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1. ЗДОРОВ’Я ТА ХАРЧУВАННЯ

ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ
Базові  продукти

• Питні  гелі  Алое Вера

•  Клітинне живлення

•  Комплекс поживних речовин

Спеціальні  продукти

• Енерг ія та продуктивність

•  Сон та в ідпочинок

•  Серцево-судинна система

•  Кишечник та система травлення

•  Гормональний баланс

•  Кістки, суглоби та м'язи

Імунна система

КРАСА ЗСЕРЕДИНИ

ФІГУРА ТА СХУДНЕННЯ



LR LIFETAKT
ВАШЕ ЗДОРОВ'Я, ВАШЕ РІШЕННЯ

ЗМІЦНЕННЯ - підтримка імунної системи

ЦИСТУС ІНКАНУСКОЛОСТРУМ

БАЗОВІ ПРОДУКТИ - основа для вашого здоров’я

ПИТНІ ГЕЛІ  
АЛОЕ ВЕРА

КЛІТИННЕ ЖИВЛЕННЯ КОМПЛЕКС ПОЖИВНИХ 
РЕЧОВИН

+

+ +

ФІГУРА ТА 
СХУДНЕННЯ

КРАСА 
ЗСЕРЕДИНИ

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОДУКТИ - для ваших особистих потреб

КІСТКИ, 
СУГЛОБИ 
ТА М'ЯЗИ

СОН ТА
ВІДПОЧИНОК

ЕНЕРГІЯ ТА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ

СЕРЦЕВО-
СУДИННА 
СИСТЕМА

КИШЕЧНИК 
ТА СИСТЕМА 
ТРАВЛЕННЯ

ГОРМОНАЛЬНИЙ 
БАЛАНС

Здоров’я – це найважливіше з усіх благ і, на відміну від минулих часів, сьогодні ми всі розуміємо: це не доля, 
яку неможливо змінити. Навпаки: ми значною мірою контролюємо своє здоров’я. Ми зміцнюємо його 
та підтримуємо – зрештою все залежить від нашого рішення.

Нехай здоров'я буде вашим свідомим вибором.
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«Вироблено в Німеччині» – це гарантія якості, 
якій ви можете довіряти на 100%.

БІЛЬШЕ РІЗНОМАНІТНОЇ ПРОДУКЦІЇ. 
БІЛЬШЕ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ.
LR LIFETAKT пропонує інноваційні рішення продуктів для гарного 
самопочуття, які пристосовані до індивідуальних потреб - 
на кожному етапі життя.

БІЛЬШЕ ПРИРОДИ. 
БІЛЬШЕ НАУКИ.
LR LIFETAKT поєднує останні наукові досягнення 
та дослідження з найкращим, що нам дарує природа. 
Так розробляються ефективні продукти для покращення 
самопочуття.

БІЛЬШЕ ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ. 
БІЛЬШЕ ЯКОСТІ ЖИТТЯ.
LR LIFETAKT розробляє продукцію перевіреної, стабільно високої 
якості. Це підтверджують провідні незалежні інститути,  
такі як SGS INSTITUT FRESENIUS.

Сучасний спосіб життя щодня ставить безліч викликів нашому організму, через які може порушуватись його 
баланс.

Завдяки комплексному підходу LR LIFETAKT пропонує безліч високоякісних продуктів, які забезпечують 
індивідуальну підтримку на кожному етапі життя.

ЖИТТЄВИЙ БАЛАНС ТА ЗДОРОВ'Я
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ОСНОВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Правильне харчування – основа здоров’я всього організму та високої якості життя.
Але що таке правильне харчування? Це - забезпечення рекомендованої норми в макроелементах, 
таких як білки, жири та вуглеводи, а також поживних мікроречовинах, таких як вітаміни, мінерали 
та поживні мікроелементи, у поєднанні з достатнім споживанням рідини.

Прості звички у повсякденному житті забезпечать різноманітне харчування:
• Вживати цільнозернові продукти замість виробів з білого борошна
• Вживати овочі
• Вживати білки
• Вживати корисні жири
• Пити багато рідини (не менше 1,5 л на день)
• Виключити з раціону солодощі та шкідливі перекуси
• Завжди пробувати щось нове

Проте не завжди харчування забезпечує організм поживними речовинами у достатній кількості.  
Тому хорошою альтернативою для вас стануть дієтичні добавки.
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Суворий контроль якості сировини на прикладі 
алое вера

Для компанії LR щороку вирощують близько 23 мільйонів 
листя алое вера виключно на мексиканському високогір’ї.
Саме там є найкращі умови для зростання рослини,  
і тому немає ніякої потреби використовувати пестициди.
Зразкові умови вирощування та обробки перевіряє 
Міжнародна наукова рада з алое (IASC).

Суворий контроль: від обробки сировини 
до готового продукту

Якість - це наш пріоритет.
Для підтримки належного рівня якості проводиться 
систематичний внутрішній контроль. Для здійснення 
контролю також залучаються незалежні установи.

Питні гелі Алое Вера перевіряє 
SGS INSTITUT FRESENIUS. Інститут підтверджує 
стабільну якість питних гелів від LR, якість яких 
гарантовано завдяки незалежному та систематичному 
контролю.

Вирощування алое вера 
у високогірних районах 
Мексики

Науково-дослідницький 
центр LR

Подано 
заявку  

на патент

Природа і наука: ефективне поєднання

LR завжди бере приклад з природи, вчиться у неї
та поєднує природу з новітніми досягненнями науки.
Результат цього поєднання - унікальні продукти 
з ефективною дією.

LR отримує патенти на інноваційні продукти, ефективні 
рішення та унікальні технології виробництва продукції.

ЯКІСТЬ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ПАТЕНТИ
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АЛОЕ ВЕРА

Рослина з особливими властивостями
Алое вера цінується вже упродовж багатьох століть 
завдяки своєму унікальному складу.
Компоненти алое корисні для харчування. 
Але особлива цінність в тому, що алое щоденно може 
забезпечувати організм необхідною кількістю рідини. 
Ця рослина створює оптимальні умови для всіх 
відновлювальних процесів.

Алое вера від LR – це продукт найвищої якості.
Знак якості від SGS INSTITUT FRESENIUS означає, 
що продукт пройшов перевірку за найсуворішими
критеріями. Незалежний інститут контролює процес 
вирощування шляхом вибіркових перевірок, обробку 
та готовий кінцевий продукт – регулярно місяць 
за місяцем, рік за роком.
Міжнародна наукова рада з алое (IASC) – 
це організація, яка займається поширенням 
та використанням знань про позитивні 
властивості рослини алое вера, яка знаходиться 
в штаті Меріленд, США. IASC надає можливість 
сертифікувати продукти, які містять алое вера, за 
суворими стандартами, щоб підкреслити їхню якість.

Походження, вирощування та виробництво
Алое вера виглядає не дуже привабливо і візуально 
нагадує кактус. Але насправді рослина належить 
до сімейства лілейних. Алое походить з місцевостей 

із надзвичайно спекотним літом, де протягом 
декількох місяців не випадає жодної краплі дощу: 
Куба, Мексика (півострів Юкатан), Бразилія, Африка, 
Канарські острови. Щоб рослина могла вижити, 
в листі вона накопичує та утримує великі запаси 
рідини. Алое вирощується на безмежних плантаціях 
в природних умовах. LR використовує гель алое 
вера з великої високогірної плантації у Мексиці, 
яка бере участь у локальних соціальних проєктах. 
Алое вирощується традиційним способом без 
використання пестицидів та штучних добрив.
Процес добування гелю з листя алое вера 
складається з окремих ретельно розроблених етапів:
1. Механічне очищення кожного листка на водяній 
бані – щоб змити з нього бруд та інший наліт.
2. Зовнішня зелена шкірочка відшаровуюється 
від листя, щоб отримати гелеподібну внутрішню 
частину листа.
3. За допомогою фільтр-пресів та подальших етапів 
очищення отримується сік алое вера.
4. Розлив вичавленого через прес соку здійснюється 
при оптимальних технічних умовах, після чого сік 
готовий до транспортування.

Активні інгредієнти Aloe Vera Barbadensis Miller
• Вітаміни: A, B2, B3, B6, B12, C, PP, E, фолієва 
кислота, ніацин, бета-каротин, холін.  
• Мінерали: кальцій, калій, магній, натрій, мідь, 
залізо, цинк, марганець. 
• Амінокислоти: лізин, треонін, валін, метіонін, 
ізолейцин, фенілаланін, троптофан, аргінін, 
аспарагінова кислота, серин, глутамінова 
кислота, гліцин, аланін, тиозин, гістидин, пролін, 
гідрокспролін, цистин, лейцин. 
• Ферменти: оксидаза, каталаза, каталаза 
брадулікіназа, ліпаза, алліїназа, фосфатаза, 
креатинфосфокіназа, дегідрогеназа, 
SGO-трансаміназа, SGP-трансаміназа,  
• Моно- та полісахариди: аценеманнан, арабіноза, 
галактоза, манноза, рамноза, ксилоза, гексуронова 
кислота, глюкуронова кислота, галактуронова 
кислота, целюлоза, лігнін, сапогеніни.

Ацеманнан 

Важливим компонентом, 
який міститься в листі алое 
вера є ацеманнан. Ця речовина 
належить до мукополісахаридів, 
організм відкладає її у свої 
клітини. Корисні властивості 
ацеманнана розкриваються, 
насамперед, в узгодженій 
взаємодії з іншими компонентами, 
які містить алое вера.
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MADE IN GERMANY

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для жінок та чоловіків будь-якої 
вікової категорії.

ВЛАСТИВОСТІ
Питний гель Алое Вера з медом – 
це натуральний продукт, який містить 
90% гелю з листя алое вера  
і 9% меду. Корисні речовини, 
які містяться в гелі, покращують 
самопочуття та підтримують процеси 
метаболізму в організмі. Одна добова 
порція продукту на 75% забезпечує 
рекомендовану денну норму 
споживання вітаміну C.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 

Вживати тричі на день по 30 мл 
перед їжею. Залежно від особистих 
вподобань, питний гель Алое Вера 
з медом можна вживати у чистому 
вигляді, розбавляти рідиною, а також 
пити охолодженим чи кімнатної 
температури. Вказану добову 
норму споживання перевищувати 
не рекомендовано. Подбайте 
про різноманітне та збалансоване 
харчування, а також здоровий 

спосіб життя. Зберігати продукт 
у недоступному для дітей місці.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

• Для нормального функціонування 
кровоносних судин1

• Для нормального функціонування 
кісток3

• Для нормального обміну речовин 
і енергії в організмі2

• Для нормальної роботи нервової 
системи3

• Для підтримки імунної системи4

1 Вітамін C сприяє утворенню колагену, 
необхідного для нормального 
функціонування кровоносних судин, 
кісток, хрящів, ясен, зубів та шкіри.
2 Вітамін C сприяє нормалізації процесів 
обміну речовин та енергії в організмі, 
а також нормальній роботі нервової 
системи і нормалізації психічних функцій.
3 Вітамін C сприяє утворенню колагену, 
необхідного для нормального 
функціонування хрящів.
4 Вітамін C сприяє нормальній роботі 
імунної системи.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Засоби для догляду LR ALOE VIA

Супер Омега капсули

Рейші Плюс капсули

LR LIFETAKT – ПИТНІ ГЕЛІ АЛОЕ ВЕРА

НАЗВА 
Питний гель Алое Вера  
з медом
ВМІСТ 
1000 мл 
(≈11 днів)

Склад: гель Aloe Vera Barbadensis Miller (США/
Мексика, 90%), квітковий мед (9%), підкислювач
(лимонна кислота), стабілізатор (ксантан),
вітамін С (L-аскорбінова кислота), консервант
(сорбат калію)

Основні переваги

• Натуральний продукт, що 
містить 90% гелю алое вера 
та 9% меду

• Давня рецептура 
з тисячорічною традицією

• Сприяє кращому 
метаболізму

Питний гель Алое Вера  
з медом – це традиція здоров’я

Напевно, немає в світі жодного 
іншого натурального продукту, 
який має таку ж тисячолітню 
традицію використання, 
як алое вера. І ацтеки, народ 
центральної Мексики, і фараони 
стародавнього Єгипту, і Карл 
Великий під час своїх численних 
походів – всі вони цінували цілющі 
властивості алое вера.

Свій перший питний гель 
Алое Вера компанія LR розробила 
на основі традиційного класичного 
рецепту, який винайшов 
і записав бразильський монах-
францисканець, отець Романо 
Цаго. В цьому рецепті він описує 
особливу цінність і користь 
від комбінованого використання 
гелю алое вера та меду. 

Компанія LR вдосконалила цей 
рецепт відповідно до новітніх 
досягнень науки – і в результаті 
отримала унікальний продукт: 
питний гель Алое Вера з медом!

Поживна цінність у 100 мл у 90 мл (= 3 х 30 мл)  

Вітамін C   67 мг (84 %*)  80 мг (100%**)  

* Рекомендованої добової норми споживання

LR LIFETAKT Питний гель  
Алое Вера входить до 
Кельнського переліку®. 
Кельнський перелік® 
публікує продукти (дієтичні 
добавки та спортивне 
харчування), які перевірені 
на відсутність допінг-речовин 
у складі.
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НАЗВА 
Питний гель  
Алое Вера
зі смаком персика
ВМІСТ 
1000 мл 
(≈11 днів)

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для жінок та чоловіків будь-якої 
вікової категорії. Особливо підійде 
людям з цукровим діабетом. 
Продукт має фруктовий смак, тому 
сподобається дітям.

ВЛАСТИВОСТІ
Питний гель Алое Вера зі смаком 
персика – це натуральний продукт, 
який містить 98% гелю з листя 
алое вера. Він має приємний 
фруктовий смак. Продукт 
не містить цукру, містить лише 
0,054 вуглеводних одиниць 
в одній добовій порції, тому 
підійде діабетикам. Корисні 
інгредієнти сприяють покращенню 
самопочуття і підтримують 
процеси обміну речовин та енергії 
в організмі. Одна добова порція 
продукту стовідсотково забезпечує 
рекомендовану денну норму 
вітаміну C.
Без барвників та додавання цукру. 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
Вживати тричі на день 
по 30 мл перед їжею. Залежно 
від особистих вподобань, питний 
гель Алое Вера зі смаком персика 
можна вживати у чистому вигляді, 
розбавляти рідиною, а також 
пити охолодженим чи кімнатної 
температури. Вказану добову 
норму споживання перевищувати 
не рекомендовано.  
Подбайте про різноманітне 
та збалансоване харчування, 
а також здоровй спосіб життя.
Зберігайте продукт у недоступному 
для дітей місці.
 
ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Для нормального функціонування 

кровоносних судин1

• Для нормального функціонування 
кісток1

• Для нормального обміну речовин 
і енергії в організмі1

• Для нормальної роботи нервової 
системи2

• Для підтримки імунної системи3

1 Вітамін C сприяє утворенню колагену, 
необхідного для нормального 
функціонування кровоносних судин, 
кісток, хрящів, ясен, зубів та шкіри.
2 Вітамін C сприяє нормалізації 
процесів обміну речовин та енергії 
в організмі, а також нормальній 
роботі нервової системи і нормалізації 
психічних функцій.
3 Вітамін C сприяє нормальній роботі 
імунної системи.

* Алое вера містить природний цукор

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Засоби для догляду LR ALOE VIA
Супер Омега капсули
Рейші Плюс капсули

Основні переваги 

• Натуральний продукт,  
що містить 98% гелю 
алое вера

• Без додавання цукру*
• Зі смаком персика

Які переваги питного гелю 
Алое Вера зі смаком персика? 

Питний гель Алое Вера 
зі смаком персика не містить 
цукру – жодного з його видів. 
Саме в цьому полягає його 
суттєва перевага.

Людям з цукровим діабетом 
дуже важливо контролювати 
споживання цукру. 
Це дозволить, наскільки 
можливо, утримувати незмінний 
рівень інсуліну в плазмі крові.

Сьогодні багато людей 
свідомо стежать за тим, 
щоб не споживати цукор 
у великій кількості. Тож питний 
гель Алое Вера зі смаком 
персика був створений LR  
і для цієї категорії людей. 
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Поживна цінність у 100 мл у 90 мл
(= 3 x 30 мл)

Калорійність (кДж/ккал) 15 / 4 14 / 4

Жири < 0,5 г < 0,5 г

з них насичені жирні кислоти < 0,1 г < 0,1 г

Вуглеводи 0,7 г 0,6 г

з них цукор < 0,5 г < 0,5 г

Білки < 0,5 г < 0,5 г

Сіль 0,02 г 0,02 г

Вітамін C 89 мг (111 %*) 80 мг (100 %*)

НАЗВА 
Питний гель  
Алое Вера
зі смаком персика
ВМІСТ 
1000 мл 
(≈11 днів)

Склад: гель Aloe Vera Barbadensis Miller 
(США/Мексика, 98%), підсолоджувачі (натрію 
цикламат, ацесульфам K, натрію сахарин), 
інулін, стабілізатор (ксантан), підкислювач 
(лимонна кислота), вітамін С (L-аскорбінова 
кислота), ароматизатор, консервант (сорбат 
калію)

* Рекомендованої добової норми споживання

LR LIFETAKT Питний гель  
Алое Вера входить до 
Кельнського переліку®. 
Кельнський перелік® 
публікує продукти (дієтичні 
добавки та спортивне 
харчування), які перевірені 
на відсутність допінг-речовин 
у складі.
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для жінок та чоловіків, які хочуть 
зміцнити імунну систему природним 
шляхом у довгостроковій 
перспективі та під час сезонних змін. 
Для чутливих до погоди дорослих 
та дітей, а також для людей, 
які часто контактують з великою 
кількістю людей. 

ВЛАСТИВОСТІ
LR LIFETAKT Питний гель Алое Вера 
Імунітет Плюс стимулює та відновлює 
імунну систему організму 
зсередини. Синергетичний принцип 
дії інгредієнтів – комплексний 
та унікальний на ринку подібних 
продуктів. Гель сприяє формуванню 
міцної імунної системи.

Потрійна сила

+ ЗМІЦНЮЄ існуючі імунні клітини 
для їхнього захисту від бактерій 
завдяки гелю алое вера, імбиру, 
меду та селену.  

+ АКТИВІЗУЄ синтез нових імунних 
клітин та поновлює діяльність 
існуючих. Цинк сприяє процесам 
поділу та збільшення кількості 
клітин.4 

+ НОРМАЛІЗУЄ імунну систему 
завдяки вітаміну C, який міститься 
в імбирі та лимоні, аби вона могла 
швидше реагувати на будь-які зміни.

Щоденна порція «заряду» для 
імунної системи не тільки ефективна, 
але і має приємний натуральний 
смак. Легкий імбирний смак 
з гірчинкою, зі свіжим лимоном 
та солодким медом надають 
питному гелю особливий характер 
і неповторну дію. Висока якість 
продукту безперервно перевіряється 
та сертифікується незалежними 
інститутами, такими як SGS Institut 
Fresenius та IASC.  
Не містить штучних барвників. 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Вживати щодня, тричі на день 
по 30 мл перед основними 
прийомами їжі. Дітям до 12 років: 
2 рази на день по 20 мл.

Залежно від смакових вподобань 
питний гель Алое Вера Імунітет 
Плюс  можна пити у чистому вигляді, 
трохи охолодженим або кімнатної 
температури, а також розбавляти 
водою. Щоб не пригнічувати 
ефективну дію інгредієнтів, 
слід уникати вживання продукту 
із кип’яченою водою.

Вказану добову норму споживання 
продукту перевищувати 
не рекомендовано. Подбайте 
про різноманітне та збалансоване 

харчування, а також здоровй спосіб 
життя.
1 Вітамін C, цинк та селен сприяють 
нормальній роботі імунної системи.
2 Вітамін C сприяє нормальному обміну 
енергії та речовин в організмі.
3 Цинк сприяє збереженню кислотно-
лужного балансу.
4 Цинк бере участь у процесі поділу 
клітин.

LR LIFETAKT – ПИТНІ ГЕЛІ АЛОЕ ВЕРА

НАЗВА 
Питний гель Алое Вера 
Імунітет Плюс

ВМІСТ 
1000 мл 
(≈11 днів)

Основні переваги

• Експерт з міцної імунної 
системи

• 85% гелю алое вера, 
8% меду, 6% імбирного соку 
та лимонний сік

• Продукт збагачений 
вітаміном C, цинком 
та селеном1,2 – справжніми 
бустерами імунітету

• Унікальна комплексна 
дія: зміцнює, активізує 
та стимулює імунну систему

• З натуральним імбирним 
смаком

Разом із нервовою системою 
імунна система є найбільш 
комплексним автоматичним 
механізмом  організму людини. 
Вона захищає від шкідливих 
зовнішніх впливів і є дуже 
важливою для діяльності 
організму.

Низка найрізноманітніших 
клітин поєднуються одна 
з одною, як шестерні. І коли 
ці зубчасті колеса вже не можуть 
взаємодіяти безперешкодно, 
імунна система стає слабшою, 
працює повільніше, а організм 
стає вразливим.

Профілактика: постійно 
зміцнювати імунну систему 
зсередини і тренувати захисний 
процес. Незамінними у такому 
випадку є правильні вітаміни 
та мікроелементи. 
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НАЗВА 
Питний гель Алое Вера 
Імунітет Плюс

ВМІСТ 
1000 мл 
(≈11 днів)

Склад: гель Aloe Vera Barbadensis Miller (85%), 
квітковий мед (8%), сік імбиру (6%), концентрат 
лимонного соку (0,4%), вітамін С (L-аскорбінова 
кислота), підкислювач (лимонна кислота), 
стабілізатор (ксантан), консервант (сорбат 
калію), цинку цитрат 3-гідрат, селеніт натрію.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Холодна погода, зміна пори 
року чи перший квітковий пилок 
спричиняють стрес для організму 
людини, тому за допомогою 
відповідних продуктів необхідно 
створювати додатковий природний 
захист для слизових оболонок 
та імунної системи.

Ладанник містить багато поліфенолу 
та відомий як природний захисний 
щит – у загостреному стані 
рекомендовано використовувати 
Цистус Інканус Спрей. 

Вітамін C, що міститься у Цистус 
Інканус капсулах, також активізує 
імунну систему.5

Рідкий Колострум – це молозиво 
для прямого вживання. Молозиво – 
це перше молоко, яке телята 
отримують від своєї мами після 
народження з усіма поживними 
елементами.

    
5 Вітамін C сприяє нормальній роботі 

імунної системи.

** Рекомендованої добової норми споживання

Поживна цінність у 100 мл у 90 мл (= 3 х 30 мл)  
Вітамін C   89 мг (111%**)  80 мг (100%**)  
Цинк 11 мг (110%**) 10 мг (100%**)  
Селен  50 мкг (91%**) 45 мкг (82%**)    

LR LIFETAKT Питний гель  
Алое Вера Імунітет Плюс входить 
до Кельнського переліку®. 
Кельнський перелік® публікує 
продукти (дієтичні добавки 
та спортивне харчування), 
які перевірені на відсутність 
допінг-речовин у складі.
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Серед лікарських рослин алое вера виокремлюється своєю комбінацією активних речовин: ацеманнан, вітаміни, 
мікроелементи, мінеральні речовини та ферменти. Властивості даної рослини дуже корисні та багатогранні.

Питний гель Алое Вера зміцнює, активізує, стимулює імунну систему, а також підтримує баланс процесів, 
що відбуваються в організмі.1

Імбир
Містить ефірні олії, гінгерол, смоли і смоляні кислоти. 
Він також містить вітамін C, магній, залізо, кальцій, калій, 
натрій та фосфор.

Окрім того, імбиру приписують антибактеріальну 
та протизапальну дію. Гострі речовини стимулюють 
метаболізм, а також активізують та прискорюють 
роботу імунної системи завдяки інтенсивнішому 
кровопостачанню слизових оболонок. 

Мед
Уже протягом тисячоліть мед використовується 
як традиційний, живильний, домашній засіб при застуді. 
Греки вважали мед джерелом безсмертя, бо у ньому 
містяться біологічно активні речовини й антиоксиданти. 

Вітамін C
Зміцнює імунітет, захищаючи клітини від вільних 
радикалів, і, таким чином, бере участь у захисті 
організму від вірусів та бактерій1 – через це лимон 
часто використовується при застуді. До того ж вітамін C 
позитивно впливає на численні процеси в організмі 
людини. Лимон від природи збагачений вітаміном C. 

Цинк
Активізує імунну систему. Він належить до незамінних 
мікроелементів організму людини, необхідних для 
метаболічних реакцій.2,3,4 

Селен
Активізує імунну систему.2 Оскільки під час обмінних 
процесів селен в організмі не утворюється, організм 
потребує його додаткове постачання.  

1 Вітамін C, що міститься в питних гелях Алое Вера від LR, сприяє нормальній роботі імунної системи.
2 Вітамін C, цинк та селен сприяють нормальній роботі імунної системи.
3 Цинк бере участь у процесі поділу клітин.
4 Цинк сприяє збереженню кислотно-лужного балансу.

ЦІКАВО ЗНАТИ
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НАЗВА 
Питний гель Алое Вера
Фрідом Актив

ВМІСТ 
1000 мл
(≈11 днів)

Склад: гель Aloe Vera Barbadensis Miller 
(США/Мексика, 88%), фруктоза, гідролізат 
колагену, концентрат апельсинового соку, 
хондроітинсульфат (0,5%), глюкозамін сульфат, 
підкислювач (лимонна кислота), стабілізатор 
(ксантанова камідь), консервант (сорбат калію), 
натуральний апельсиновий ароматизатор, 
вітамін С (L-аскорбінова кислота),  
вітамін Е (DL-альфа-токоферилацетат)

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підійде для жінок та чоловіків будь-
якої вікової категорії. Ідеальний для 
людей, які потребують додаткової 
підтримки опорно-рухового 
апарату.

ВЛАСТИВОСТІ
Питний гель Алое Вера Фрідом 
Актив – це натуральний продукт, 
який містить 88% гелю алое вера 
у поєднанні з вітамінами C та E.  
За допомогою цінних вітамінів 
можна підтримувати опорно-
руховий апарат, щоб суглоби 
надійно виконували свої функції, 
а в організмі утворювався колаген, 
необхідний для нормального 
функціонування хрящів – 
для легкості ваших рухів.
                                                                                                                                     

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Вживати тричі на день 
по 30 мл перед їжею. Залежно 
від особистих вподобань, питний 
гель Алое Вера Фрідом Актив 
можна вживати у чистому вигляді, 
розбавляти рідиною, а також 
пити охолодженим чи кімнатної 
температури.
Подбайте про різноманітне 
та збалансоване харчування, 
а також здоровй спосіб життя. 
Зберігайте продукт у недоступному 
для дітей місці.
     
ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Для утворення колагену1

• Для нормального функціонування 
кісток1

• Для нормальної функції хрящів1

• Для нормальних процесів обміну 
речовин і енергії в організмі1

• Для нормальної роботи нервової 
системи2

1 Вітамін C сприяє утворенню колагену, 
необхідного для нормального 
функціонування кровоносних судин, 
кісток, хрящів, ясен, зубів та шкіри.
2 Вітамін C сприяє нормалізації 
процесів обміну речовин та енергії 
в організмі, а також нормальній 
роботі нервової системи і нормалізації 
психічних функцій.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Фрідом Актив капсули
Aloe Vera MSM-гель для тіла

Основні переваги
• Натуральний продукт, 

містить 88% гелю алое вера 
і поживні речовини 
для суглобів

• Підтримує опорно-руховий 
апарат

• Підтримує нормальну 
функцію суглобових хрящів

Поживна цінність у 100 мл у 90 мл (= 3 х 30 мл)  
Вітамін E (альфа-токоферолу ацетат)  8,0 мг (67 %*) 7,2 мг (60 %*)
Вітамін C 50 мг (63 %*) 45 мг (56 %*)

** Рекомендованої добової норми споживання

LR LIFETAKT Питний гель 
Алое Вера Фрідом Актив 
входить до Кельнського 
переліку®. Кельнський 
перелік® публікує продукти 
(дієтичні добавки та спортивне 
харчування), які перевірені 
на відсутність допінг-речовин 
у складі.
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LR LIFETAKT – ПИТНІ ГЕЛІ АЛОЕ ВЕРА

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підійде для жінок та чоловіків
будь-якої вікової категорії. 

ВЛАСТИВОСТІ
Питний гель Алое Вера Сівера 
Інтенсив – це натуральний продукт, 
який містить 90% гелю з листя 
Алое Вера і 7% натурального меду. 
До складу цього продукту також 
входить екстракт листя кропиви, 
який містить багато кремнію. 
                                                                                                                                     

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Вживати тричі на день
по 30 мл перед їжею. Залежно 
від особистих вподобань, питний
гель Алое Вера Сівера Інтенсив
можна вживати у чистому
вигляді, розбавляти рідиною,
а також пити охолодженим
чи кімнатної температури.
Вказану добову норму споживання 
перевищувати не рекомендовано. 
Подбайте про різноманітне 
та збалансоване харчування, 
а також здоровй спосіб життя.
Зберігайте продукт у недоступному
для дітей місці.

     
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
• Для покращення загального 
самопочуття

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Засоби для догляду LR ALOE VIA
Супер Омега капсули
Рейші Плюс капсули

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Для підтримки здоров’я серця 
ідеально поєднувати з із капсулами 
Супер Омега.

Основні переваги 

• Натуральний продукт,  
що містить 90% гелю 
Алое Вера

• Містить 7% меду

• З екстрактом кропиви

Поживна цінність у 100 мл у 90 мл
(= 3 x 30 мл)

Калорійність (кДж/ккал) 108 / 25 97 / 23

Жири < 0,5 г < 0,5 г

з них насичені жирні кислоти < 0,1 г < 0,1 г

Вуглеводи 6,0 г 5,4 г

з них цукор 5,2 г 4,7 г

Білки < 0,5 г < 0,5 г

Сіль 0,01 г 0,01 г

* Рекомендованої добової норми споживання

Склад: гель Aloe Vera Barbadensis Miller  
(США/Мексика, 90%), квітковий мед (7%), 
екстракт листя кропиви (2%), підкислювач 
(лимонна кислота), стабілізатор (ксантан), 
антиокислювач (L-аскорбінова кислота), 
консервант (сорбат калію)

НАЗВА 
Питний гель Алое Вера
Сівера Інтенсив

ВМІСТ 
1000 мл
(≈11 днів)

LR LIFETAKT Питний гель 
Алое Вера Сівера Інтенсив 
входить до Кельнського 
переліку®. Кельнський 
перелік® публікує продукти 
(дієтичні добавки та спортивне 
харчування), які перевірені 
на відсутність допінг-речовин 
у складі.



1919

КЛІТИНА – ДИВО ЖИТТЯ

Клітини – це основа життя. Це найменші складові 
всього живого, а також людського організму. 
Наш організм складається з трильйонів клітин. 
Щосекунди утворюється кілька мільйонів клітин, 
і кожна з них є маленьким дивом.

ЗДОРОВ’Я ПОЧИНАЄТЬСЯ З КЛІТИН
Наші клітини – це основа здоров’я, продуктивності 
та гарного самопочуття. Кожна з них виконує 
численні життєво важливі завдання в організмі і тим 
самим забезпечує належне функціонування всього, 
що складає диво людського життя:

• Захист
• Виробництво та перетворення енергії
• Відновлення та оновлення
• Передача інформації
• Транспорт життєво важливих речовин в організмі
• Обмін речовин

Сьогодні актуальними для наших клітин є такі 
проблеми:

• Стрес
• Нездорова їжа
• Малорухливий спосіб життя
• Екологічна ситуація

Ядро клітини
Ядро є серцем кожної 
клітини – місцем, де 
розташовується геном 
людини (хромосоми).

Клітинна мембрана
Клітинна мембрана захищає вміст клітини 
ззовні та контролює, які речовини проникають 
в клітину та виходять з неї.

Мітохондрії
Мітохондрії - це енергетична
станція наших клітин.

Клітинна плазма з органелами
Структурні елементи наших 
клітин розташовані всередині 
клітинної плазми,  
желеподібної речовини  
всередині клітини.

Нервові клітини
передають сигнали

Імунні клітини
захищають нас від 
хвороб

Клітини крові
транспортують кисень 
та поживні речовини

Репродуктивні клітини
відповідають за розмноження 

М’язові клітини
допомагають нам 
рухатися

Клітини кісткової 
тканини
зміцнюють нашу м’язово-
скелетну систему

Структура клітини
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1
food
Основа  

здоров’я клітин1

2
energy

Дарує клітинам 
енергію2

3
regeneration

Підтримує 
регенерацію 

клітин3

LR LIFETAKT CELL ESSENCE  
КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ КЛІТИН

LR LIFETAKT – КЛІТИННЕ ЖИВЛЕННЯ 

1 Вітамін С сприяє нормальному енергетичному обміну та нормальній роботі імунної системи. Вітамін Е допомагає захистити 
клітини від оксидативного стресу.

2 Вітамін В12, В6, рибофлавін, ніацин та пантотенова кислота допомагають підтримувати здоровий енергетичний обмін 
та зменшують втому та виснаженість.

3 Цинк, сіль фолієвої кислоти, вітамін D, залізо та магній беруть участь у поділі клітин. Кальцій бере участь у поділі клітин та їх 
спеціалізації. Цинк допомагає підтримувати нормальний синтез ДНК.

LR LIFETAKT Cell Essence – це три продукти для здоров’я клітин.1,2,3 

Три продукти забезпечують усі необхідні поживні речовини, які щодня потрібні нам 
для живлення клітин. Наш організм щосекунди здійснює поділ 10-50 мільйонів клітин і замінює 
їх новими клітинами. Коли клітини отримують достатню кількість поживних речовин, нові клітини 
утворюються швидше, а шкідливі відходи ізолюються та виводяться.  
Таким чином, наш організм продовжує відновлюватися та омолоджуватися, а отже,  
наше тіло залишається у формі та сповнене енергії.

ІННОВАЦІЙНА ФОРМУЛА ЖИВЛЕННЯ КЛІТИН

Логотип Cell Boost Formula на етикетці продуктів означає максимальну 
ефективність на клітинному рівні. Клітина отримує найважливіші мінерали 
та вітаміни з науково доведеною користю.  
Ефективна комбінація речовин має високу біодоступність. Продукти містять 
ретельно підібрані суперфуди для оптимізації клітинних процесів.  
Вони забезпечують загальне здоров’я клітин, що, в свою чергу, сприяє 
здоров’ю всього нашого організму.

Cell Boost 
Formula

CBF

CELL  ESSENCE  
food

CELL  ESSENCE  
energy 

CELL  ESSENCE  
regeneration3

1

2
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1 Prakash, A.; Baskaran, R. (2018): Acerola, an Untapped Functional Superfruit: A Review on Latest Frontiers
2 Clein, N. W. (o.J.): Acerola juice—The richest known source of Vitamin C: A clinical study in infants
3 Moustakas, D. et al (2015): Guarana Provides Additional Stimulation over Caffeine Alone in the Planarian Model
4 Gopalakrishnan, L.; Doriya, K.; Kumar, D.S. (2016): Moringa oleifera: A review on nutritive importance and its medicinal application
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СИЛА ПРИРОДНИХ СУПЕРФУДІВ

АЦЕРОЛА
ДЖЕРЕЛО ВІТАМІНУ С
Черешня ацерола відома своїм надзвичайно високим 
вмістом вітаміну С, який у 50-100 разів перевищує 
вміст вітаміну С в апельсинах.1 Жодна відома рослина 
не містить більше вітаміну С, ніж ацерола.2

ГУАРАНА
БУСТЕР КОФЕЇНУ
Гуарана – це плетиста рослина, батьківщиною якої 
є Амазонка. Вона відома завдяки високому вмісту 
кофеїну. Екстракт насіння гуарани може містити 
у 4 рази більше кофеїну, ніж зерна звичайної кави.3

КУРКУМА
ЕКСПЕРТ ІЗ АЗІЇ
Куркума вже давно є невід’ємною частиною азіатської 
кухні та аюрведичних традицій – і цілком обґрунтовано. 
Куркумін, що міститься в куркумі та надає кореню 
характерний жовтий колір, має величезну кількість 
корисних ефектів.
Крім куркуміну, куркума також містить цінні ефірні олії, 
а також вітаміни та мінерали.

МОРИНГА
БУСТЕР ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН
Моринга – це рослина, яку здавна цінували 
за широкий спектр корисних властивостей, особливо 
в тропіках і субтропіках. Її вважають справжньою 
поживною бомбою. Вона містить:
• Вітаміну С в 7 разів більше, ніж у апельсинах
• Вітаміну А в 10 разів більше, ніж в моркві
• Кальцію в 17 разів більше, ніж у молоці
• Білка в 9 разів більше, ніж в йогурті
• Калію в 15 разів більше, ніж в бананах
• Заліза в 25 разів більше, ніж у шпинаті.4

СПІРУЛІНА ТА ХЛОРЕЛА
КИСНЕВІ БУСТЕРИ
Близько 3.5 мільярдів років тому водорості були 
першими живими істотами на землі, які виробляли 
кисень. Кожна друга молекула кисню, яку ми 
вдихаємо, щосекунди утворюється в результаті 
фотосинтезу цих рослин. Водорості перетворюють 
енергію, отриману від сонячного світла, у кисень. 
Вони є основними постачальниками кисню на Землі.
Водорості, такі як хлорела та спіруліна, також містять 
багато цінних поживних речовин, наприклад, білки 
та клітковину.
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* На основі даних для готового продукту
1 Вітамін С сприяє нормальному метаболізму енергії та належній роботі імунної системи
2  Вітамін Е допомагає захистити клітини від оксидативного стресу

LR LIFETAKT – КЛІТИННЕ ЖИВЛЕННЯ 

НАЗВА 
Cell Essence Живлення клітин

ВМІСТ 
180 г / 30 порцій
по 6 г порошку на порцію

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Ідеально підійде для чоловіків
та жінок віком від 18 років
для зменшення впливу шкідливих
наслідків сучасного способу
життя та регулярного забезпечення 
організму необхідними поживними
речовинами.

ВЛАСТИВОСТІ
Наш організм залежить 
від здорових клітин – вони 
гарантують належне протікання 
всіх процесів в нашому організмі 

та забезпечують здоров’я 
та енергійність.
Для збереження здоров’я наших 
клітин ми повинні захищати 
їх від оксидативного стресу 
та забезпечувати необхідними 
поживними речовинами.
LR LIFETAKT Cell Essence 
Живлення клітин забезпечує 
клітини основними поживними 
речовинами. Поєднання цінних 
екстрактів фруктів та овочів, 
ретельно підібраних суперфудів, 
таких як моринга та ацерола, 
а також поєднання вітамінів, 
мінералів та ферментів високої 
якості забезпечують здоров’я 
наших клітин протягом тривалого 
часу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ
Cell Essence Живлення клітин 
забезпечує клітини основними 
поживними речовинами.  
До них належать:
Суперфуди: моринга та ацерола
Екстракти фруктів та овочів: 
броколі, шпинат, білокачанна 
капуста, морква та томати
Вітаміни: C, E та A
Мінерали: селен, залізо, кальцій, 
цинк та магній
Ферменти: амілаза, лактаза, 
протеаза, ліпаза та целюлаза
З одного боку, вони сприяють 
здоров’ю клітин1, а з іншого боку, 
антиоксиданти, що містяться 
в продукті, забезпечують захист 
від оксидативного стресу2

LR KIFETAKT Cell Essence 
Живлення клітин – це рослинний 
продукт з низьким вмістом 
цукру*. Він не містить лактози, 
глютену, жирів, штучних барвників 
та ароматизаторів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
Розчинити 2 мірні ложки (6 г) 
порошку без гірки в 100 мл води 
і одразу випити. Вживати 
вранці. LR LIFETAKT Cell Essence 
Живлення клітин має природний 
смак яблука.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Добову норму споживання 
перевищувати не рекомендовано. 
Дієтичні добавки не замінюють 
різноманітний, збалансований 
раціон харчування та здоровий 
спосіб життя.
Не рекомендується вживати дітям 
та вагітним жінкам. Пацієнти, 
які приймають антикоагулянтні 
препарати, перед вживанням 
цієї дієтичної добавки мають 
проконсультуватися зі своїм 
лікарем.

Рекомендація щодо зберігання: 
Продукт слід зберігати 
в прохолодному та сухому місці. 
Зберігати в недоступному для дітей 
місці. Завжди закривайте баночку 
кришкою.

Основні переваги

•  Забезпечує клітини 
основними поживними 
речовинами1

• Захищає клітини від 
оксидативного стресу2

• Містить вітаміни та мінерали 
з науково доведеною 
користю

• Містить комплекс 
високоякісних ферментів

• Містить ретельно підібрані 
суперфуди – морингу 
та ацеролу, а також 
екстракти фруктів та овочів 
високої якості

• Cell Boost Formula 
забезпечує оптимальну 
ефективність на клітинному 
рівні

• Вироблено в Німеччині
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* Рекомендованої добової норми споживання
** NRV не встановлено

LR LIFETAKT – КЛІТИННЕ ЖИВЛЕННЯ 

Склад: порошок з броколі (Brassica Oleracea 
L. Var. Italica), порошок зі шпинату (Spinacia 
Oleracea), екстракт пектиновий яблучний (Pyrus 
Malus), глюконат кальцію, лактат кальцію, 
порошок з капусти білокачанної (Brassica 
Oleracea Var. Capitata (L.) Alef F Альба), порошок 
з моркви (Daucus Carota), порошок з томатів 
(Solanum Lycopersicum), інулін (від Succory), 
цитрат магнію, натуральний ароматизатор, 
загущувач: гуарова камедь, порошок з моринги 
(Moringa Oleifera) (4,7%), альфа-амілаза, лактаза, 
нейтральна протеаза, ліпаза, целюлаза, 
мальтодекстрин, сухий сік ацероли (Malpighia 
Emarginata) (1,1%), L-аскорбінова кислота, 
Dl-альфа-токоферилацетат, пірофосфат заліза, 
підсолоджувачі: стевіол-глікозид, цитрат цинку, 
ретинілацетат, селенат натрію

Cell Boost 
Formula

CBF

MADE IN GERMANY

Поживна цінність в одній порції  
(= 6 г)

% NRV*

Порошок з броколі 600 мг **

Порошок зі шпинату 600 мг **

Порошок з капусти білокачанної 400 мг **

Порошок з моркви 400 мг **

Порошок з томатів 400 мг **

Порошок з моринги 281 мг **

Сухий сік ацероли 65 мг **

Вітамін C 60 мг 75 %

Вітамін E 9,6 мг α-TE 83 %

Вітамін A 336 мкг RE 42 %

Селен 30 мкг 55 %

Залізо 4,2 мг 30 %

Кальцій 120 мг 15 %

Цинк 3,0 мг 30 %

Магній 56,2 мг 15 %

НАЗВА 
Cell Essence Живлення клітин

ВМІСТ 
180 г / 30 порцій
по 6 г порошку на порцію

ПОДІЛ КЛІТИН

Для того, щоб наше тіло росло та постійно оновлювалось,  
клітини тіла повинні ділитись. Для цього зовнішня оболонка 
клітини, клітинна мембрана, дедалі більше звужується та ділиться 
на дві нові клітини. Вітаміни та мінерали – вітамін D, цинк,  
залізо та магній – відіграють важливу роль у цьому процесі 
та сприяють постійному поділу та регенерації клітин.2
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1  Вітамін В12, В6, рибофлавін, ніацин та пантотенова кислота допомагають підтримувати здоровий енергетичний обмін і зменшують 
втому та виснаженість.

LR LIFETAKT – КЛІТИННЕ ЖИВЛЕННЯ 

НАЗВА 
Cell Essence Енергія клітин

ВМІСТ 
102 г / 30 порцій 
по 3,4 г порошку на порцію

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Ідеально підійде для чоловіків 
та жінок віком від 18 років 
для тривалого збереження енергії 
клітин.   

ВЛАСТИВОСТІ
Виробництво енергії є одним 
з найважливіших завдань, 
яке виконують наші клітини. 
Адже енергія є однією з основних 
вимог для нормальної роботи 
нашого організму. Для вироблення 
необхідної енергії наш організм 
потребує збалансованого 
поєднання поживних речовин, 
які потім всередині наших клітин 
трансформуються в енергію.
Продукт LR LIFETAKT Cell Essence 
Енергія клітин забезпечує 
клітини необхідними поживними 
речовинами і, таким чином, 

підтримує виробництво 
енергії та перетворення 
високоенергетичних поживних 
речовин у власну енергію 
організму (= АТФ)1. Поєднання 
інноваційних суперфудів, таких 
як спіруліна, хлорела та гуарана, 
а також комплекс вітамінів групи В 
та високоякісних мінералів 
забезпечують високий рівень 
енергії в клітинах та помітно більше 
продуктивності та енергійності.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ
Cell Essence Енергія клітин 
забезпечує клітини основними 
високоенергетичними поживними 
речовинами. До них належать:
Суперфуди: спіруліна, хлорела 
та гуарана
Вітаміни: комплекс вітамінів В, 
вітамін С
Мінерали: хром, цинк, кальцій, 
залізо, мідь та магній
LR LIFETAKT Cell Essence
Енергія клітин - рослинний 
продукт. Він не містить цукру,
лактози та глютену, жирів, штучних
барвників та ароматизаторів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
Розчинити 1 мірну ложку (3,4 г) 
порошку без гірки в 100 мл води 
і одразу випити. Вживати в обідній 
час.
LR LIFETAKT Cell Essence Енергія 
клітин має природний смак чорної 
смородини.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Добову норму споживання 
перевищувати не рекомендовано. 
Дієтичні добавки не замінюють 
різноманітний, збалансований 
раціон харчування та здоровий 
спосіб життя. Містить кофеїн.  
Не рекомендується вживати дітям 
та вагітним жінкам (30 мг у 3,4 г 
продукту).

Рекомендація щодо зберігання: 
Продукт слід зберігати 
у прохолодному та сухому місці. 
Зберігати в недоступному для дітей 
місці. Завжди закривайте баночку 
кришкою.

Основні переваги

•  Підтримує процеси 
вироблення та перетворення 
енергії в клітинах1

• Містить вітаміни та мінерали 
з науково доведеною 
користю

• Містить ретельно підібрані 
суперфуди: спіруліну, 
хлорелу та гуарану

• Продукт містить Cell Boost 
Formula, яка забезпечує 
оптимальну ефективність 
на клітинному рівні

• Вироблено в Німеччині

РИБОЗА
Рибоза – це природний цукор, 
який відіграє важливу роль 
у виробництві енергії всередині 
наших клітин. Рибоза – 
це структурний елемент власної 
енергетичної одиниці нашого 
організму, так званого АТФ.
АТФ – універсальне джерело 
енергії, яке забезпечує клітини 
нашого організму енергією і, 
таким чином, сприяє обміну 
енергії.
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* Рекомендованої добової норми споживання
** NRV не встановлено

LR LIFETAKT – КЛІТИННЕ ЖИВЛЕННЯ 

Склад: цитрат магнію, глюконат кальцію, лактат 
кальцію, мальтодекстрин, загущувач: гуарова 
камедь, підкислювач: лимонна кислота, екстракт 
насіння гуарани (Paullinia Cupana Kunth), сухий 
буряковий сік (Beta Vulgaris), L-карнітин-L-тартрат, 
природний ароматизатор, L-аскорбінова кислота, 
порошок з водоростей спіруліни (Arthrospira 
Piatensis) (1,5%), Порошок з водоростей 
Хлорела (Chlorella Vulgaris) (1,5%), D-рибоза, 
бітратрат холіну, нікотинамід, пірофосфат заліза, 
підсолоджувачі: сукралоза, D-пантотенат кальцію, 
цитрат цинку, цитрат марганцю, рибофлавін 5'- 
натрію фосфат, піридоксину гідрохлорид, 
мононітрат тіаміну, птероїл-моноглутамінова 
кислота, йодид калію, D-біотин, хлорид хрому (III), 
ціанокобаламін, цитрат міді.

MADE IN GERMANY

Поживна цінність в одній порції 
(= 3,4 г порошку)

% NRV*

Екстракт насіння гуарани 195 мг **

З яких кофеїну 30 мг **

Порошок з водоростей спіруліни 50 мг **

Порошок з водоростей хлорели 50 мг **

L-карнітин 68,2 мг **

Холін 10 мг **

Тіамін (вітамін B1) 1,1 мг 100 %

Рибофлавін (вітамін B2) 1,4 мг 100 %

Вітамін B6 1,4 мг 100 %

Вітамін B12 2,5 мкг 100 %

Ніацин 16 мг NE 100 %

Пантотенова кислота 6,0 мг 100 %

Біотин 50 мкг 100 %

Фолієва кислота 200 мкг 100 %

Вітамін C 80 мг 100 %

Хром 6,0 мкг 15 %

Цинк 1,5 мг 15 %

Кальцій 120 мг 15 %

Залізо 4,2 мг 30 %

Йод 45,0 мкг 30 %

Мідь 300 мкг 30 %

Марганець 0,5 мг 25 %

Магній 113 мг 30 %

НАЗВА 
Cell Essence Енергія клітин

ВМІСТ 
102 г / 30 порцій 
по 3,4 г порошку на порцію

Cell Boost 
Formula

CBF
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* На основі даних для готового продукту
1  Цинк, сіль фолієвої кислоти, вітамін D, залізо та магній беруть участь у поділі клітин. Кальцій відіграє роль у поділі клітин  

та їх спеціалізації. Цинк допомагає підтримувати нормальний синтез ДНК.
2  Цинк, вітамін D, залізо та магній беруть участь роль у поділі клітин.

LR LIFETAKT – КЛІТИННЕ ЖИВЛЕННЯ 

НАЗВА 
Cell Essence  
Відновлення клітин

ВМІСТ 
141 г / 30 порцій
по 4,7 г порошку на порцію

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Ідеально підійде для чоловіків 
та жінок віком від 18 років 
для забезпечення клітин 
комплексом поживних речовин 
у вечірній час.  

ВЛАСТИВОСТІ
Здійснюючи поділ клітин, наш 
організм постійно оновлюється, 
залишається енергійним 
та працездатним. Цей процес 
забезпечує оптимальну 
регенерацію.
LR LIFETAKT Cell Essence 
Відновлення клітин сприяє 
природній регенерації та поділу 
наших клітин1,2, а також копіюванню 
нашої генетичної інформації – ДНК1. 
Продукт містить комплекс вітамінів 
та мінералів високої якості з 
науково доведеною користю. 
Продукт також містить аюрведичний 

суперфуд – куркуму.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ
Cell Essence Відновлення клітин 
забезпечує клітини основними 
високоенергетичними поживними 
речовинами. До них належать:
Суперфуди: куркума
Вітаміни: вітамін D та фолієва 
кислота
Мінерали: кальцій, залізо, мідь, 
хром, магній, цинк та селен.

LR LIFETAKT Cell Essence
Відновлення клітин – це рослинний 
продукт. Він не містить цукру,
лактози, глютену жирів, штучних
барвників та ароматизаторів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Розчинити 1,5 мірні ложки (4,7 г) 
порошку в 100 мл води і одразу 
випити. Вживати увечері.  
LR LIFETAKT Cell Essence 
Відновлення клітин має природний 
смак манго.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Добову норму споживання 
перевищувати не рекомендовано. 
Дієтичні добавки не замінюють 
різноманітний, збалансований 
раціон харчування та здоровий 
спосіб життя.
Не рекомендується вживати дітям 
та вагітним жінкам.

Рекомендація щодо зберігання: 
Продукт слід зберігати 
в прохолодному та сухому місці. 
Зберігати в недоступному для дітей 
місці. Завжди закривайте баночку 
кришкою.

Основні переваги

• Сприяє регенерації та поділу 
клітин1

• Містить вітаміни та мінерали 
з доведеною користю

• Містить аюрведичний 
суперфуд – куркуму

• Cell Boost Formula 
забезпечує оптимальну 
ефективність на клітинному 
рівні

• Вироблено в Німеччині
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* Рекомендованої добової норми споживання
** NRV не встановлено
2 Цинк, вітамін D, залізо та магній беруть участь у поділі клітин.

ФЕРМЕНТИ
Наш організм залежить від ферментів. Вони діють як каталізатори 
для майже всіх біохімічних реакцій та процесів. Наприклад, ферменти 
відіграють надзвичайно важливу роль у перетравленні їжі – 
вони «роз’єднують» поживні речовини, які ми вживаємо, 
забезпечуючи оптимальне засвоєння та обробку.

ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС
Оксидативний стрес виникає тоді, коли в організмі утворюється 
занадто велика кількість вільних радикалів, а антиоксидантів для їхнього 
знищення недостатньо. В разі утворення в організмі занадто великої 
кількості вільних радикалів, вони реагують з іншими клітинами організму 
і викликають окислювальну реакцію. Для підтримки здорового 
балансу, наш організм використовує антиоксиданти. Антиоксиданти – 
це винищувачі радикалів, які нейтралізують вільні радикали і тим самим 
захищають клітини нашого організму від окислення.

LR LIFETAKT – КЛІТИННЕ ЖИВЛЕННЯ 

Склад: глюконат кальцію, лактат кальцію, 
цитрат магнію, мальтодекстрин, згущувачі: 
гуарова камедь, екстракт куркуми (Curcuma 
Longa) (6,2%), порошок з манго (Mangifera 
indica L.), натуральний ароматизатор, 
кукурудзяний крохмаль, емульгатор: полісорбат 
80, цитрат цинку, цитрат заліза, підсолоджувачі: 
сукралоза, емульгатор: соняшниковий 
лецитин, холекальциферол, цитрат міді, 
птероїлмоноглутамінова кислота, хлорид 
хрому (III), селенат натрію

MADE IN GERMANY

Харчова цінність в одній порції 
 (= 3,4 г порошку)

% NRV*

Екстракт куркуми 290 мг **

Вітамін D3 5,0 мкг 100 %

Фолієва кислота 200 мкг 100 %

Цинк 10 мг 100 %

Залізо 2,1 мг 15 %

Магній 135 мг 36 %

Мідь 670 мкг 67 %

Хром 25 мкг 63 %

Селен 8,3 мкг 15 %

Кальцій 272 мг 34 %

НАЗВА 
Cell Essence  
Відновлення клітин

ВМІСТ 
141 г / 30 порцій
по 4,7 г порошку на порцію

Cell Boost 
Formula

CBF



КОМПЛЕКС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН

ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ – ОСНОВА ЗДОРОВ'Я
Без поживних речовин у нашому організмі не відбувається жодного процесу. Вони постачають нам енергію 
і є основою нашого здоров’я та гарного самопочуття. Коли ми говоримо про харчування, першочергово 
важливою є різноманітність. «З’їдайте щотижня веселку!», - радять дієтологи.

Наш раціон має складатись з різних сортів овочів та фруктів. Тому що, залежно від кольору, фрукти та овочі 
містять різноманітні інґредієнти, комбінація яких допомагає зробити наше харчування збалансованим.

Жовті та помаранчеві

Високий вміст вітаміну C 
та антиоксидантний ефект: 
сицилійські апельсини, морква, 
лимони, персики та абрикоси.

Зелені

Вітаміни, мікроелементи 
та цінні рослинні речовини, 
які містяться у броколі, 
шпинаті та селері.

Сині та фіолетові

Антиоксиданти, які здійснюють 
стимулюючу дію на імунну 
систему. Вони містяться 
у ягодах темно-синього 
кольору: чорній смородині, 
ожині, сливах.

Червоні

Кальцій, калій, магній, 
вітамін C, які містяться 
у вишні, малині, томатах 
та червоному винограді.



КОМПЛЕКС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН

ІДЕАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ КИСЛОТ ТА ЛУГІВ:

80%  
ЛУГИ 
Зелені салати

Перець

Помідори 

Яблука

Банани

Картопля

Шпинат

Фрукти та ягоди

20%  

КИСЛОТИ 
М’ясо

Ковбаса

Риба

Сир

Молочні продукти

Хліб

Макарони 

Шоколад

ЗБАЛАНСОВАНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЛУГІВ ТА КИСЛОТ
Наш організм містить як кислоти, так і луги. В ідеалі, вони мають бути збалансовані, тоді буде 
врівноваженим і показник pH нашого організму. Через одноманітне харчування, стрес та нестачу фізичної
активності наш обмін речовин схильний до утворення великої кількості кислот.

Виникає дисбаланс, і наш організм починає окислюватись. Погіршується самопочуття. 
Збалансоване харчування з великою кількістю лужних поживних речовин та збалансований спосіб життя – 
це найкращі способи підтримки кислотно-лужного балансу в організмі.

НЕЗАМІННІ ЖИРНІ КИСЛОТИ - ДЛЯ ТІЛА ТА РОЗУМУ

Омега-3 жирні кислоти разом з омега-6 жирними кислотами належать до групи поліненасичених жирних 
кислот і є життєво необхідними. Вони, зокрема, використовуються для побудови клітинної мембрани. 
Вони забезпечують проникність та гнучкість мембрани та оптимальне функціонування клітин.
Жири також в значній мірі є складовою мозку. Наприклад, поліненасичена докозагексаєнова кислота 
є найважливішою жирною кислотою мозку. Багато з цих корисних жирних кислот містяться, наприклад, 
в жирній морській рибі, горіхах та насінні.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?

Омега-3 жирна кислота ДГК 
становить 30% усіх жирних 
кислот мозку та 60%  
сітківки ока.
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Комплекс вітамінів для всієї 
родини.

ВЛАСТИВОСТІ
Віта Актив – це концентрований 
напій з 21 виду натуральних 
фруктів та овочів, який на 100% 
забезпечує організм десятьма 
необхідними вітамінами – 
лише в одній чайній ложці.*  
Не містить консервантів 
і барвників.

* Подбайте про збалансоване 
харчування та здоровий спосіб життя.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
Вживати щодня по 1 (одному) 
мірному ковпачку, наповненому 
до позначки (= 5 мл) під час 
або після їжі. Віта Актив можна 
розбавляти водою, а також 
додавати в йогурт, десерт 
чи мюслі. Рекомендується тривале 
вживання продукту.
Вказану добову норму споживання 
перевищувати не рекомендовано. 
Подбайте про збалансоване 
харчування та здоровий спосіб 
життя. Зберігати продукт 
у недоступному для дітей місці. 
Зберігати при температурі до 25°C. 
Після відкриття продукт зберігати 
у холодильнику та вжити протягом 
5 тижнів. Щоразу після вживання 
щільно закривати ковпачок.  
Перед вживання пляшечку 
збовтати.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Для підтримки імунної системи2

• Для нормалізації обміну речовин 
і енергії в організмі1

• Для нормальної роботи нервової 
системи1

1 Тіамін і вітамін B12 забезпечують 
нормальний метаболізм організму і 
сприяють нормальній психічній функції.
2 Вітамін B6 допомагає нормальній 
роботі імунної системи.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Пробаланс таблетки

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Спробуйте вживати Віта Актив 
з йогуртом, морозивом 
або вафлями.

Основні переваги 

•  Концентрований вітамінний 
напій з різних видів фруктів 
та овочів

• Надійне забезпечення 
десятьма важливими 
вітамінами

• Без консервантів 
та барвників

• Одна чайна ложка продукту 
на 100% забезпечує 
необхідними вітамінами

НАЗВА 
Віта Актив
Щоденний вітамінний напій

ВМІСТ 
150 мл (≈ 30 днів)

Вітаміни – безцінні!
Вітаміни D та B6 підтримують 
імунну систему, B12 сприяє 
процесам поділу клітин,  
а B1 допомагає нормальній 
роботі серця. Організм людини 
не може самостійно виробляти 
всі вітаміни, які він потребує. 
Тому важливо збалансовано 
харчуватися.



31

MADE IN GERMANY

LR LIFETAKT – КОМПЛЕКС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН

Склад: концентрати фруктових та овочевих 
соків (95% вмісту: червоний виноград, яблуко, 
вишня, ягоди бузини, чорної смородини, 
плоди шипшини, полуниці, ожини, морква, 
терна, чорниця, ягоди аронії, слива, червона 
смородина, обліпиха, лимон, персик, абрикос, 
малина, бойзенові ягоди), декстроза, томатний 
концентрат, вітамін Е, емульгатор (лецитин 
із соняшникової олії), ніацин, пантотенова 
кислота, вітамін В12, біотин, вітамін D, 
вітамін В6, тіамін, рибофлавін, фолієва кислота

Поживна цінність у 100 мл у денній порції 
(5 мл)

% NRV*

Вітамін D 200 мкг 10 мкг 200 %

Вітамін E (альфа-токоферолу ацетат) 240 мг 12 мг 100 %

Тіамін 22 мг 1,1 мг 100 %

Рибофлавін 28 мг 1,4 мг 100 %

Вітамін B6 28 мг 1,4 мг 100 %

Вітамін B12 50 мкг 2,5 мкг 100 %

Нікотинова кислота (NE) 320 мг 16 мг 100 %

Фолієва кислота 4000 мкг 200 мкг 100 %

Пантотенова кислота 120 мг 6,0 мг 100 %

Біотин 1000 мкг 50 мкг 100 %

* Рекомендованої добової норми споживання (NRV)

НАЗВА 
Віта Актив
Щоденний вітамінний напій

ВМІСТ 
150 мл (≈ 30 днів)
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НАЗВА 
Пробаланс таблетки

ВМІСТ 
360 таблеток / 252 г 
(≈ 30 днів)

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для всіх вікових катего-
рій.

ВЛАСТИВОСТІ
Пробаланс підтримує 
нормальний кислотно-лужний 
баланс в організмі, внаслідок 
чого покращується загальне 
самопочуття. Продукт допомагає
зменшити втому, коли вашому 
організму не вистачає мінеральних 
речовин або ви не добре 
почуваєтесь. Пробаланс таблетки 
містять ретельно підібрані мінерали 
та мікроелементи, наприклад, 
кальцій та калій.
Продукт не містить глютену, 
лактози та інгредієнтів тваринного 
походження.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
Вживати тричі на день  
по 4 таблетки, запиваючи рідиною. 
Зазначену добову норму споживання 
перевищувати не рекомендовано. 
Подбайте про збалансоване 
харчування та здоровий спосіб 
життя. Зберігати в сухому, 
прохолодному місці, недоступному 
для дітей.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ
Організм людини не може 
обходитись без регулярного 
постачання мінералів, таких як калій 
і кальцій, та мікроелементів, таких 
як мідь, хром та молібден. Саме ці 
речовини відновлюють кислотно-
лужний баланс в організмі.  
У таблетках Пробаланс є карбонати 
кальцію та натрію.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Для нормальної роботи нервової 

системи1

• Для нормального функціонування 
м’язів1

• Підтримує баланс електролітів 
в організмі2

• Нормалізує обмінні процеси 
в організмі3

• Посилює дію макроелементів3 
в метаболічних процесах, 
що відбуваються в організмі

1 Калій підтримує нормальну роботу 
нервової системи та м’язів.
2 Магній сприяє зменшенню втоми 
і виснаженості, а також сприяє 
підтримці нормального балансу 
електролітів в організмі людини.
3 Кальцій сприяє здоровому 
метаболізму та допомагає зберегти 
здоровими і міцними зуби та м’язи.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Віта Актив

Основні переваги 

•  Підтримує природній 
кислотно-лужний баланс 
в організмі

• Містить цінні вітаміни 
і мікроелементи

• Для гарного самопочуття 
і зниження виснаженості

Поживна цінність у 100 г у добовій порції 
(12 таблеток)

% NRV*

Калій 3571 мг 300 мг 15

Магній 2381 мг 200 мг 53

Кальцій 8274 мг 695 мг 87

Натрій 6548 мг 550 мг **

Мідь 5400 мкг 453 мкг 45

Хром 714 мкг 60 мкг 150

Молібден 952 мкг 80 мкг 160

Склад: бікарбонат натрію, карбонат кальцію, 
наповнювач (сорбіт), наповнювач 
(мікрокристалічна целюлоза), карбонат магнію, 
цитрат калію, цитрат натрію, бікарбонат калію, 
цитрат магнію, цитрат кальцію, мальтодекстрин, 
кукурудзяний крохмаль, стабілізатор (діоксид 
кремнію та магнієві солі харчових жирних кислот), 
глюконат міді, хлорид хрому, молібдат натрію

* Рекомендованої добової норми споживання (NRV)
** NRV не встановлено

Людині необхідно споживати 
мінеральні речовини. Йдеться 
про неорганічні речовини, такі як 
солі та метали. Вони беруть 
участь у найрізноманітніших 
обмінних процесах в організмі: 
від врегулювання сольового 
та водного балансу до імунного 
захисту організму, нормального 
функціонування нервової системи 
та зміцнення кісток. У той час, 
як макроелементи, такі як калій 
та кальцій, потрібні організму 
у великих дозах, інших речовин, 
таких як цинк, йод, селен, 
достатньо у невеликих кількостях – 
вони називаються слідовими 
елементами або мікроелементами.



СПЕЦІАЛЬНІ ПОТРЕБИ

Крім щоденного основного надходження важливих поживних речовин, організм потребує додаткової 
поживної підтримки, спеціально розробленої для особливих потреб.

Стресові життєві ситуації, зміни в організмі, пов’язані з віком, впливають на метаболізм людини  
та ї ї особливі потреби у харчуванні.

LR LIFETAKT пропонує широкий спектр спеціальних поживних речовин для відповідних індивідуальних 
потреб. У такий спосіб забезпечується оптимальна підтримка для тіла та розуму, і ви знову відчуватимете 
енергію та сили для досягнення особистих цілей та виконання завдань.

Спеціальні продукти – це експерти з харчування 
для задоволення особистих потреб.

• ЕНЕРГІЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ

• СОН ТА ВІДПОЧИНОК

• СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

• КИШЕЧНИК ТА СИСТЕМА ТРАВЛЕННЯ

• ГОРМОНАЛЬНИЙ БАЛАНС

• КІСТКИ, СУГЛОБИ ТА М’ЯЗИ
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НЕ ВТРАЧАЙТЕ РІВНОВАГУ

В принципі, наш організм має власні механізми захисту. Якщо їх бракує, виникає оксидативний стрес – 
дисбаланс між вільними радикалами та антиоксидантами.

ВІЛЬНІ РАДИКАЛИ
Виникають в організмі внаслідок природних процесів метаболізму або під дією зовнішніх факторів: 
неправильне харчування, стрес, недостатнє фізичне навантаження. Вони пошкоджують компоненти клітини 
та порушують процеси обміну речовин – так виникає оксидативний стрес.

АНТИОКСИДАНТИ
Ці поглиначі радикалів слугують захисними речовинами для клітин організму. Вони можуть компенсувати 
пошкодження клітинних структур і зменшити оксидативний стрес.

ЗМЕНШЕННЯ СТРЕСУ
Для протидії оксидативному стресу важливе збалансоване та різноманітне харчування з достатньою 
кількістю антиоксидантів. До антиоксидантів належать перш за все вітаміни А, С і Е. Але антиоксидантну 
дію також мають багато інших харчових компонентів, наприклад, мікроелементи, такі як селен. Такі активні 
речовини, як ліпоєва кислота, лікопін, лютеїн, флавоноїди або кофермент Q10 також можуть захистити 
організм від оксидативного стресу.

АНТИОКСИДАНТИ

ВІЛЬНІ РАДИКАЛИ

∙ Запалення
∙ Стрес 
∙ Куріння
∙ Обмін речовин
∙ Медикаменти

∙ Біологічно активні рослинні речовини 
∙ Вітаміни (наприклад, А, С, Е) 
∙ Власні ферменти організму 
∙ Мікроелементи (наприклад, селен)
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НАЗВА 
Майнд Майстер
Формула Грін та
Формула Ред 

ВМІСТ 
500 мл
(≈ 6 днів)

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підійде для будь-якої вікової 
категорії. Для захисту клітин 
організму від оксидативного 
стресу. Формула Ред також 
сподобається дітям шкільного 
віку та підліткам, тому що має 
фруктовий смак.

ВЛАСТИВОСТІ
Дієтична добавка зі спеціально 
підібраними мікроелементами 
допомагає вести активний спосіб 
життя. Ефективні мікроелементи 
(вітаміни B1 та B12) сприяють 
нормалізації обмінних процесів 
в організмі. Залізо допомагає 
підтримувати нормальну 
когнітивну функцію. Окрім того, 
Майнд Майстер захищає клітини 
організму від оксидативного 
стресу.
Майнд Майстер Формула Грін 
має натуральний, гіркуватий 
смак через високу концентрацію 
рослинних екстрактів. Завершує 
смакові нотки стевія – рослинна 
речовина, що має насичений 
солодкий смак. Зелений колір 
Майнд Майстер отримав 
завдяки хлорофілу, що міститься 
в продукті.

Він бере участь у процесі 
фотосинтезу. Хлорофіл поглинає 
енергію сонячного світла, 
яку добуває рослина. Отже, 
ця речовина є найважливішим 
продуцентом енергії на нашій 
планеті. Оскільки йдеться про 
природну сировину, колір напою 
Майнд Майстер з часом може 
трохи змінюватися.
Майнд Майстер Формула Ред 
має натуральний смак червоного 
винограду. Через високу 
концентрацію рослинних 
екстрактів має злегка гіркуватий 
смак. Завершує смакові нотки 
стевія – природний підсоложувач.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
По 80 мл щодня (відповідно 
8 ковпачків). Краще вживати 
після їжі. Залежно від смакових 
вподобань, продукт можна 
споживати у чистому вигляді, 
розбавляти водою або фруктовим 
соком. Перед вживанням 
збовтати. Після відкриття 
продукт зберігати в холодильнику 
і спожити протягом одного тижня. 
Вказану добову норму споживання 
перевищувати не рекомендовано. 
Подбайте про збалансоване 
харчування та здоровий спосіб 
життя.  
Зберігайте продукт у недоступному 
для дітей місці.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Захищає клітини1 

від оксидативного стресу
• Сприяє нормалізації обмінних 

процесів в організмі3

• Підтримує нормальну психічну 
функцію організму2

• Зменшує втому і відчуття 
виснаженості3

• Сприяє покращенню когнітивної 
функції4

• Сприяє нормальній роботі 
нервової системи2

1 Вітамін E захищає клітини 
від оксидативного стресу.
2 Тіамін сприяє нормальній роботі 
нервової системи, психічній функції 
та роботі серця.
3 Вітамін B12 підтримує метаболізм 
організму і роботу нервової системи, 
а також сприяє зменшенню втоми 
і виснаженості.
4 Залізо сприяє нормальній когнітивній 
функції.

 

Основні переваги 

• Сприяє захисту клітин 
від оксидативного стресу

• Містить багато цінних 
харчових мікроелементів

• З алое вера та цінними 
рослинними екстрактами

Майнд Майстер
Формула Грін та Формула Ред 
входять до Кельнського 
переліку®. Кельнський 
перелік® публікує продукти 
(дієтичні добавки та 
спортивне харчування), 
які перевірені на відсутність 
допінг-речовин у складі.
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НАЗВА 
Майнд Майстер
Формула Грін та
Формула Ред 

ВМІСТ 
500 мл
(≈6 днів)

Поживна цінність у 100 мл у денній
порції (80 мл)

Калорійність (кДж/ккал) 226/ 53 181/ 42

Жири < 0,5 г < 0,5 г

з них насичені жирні кислоти 0 г 0 г

Вуглеводи 13 г 10 г

з них цукор 13 г 10 г

Білки < 0,5 г < 0,5 г

Сіль 0,06 г 0,05 г

Вітамін E (альфа-токоферолу ацетат) 15 мг (125 %*) 12 мг (100 %*)

Тіамін 1,4 мг (127 %*) 1,1 мг (100 %*)

Фолієва кислота 250 мкг (125 %*) 200 мкг (100 %*)

Вітамін B12 3,1 мкг (124 %*) 2,5 мкг (100 %*)

Залізо 5,3 мг (38 %*) 4,2 мг (30 %*)

Селен 35 мкг (64 %*) 28 мкг (51 %*)

* Рекомендованої добової норми споживання

Поживна цінність у 100 мл у денній
порції (80 мл)

Калорійність (кДж/ккал) 177/ 42 142/ 34

Жири < 0,5 г < 0,5 г

з них насичені жирні кислоти 0 г 0 г

Вуглеводи 10 г 8,0 г

з них цукор 9,6г 7,7 г

Білки < 0,5 г < 0,5 г

Сіль 0,04 г 0,03 г

Вітамін E (альфа-токоферолу ацетат) 15 мг (125 %*) 12 мг (100 %*)

Тіамін 1,4 мг (127 %*) 1,1 мг (100 %*)

Фолієва кислота 250 мкг (125 %*) 200 мкг (100 %*)

Вітамін B12 3,1 мкг (124 %*) 2,5 мкг (100 %*)

Залізо 5,3 мг (38 %*) 4,2 мг (30 %*)

Селен 35 мкг (64 %*) 28 мкг (51 %*)

* Рекомендованої добової норми споживання

Майнд Майстер Фомула Грін

Майнд Майстер Фомула Ред Склад:
Майнд Майстер Фомула Грін:  
гель Aloe Vera Barbadensis Miller (США/
Мексика, 36%), виноградний сік відновлений
з концентрату, вода, декстроза, суміш
екстрактів (екстракт зеленого чаю, екстракт
гірчака, що містить ресвератрол), стабілізатор
(ксантанова камідь), L-карнітин-L-тартрат,
вітаміни (тіамін мононітрат, фолієва кислота,
В12, DL-альфа-токоферолу ацетат), регулятор
кислотності (лимонна кислота), пірофосфат
заліза (III) , консервант (сорбат калію), барвник
(мідні комплекси хлорофіліну), натуральний
ароматизатор, підсолоджувач (глікозид стевії),
коензим Q10, антиокислювач (L-аскорбінова
кислота), холін бітартрат, селеніт натрію.

Склад:
Майнд Майстер Фомула Ред:
сік червоного винограду відновлений з
концентрату, гель Aloe Vera Barbadensis
Miller (США/Мексика, 36%), вода, декстроза,
стабілізатор (ксантанова камідь), суміш
екстрактів (екстракт з кісточок винограду,
екстракт зеленого чаю, екстракт з виноградних
шкірок, що містить ресвератрол), L-карнітин-
L-тартрат, антиокислювач (L-аскорбінова
кислота), коензим Q10, вітаміни (тіамін
мононітрат, фолієва кислота, В12, DL-альфа-
токоферолу ацетат), регулятор кислотності
(лимонна кислота), пірофосфат заліза (III),
консервант (сорбат калію), підсолоджувач
(глікозид стевії), холін бітартрат, селеніт натрію,
барвник (мідні комплекси хлорофіліну)

ПАТЕНТ
Напій Майнд Майстер Фомула Грін 
запатентований. Патентний номер:
DE 10 2013 205 049 A1

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Питні гелі Алое Вера
Віта Актив 
Про 12 капсули
Колострум рідкий
Пробаланс таблетки
Майнд Майстер Екстрім

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
На дегустації пропонуйте 
Формулу Ред, оскільки вона 
приємніша на смак. А Формулу Грін 
найкраще змішувати з фруктовим 
соком.
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НАЗВА 
Майнд Майстер
Екстрім  

ВМІСТ 
14 стіків по 2,5 г

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Дорослі старше 18 років, 
яким необхідний миттєвий 
та поживний заряд енергії для тіла 
та розуму, щоб бути уважними 
та ефективними.

ВЛАСТИВОСТІ
Майнд Майстер Екстрім 
забезпечує миттєвий, ефективний 
та здоровий заряд енергії 
для розуму та тіла1,2,3,4.

Екстремальний заряд енергії 
для розуму4,5

• Допомагає швидко 
прокинутись1,2,3

• Підвищує концентрацію 
та продуктивність2,4

Екстремальний заряд енергії 
для тіла1,2,3,5,6

• Допомагає миттєво повернутись 
у форму та відновити енергію1,2,3

• Підвищує витривалість 
та продуктивність2,3

• Підтримує нарощування 
та регенерацію м’язів6

До складу продукту входять цінні 
природні бустери, такі як гуарана 
та екстракт зеленого чаю, та інші 
інгредієнти з доведеним ефектом. 
Стік містить більше кофеїну, ніж 
чашка еспресо або звичайний 
енергетичний напій.  
Він на 100% покриває добову 
потребу в 6 важливих вітамінах, 
в тому числі D, E, B12. 
Майнд Майстер Екстрім не містить 
цукру та має смак гранату.

Завдяки практичному формату 
стік поміщається в кишеню, 
його можна вживати без води.

Кофеїн з гуараною та екстрактом 
зеленого чаю, а також 
амінокислотами (BCAA) підсилюють 
метаболізм і надають організму 
короткочасний заряд енергії, щоб 
підвищити вашу працездатність. 
Вітаміни групи В зменшують 
втому і підтримують розумові 
та когнітивні функції. Підвищується 
швидкість реакції, отже ви можете 
діяти швидше і бути увашнішими. 
Такі антиоксиданти, як вітамін Е 

та вітамін С, захищають 
від оксидативного стресу. 
Тож ви зможете залишатися 
зосередженими і ефективно 
працювати, незважаючи на стрес.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Вміст пакетика висипати на язик 
та почекати, поки порошок 
розчиниться.  
Вживати 1 раз на день.

Добову норму споживання 
перевищувати не рекомендовано. 
Дієтичні добавки не замінюють 
різноманітне та збалансоване 
харчування, а також здоровий 
спосіб життя. Може викликати 
проносний ефект при перевищенні 
норми споживання. Містить 
кофеїн. Не рекомендується дітям, 
жінкам у період лактації та вагітним 
жінкам (80 мг кофеїну на добу).

Зберігати у прохолодному 
та сухому місці, недоступному 
для дітей.

Основні переваги 
• Підтримує працездатність 

тіла та розуму1,2,3,4

• Швидкий заряд енергії1,2 
завдяки вмісту 80 мг 
кофеїну в одному стіку

• Містить натуральні бустери, 
такі як гуарана та екстракт 
зеленого чаю

• Покриває 100% щоденної 
потреби у 6 важливих 
вітамінах, включаючи D, E, 
B12

• Не містить цукру
• Вживається без води та діє 

майже миттєво

1 Вітамін В12 сприяє зменшенню втоми та втомлюваності.
2 Кофеїн, якій міститься у гуарані, сприяє концентрації уваги та збільшенню витривалості.
3 Вітамін С сприяє нормальному енергетичному метаболізму.
4 Тіамін, вітамін В6 і вітамін В12 сприяють нормальній роботі психіки.
5 Вітамін Е, вітамін С та селен допомагають захистити клітини від оксидативного стресу.
6 Вітамін D сприяє підтримці нормальної роботи м’язів.

Вiдкрити Висипати  
на язик

Вiдчути заряд енергiï 
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НАЗВА 
Майнд Майстер
Екстрім 

ВМІСТ 
14 стіків по 2,5 г

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Майнд Майстер Формула Грін 
та Формула Ред при регулярному 
споживанні забезпечують енергію 
протягом тривалого періоду часу 
та захищають від оксидативного 
стресу.
 

ПОРАДА ВІД ЕКСПЕРТА
На етапі продажів не просто 
розповідайте про цей чудовий 
продукт, а відразу пропонуйте 
його. Дегустація продуктів 
ще ніколи не була простішою. 
Стіки настільки компактні та зручні, 
що ви завжди можете покласти їх 
навіть у кишеню.

КОФЕЇН  

Кофеїн – це речовина, яка 
стимулює роботу нервової 
та кровоносної систем. Кофеїн – 
це психоактивна речовина, 
алкалоїд, який зустрічається 
в природі в різних рослинах. 
В організмі людини кофеїн 
здійснює стимуляцію нервової 
системи і підвищує  
концентрацію уваги. Це працює 
навіть при невеликих кількостях. 
Кофеїн не рекомендується 
вживати дітям, вагітним 
або жінкам у період лактації.

Склад: підсолоджувач (ксиліт) (64%), 
підкислювач (лимонна кислота), таурин, інозит, 
мікрокапсульований кофеїн (кофеїн, покривний 
засіб (моно- і дигліцериди жирних кислот)), 
екстракт гуарани (Paullinia cupana Kunth) (2%) , 
DL-альфа-токоферилацетат, екстракт зеленого 
чаю (Camellia sinensis (L.)) (1%), L-аскорбінова 
кислота, натуральний ароматизатор солодки, 
кофермент Q10, аромат граната, засіб проти 
злежування (магнієві солі жирних кислот, 
фосфат трикальцію), цитрат цинку, L-серин, 
L-глутамін, L-лейцин, ціанокобаламін, 
холекальциферол, рибофлавін-5'-фосфат 
натрію, підсолоджувач (сукралоза), L-ізолейцин, 
L-валін, піридоксин гідрохлорид, тіамін 
гідрохлорид, підсолоджувач (ацесульфам К), 
селенат натрію

Поживна цінність в одній порції (2,5 г) % NRV* 

Кофеїн 80 мг ** 

Таурин 200 мг ** 

Інозитол 100 мг ** 

L-серин 5 мг ** 

L-глутамін 5 мг **

L-лейцин 4 мг **

L-валін 2 мг **

L-ізолейцин 2 мг **

Коензим Q10 15 мг **

Вітамін С 20 мг 25 %

Вітамін D 5 мкг 100 %

Вітамін Е (мг α-ТЕ) 12 мг 100 %

Тіамін 1,1 мг 100 %

Рибофлавін 1,4 мг 100 %

Вітамін В6 1,4 мг 100 %

Вітамін В12 2,5 мкг 100 %

Цинк 2 мг 20 %

Селен 20 мкг 36 %

* Рекомендованої добової норми споживання (NRV) 
**  NRV не встановлено 
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GESUNDHEIT & ERNÄHRUNG

СОН ТА ВІДПОЧИНОК

НІЧНА ЗМІНА ДЛЯ ТІЛА

Сон відіграє важливу роль для нашого фізичного та психічного здоров'я, а отже для загального 
самопочуття. Завдяки йому наше тіло довго залишається у формі та зберігається працездатність,  
і ми можемо з повною віддачею займатися своїми справами вдень – на роботі, вдома з родиною та у вільний 
час.

Вночі в організмі запускаються певні механізми: регулювання обміну речовин, заспокоєння накопиченого 
за день збудження, аналіз вражень та емоцій, а також підтримка імунної системи. Таким чином, організм 
відновлюється вночі та готується до завдань наступного дня. Мозок також самостійно відновлюється: 
надлишок інформації, яку мозок отримав протягом дня, усувається, а важлива інформація переміщується 
у довготривалу пам’ять. Наш спосіб життя та харчування також впливають на якість нічного сну.

РОЗСЛАБЛЯЙТЕСЬ 
Спокій має важливе значення для організму не лише вночі уві сні, адже фази відпочинку також важливі 
вдень. Зніміть напругу, приведіть тіло і розум у рівновагу та зберігайте баланс – належне розслаблення 
важливе для нашого самопочуття, а отже, і для нашого здоров'я. Невелика перерва щодня –  
хоча б на кілька хвилин – може уповільнити, зменшити стрес, а також зняти м’язову напругу. 

Серотонін
Мелатонін відомий як гормон, який регулює денно-нічний 
ритм в організмі людини. Мелатонін виробляється із гормону 
щастя серотоніну. Серотонін може утворюватися за допомогою 
амінокислоти триптофан. Правильне харчування підтримує 
метаболізм триптофану.

Шафран
Шафран допомагає швидше заснути, покращує якість сну 
і відпочинок вночі. Шафран містить антиоксиданти.  
За це відповідають вторинні рослинні речовини в шафрані,  
такі як каротиноїди. Вони називаються кроцин і кроцетин.  
Вони надають шафрану жовтого кольору.

ЩО ТАКЕ... ?

Нитки 
шафрану
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НАЗВА 
Найт Майстер

ВМІСТ 
30 стіків по 3,7 г

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Чоловіки та жінки будь-якого віку, 
яким необхідне відновлення сил 
організму вночі.

ВЛАСТИВОСТІ
Найт Майстер – це порошковий 
напій, який природним шляхом 
підтримує власні процеси 
організму в нічний час 
при регулярному вживанні.
Високоефективна формула 
містить натуральні, активні 
інгредієнти та рослинні речовини 
з підтвердженою ефективністю. 
Продукт не викликає звикання 
та 100% веганський.  
Не містить глютену, лактози 
та цукру.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Розмішати вміст пакетика у 100 мл 
води та випити ввечері.
Найт Майстер має природний 
вишневий смак, його можна 
вживати після чищення зубів, 
оскільки він не містить цукру. 
Вживати вміст одного пакетика 
щодня протягом принаймні одного 
місяця (одна упаковка містить 
30 стіків). Для максимального 
ефекту рекомендується 
тривалий прийом. Перевищувати 
добову норму споживання 
не рекомендовано. Дієтичні 
добавки не замінюють різноманітне 
та збалансоване харчування, 
а також здоровий спосіб життя. 
Може викликати проносний 
ефект при перевищенні норми 
споживання. Після споживання 
не рекомендовано водити 
автомобіль. Під час прийому 
антидепресантів Найт Майстер слід 
вживати лише після консультації 
з лікарем.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Для додаткової енергії протягом 
дня: Майн Майстер Формула Ред 
та Формула Грін, які підвищують 
продуктивність та захищають 
від оксидативного стресу.
Розчинний напій Майнд Майстер 
Екстрім забезпечує миттєвий 
заряд енергії.
Aloe Vera Розслаблюючий 
термолосьйон сприяє циркуляції 
крові в шкірі. Завдяки зігріваючому
ефекту може допомогти послабити
неприємну напругу. Інтенсивний 
масаж з лосьйоном розслабляє 
та відновлює м’язи.

ПОРАДА: якщо у вас мерзнуть 
ноги під час засинання, Aloe Vera 
Розслаблюючий термолосьйон 
швидко поверне комфортну 
температуру.

LR ZEITGARD Нічна маска 
із висококонцентрованим 
комплексом активних інгредієнтів 
забезпечує додатковий догляд 
та регенерацію шкіри вночі.

ВАРТО ЗНАТИ
Багато факторів сприяють 
повноцінному сну. Одним 
із вирішальних факторів є рівень 
мелатоніну. Мелатонін регулює час 
сну та пробудження. У відповідній 
концентрації він викликає відчуття 
втоми, дозволяє швидко заснути 
та міцно спати всю ніч.

Основні переваги  

• Підтримує власні процеси 
організму вночі

• Збагачений L-триптофаном
• Натуральні інгредієнти, 

такі як алое вера, шафран 
та екстракт хмелю

• Містить збалансовану суміш 
висококонцентрованих 
вітамінів групи В, магнію 
та цинку

• Не викликає звикання
• Не містить глютену, лактози 

та цукру
• 100% веганський
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LR LIFETAKT – СОН ТА ВІДПОЧИНОК

НАЗВА 
Найт Майстер

ВМІСТ 
30 стіків по 3,7 г

* Рекомендованої добової норми споживання (NRV)
**  NRV не встановлено
1  Магній сприяє нормальній роботі нервової системи та нормальній роботі м’язів

Поживна цінність в одній порції % NRV*

L-триптофан 250 мг **

Тіамін (вітамін В1) 1,1 мг 100%

Ніацин (вітамін B3) 16 мг ПЕ 100%

Вітамін В6 1,4 мг 100%

Вітамін В12 2,5 мкг 100%

Магній 250 мг 67%

Цинк 6,5 мг 65%

На церемонії вручення
German Brand Award 2020 
LR LIFETAKT Найт Майстер 
став переможцем у номінації 
«Найкращі бренди – здоров'я 
та фармацевтика»
як одна з найкращих торгових
марок в галузі.

Крім того, у міжгалузевій 
категорії «Бренд року» 
він отримав нагороду 
«Особлива відзнака» – 
за особливі аспекти управління 
брендом.

Вітаміни групи В
Забезпечення вітамінами також важливе вночі: вітаміни В1, В3, 
В6 і В12 сприяють, зокрема, нормальному функціонуванню 
нервової системи та нормальному функціонуванню психіки. 
Крім того, вітаміни В6 і В12 також підтримують імунну систему 
та сприяють нормальному енергетичному обміну.

Магній
Магній також сприяє нормальній роботі нервової системи,
а також м'язів: магній, що міститься у Найт Майстрі,
підтримує передачу сигналів між нервами та м'язами.1

Завдяки цій підтримці м'язи функціонують вночі та знімають 
напругу, яка виникла вдень.
Тож ніщо не завадить спокійному початку дня.

Цинк
Цинк бере участь у багатьох процесах в організмі.  
Він сприяє нормальній роботі імунної системи та захисту клітин 
від оксидативного стресу.

MADE IN GERMANY

Склад: тримагній дицитрат, підсолоджувач 
(ксиліт), L-триптофан, барвники (порошок буряка), 
глюконат цинку, екстракт шафрану (0,8%), 
екстракт хмелю (0,7%), натуральний 
ароматизатор, нікотинамід, порошок алое 
вера (0,4%), піридоксину гідрохлорид, тіаміну 
мононітрат, метилкобаламін
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Серце

Серце як центральний і життєво 
важливий орган є двигуном 
цієї системи. Міцне та енергійне 
серце – основа гарного 
самопочуття та здоров’я.

Артерії та вени

Артерії та вени разом утворюють 
транспортну та живильну мережу 
організму.

Судинна система довжиною 
близько 100 000 кілометрів 
забезпечує усі клітини організму 
життєво важливими поживними 
речовинами та киснем.

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

Ось що вам потрібно для роботи серця:
здоровий спосіб життя та правильні поживні 
речовини!
Існує простий спосіб ефективної підтримки вашої 
серцево-судинної системи: здоровий спосіб життя 
(збалансоване харчування, фізичні вправи тощо) 
та важливі поживні речовини, такі як омега-3 жирні 
кислоти з жирної морської риби, а також цінні рослинні 
екстракти, які сприяють здоров'ю серця.

Омега-3 жирні кислоти
ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) та ДГК
(докозагексаєнова кислота) є найважливішими
та найбільш біологічно активними омега-3 жирними
кислотами. Вони відповідають за безліч процесів 
в організмі.
Вони особливо важливі для підтримки здоров’я 
серця. Крім того, ДГК необхідна для нашого мозку 
та нервових клітин. Дві високоякісні жирні кислоти 
(ЕПК + ДГК) містяться в жирній холодноводній рибі: 
лосось, скумбрія, оселедець,  
тунець та сардини.

Екстракт кропиви
Відомо, що в листі кропиви багато природного 
кремнію. Кремній є важливим мікроелементом, 
необхідним для організму.
"Незамінна" означає, що ця речовина повинна 
надходити в організм через їжу, оскільки він не може 
виробляти її самостійно.
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MADE IN GERMANY

LR LIFETAKT – СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

НАЗВА 
Супер Омега
капсули 

ВМІСТ 
60 капсул / 99,3 г
(≈20 днів)

Склад: риб’ячий жир (41%), желатин, олія 
примули вечірньої (13%), ячмінна клітковина, 
що містить β-глюкан, зволожувач (гліцерин), 
емульгатор (моно- та дигліцериди з жирних 
кислот), олія пальмових ядер, барвник (залізо 
оксид)

Поживна цінність у 100 г у добовій нормі 
 (3 капсули)

% NRV **

Омега-3 жирні кислоти 25 г 1260 мг ***

ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) 13 г 630 мг ***

ДГК (докозагексаєнова кислота) 8,3 г 420 мг ***

Ячмінний β-глюкан 2,3 г 117 мг ***

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підійде для всіх вікових 
категорій, особливо для людей, 
яким потрібна підтримка роботи 
серцево-судинної системи.

ВЛАСТИВОСТІ
Супер Омега капсули 
містять удвічі більше ЕПК 
та ДГК (ейкозапентаєнова 
та докозагексаєнова кислоти), 
ніж аналогічні продукти на ринку. 
Цим вони роблять безцінний 
внесок у підтримку здоров’я 
серця. Для виробництва 
використовується риб’ячий жир 
зі скумбрії, сардин та тунця, 
які живуть у природних умовах.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Вживати одну капсулу тричі 
на день, запиваючи невеликою 
кількістю рідини.

Добову норму споживання 
перевищувати не рекомендовано. 
Подбайте про різноманітне 
та збалансоване харчування, 
а також здоровий спосіб життя. 
Зберігати продукт у недоступному 
для дітей місці.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
- Сприяє нормальній роботі серця1

1 Капсули Супер Омега містять ЕПК 
та ДГК, які сприяють нормальній 
роботі серця. Необхідно споживати 
щонайменше 250 мг ЕПК та ДГК 
щодня.

СЕРТИФІКАЦІЯ
Сертифікат Friend of the Sea 
«Friend of the Sea» – це незалежна 
некомерційна організація, місія якої 
полягає у сприянні покращення 
стану морів. Стандарти 
сертифікації «Friend of the Sea» 
відповідають «керівним принципам 
екологічного маркування риби 
та рибних продуктів з морського 
рибальства» FAO (Продовольча 
та сільськогосподарська 
організація ООН).  
Зокрема, «Friend of the Sea» 
дотримується статті № 30 Керівних 
принципів FAO щодо запобігання 
надмірному вилову риби.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Питні гелі Алое Вера

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Для здорового серця важливе 
збалансоване харчування. 
Слід позбавлятись зайвої 
ваги та займатися спортом 
на витривалість.

Основні переваги   

• Високий вміст незамінних 
кислот ЕПК та ДГК для 
нормальної роботи серця

• Виробництво з продуктів 
екологічного риболовного 
промислу

** Рекомендованої добової норми споживання (NRV)
*** NRV не встановлено

Для правильного функціонування 
організму достатньо невеликої 
кількості жирів. Особливу 
цінність мають ненасичені 
жири, такі як Омега-3. 
Проте сам організм не може їх 
виробляти – ненасичені жири 
необхідно споживати з їжею. 
Вони містяться в горіхах, рибі, 
оливковій олії та в авокадо. 
Існує всього 11 різних видів 
жирних кислот Омега-3, а їхні 
найважливіші представники –  
це ейкозапентаєнова кислота 
(ЕПК) і декозагексаєнова кислота 
(ДГК).
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LR LIFETAKT – СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

НАЗВА 
Рейші Плюс
капсули 

ВМІСТ 
30 капсул / 15,2 г
(≈30 днів)

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підійде для будь-якої вікової 
категорії.

ВЛАСТИВОСТІ
Гриб рейші вважається рослиною 
довголіття, що додає життєвих 
сил і вже тисячоліттями 
є невід’ємною частиною традицій 
Далекого Сходу. Капсули Рейші 
Плюс містять суміш екстракту 
та порошку рейші, яка добувається 
з гриба та містить цінні речовини: 
β-глюкан, полісахариди, слідові 
елементи, стероїди, алкалоїди, 
вітаміни та мінеральні речовини. 
Продукт забезпечує добову потребу 
організму людини у вітаміні C 
на 75%. Вегетаріанський продукт. 
Не містить лактози та глютену. 
Без ГМО.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Вживати одну капсулу на день. 
Добову норму споживання 
перевищувати не рекомендовано.
Подбайте про різноманітне 
та збалансоване харчування, 
а також здоровий спосіб життя. 
Зберігати продукт у прохолодному, 
сухому місці, недоступному 
для дітей.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ
Рейші – це рослина сімейства 
сапрофітів, гриб, який живе 
на сухостійному дереві, росте 
на пеньках, корінні та основі 
стовбура дубів та буків, від 
них і живиться. Протягом 
довгого часу використовувався 
тільки дикорослий гриб, тому 
відкриття «Ling Zhi» (трутовика 
лакованого) стало щасливим 
випадком та добрим знаком. 
У 70-ті роки була розроблена 
методика вирощування рейші 
на грибних плантаціях. Його стали 
культивувати на спеціальних 
грибних фермах по всьому світу. 
Отже, гриб, який використовується 
для виробництва капсул 
Рейші Плюс, зібраний не в дикому 
природньому середовищі.

Одна капсула містить:
• екстракт гриба рейші: 240 мг
• порошок гриба рейші: 100 мг
• вітамін C: 60 мг

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Сприяє нормальній роботі судин1

• Сприяє нормальному 
енергетичному обміну2

• Зменшує втому та виснаженість3

• Забезпечує нормальний стан 
кісток і зубів1

• Захищає клітини від 
оксидативного стресу3

1 Вітамін С сприяє нормальному 
утворенню колагену для правильної 
роботи судин, кісток, хрящів, шкіри 
та зубів.
2 Вітамін С сприяє нормальному 
енергетичному обміну.
3 Вітамін С захищає від оксидативного 
стресу та сприяє зменшенню втоми.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Питний гель  
Алое Вера Сівера Інтенсив  
Супер Омега капсули

Основні переваги    
•  Містить порошок та екстракт 

гриба рейші
• Містить вітамін С
• Відомий як «гриб довголіття» 

з традиційної медицини 
Далекого Сходу

** Рекомендованої добової норми споживання (NRV)

Поживна цінність у 100 г у денній порції  
(1 капсула) 

% NRV **

Вітамін С 12 г 60 мг 75

Склад: екстракт гриба рейші (48%), порошок
гриба рейші (20%), оболонка капсули
(гідроксіпропілметилцелюлоза), вітамін С (12%),
засіб проти злежування (магнієві солі харчових
жирних кислот), барвник (діоксид титану)
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Кишечник дорослої людини має довжину близько восьми метрів, і головним його завданням є засвоєння 
всіх поживних речовин, необхідних нам з їжею. Протягом 75 років життя через кишечник людини проходить 
майже 30 тон їжі, 50 000 літрів напоїв, а також кілограми шкідливих речовин, збудників та бактерій. 
А кишечник постійно пам’ятає про те, що необхідно засвоювати виключно корисні інредієнти та захищати 
від шкідливих речовин.

Все, що ми споживаємо щодня, шлунково-кишковий тракт трансформує в енергію та будівельний матеріал 
для нашого організму. Здорове травлення – це комплексний процес. Це основа для нормального метаболізму 
та забезпечення життєво необхідними поживними речовинами. Травлення значно впливає навіть на імунну 
систему.

КИШЕЧНИК ТА СИСТЕМА ТРАВЛЕННЯ

Кишечник контролює,  
тренує та спрямовує  
імунну систему

В кишечнику бактерій 
більше, ніж клітин 
в організмі людини

В організмі людини є майже 
200-300 м2 життєво важливої 
поверхні кишечника, 
яка пов'язує організм 
із зовнішнім середовищем.
Саме з цієї причини 
там розташовано близько 80% 
всіх імунних клітин

Стан кишечника визначає 
наше щоденне самопочуття, 
стан здоров’я та тривалість 
нашого життя
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LR LIFETAKT – КИШЕЧНИК ТА СИСТЕМА ТРАВЛЕННЯ 

НАЗВА 
Про 12 капсули

ВМІСТ 
30 капсул / 15 г
(≈30 днів)

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для чоловіків та жінок будь-якої 
вікової категорії.

ВЛАСТИВОСТІ
Про 12 містить унікальний 
комплекс бактеріальних штамів, 
ефективна дія яких підтверджена 
завдяки запатентованій 
мікрокапсуляції. Кожна капсула 
продукту містить 1 млрд корисних 
бактерій, які потрапляють 
неушкодженими у кишечник 
завдяки запатентованій
мікрокапсуляції. Таким чином,
вони допомагають підтримувати 
гарне самопочуття.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Вживати одну капсулу щодня, 
запиваючи склянкою води.
Вказану добову норму споживання 
перевищувати не рекомендовано.
Подбайте про збалансоване 
харчування та здоровий спосіб 
життя. Зберігати продукт у сухому, 
прохолодному місці, недоступному 
для дітей.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ
Кожна капсула містить 1 млрд 
корисних бактерій, які належать 
до 12-ти різних бактеріальних 
штамів. Ця комбінація унікальна.
Ефективність продукту визначає 
відсоток виживання бактерій 
під час їх проходження через 
шлунок на шляху до кишечнику. 
Соляна кислота шлунку може 
зруйнувати бактерії і вони 
будуть неефективними, проте 
капсули Про 12 мають подвійну 
мікрокапсуляцію, яка захищає 
бактерії значно ефективніше, 
ніж аналогічні продукти. 
Капсули містять баластну речовину 
FOS (фруктоолігосахариди). 
Це додаткова «допомога на старті» 
для бактерій, які потрапляють 
в організм. 

Продукт містить 12 цінних 
бактеріальних культур:

• Bifidobacterium longum
• Bifidobacterium breve
• Bifidobacterium bifidum
• Bifidobacterium infantis
• Bifidobacterium lactis
• Lactobacillus plantarum
• Lactobacillus casei
• Lactobacillus paracasei
• Lactobacillus rhamnosus
• Lactobacillus acidophilus
• Lactobacillus bulgaricus
• Streptococcus thermophilus

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
• Для гарного самопочуття

ПАТЕНТ
Особливий рецептурний склад 
продукту запатентований.
Патентний номер: EP 2 228 067 A1

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Ідеальним доповненням  
до капсул Прo 12  
є питні гелі Алое Вера.  
Вони  підготують кишечник 
до бактерій, які містяться у Про 12. 

Основні переваги 

• Містить 12 корисних 
бактеріальних штамів

• 1 млрд бактерій у капсулі

• Запатентована 
мікрокапсуляція
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НАЗВА 
Про 12 капсули

ВМІСТ 
30 капсул / 15 г
(≈30 днів)

Склад: фруктоолігосахариди (40%),
кукурудзяний крохмаль, оболонка капсули
(гідроксипропілметилцелюлоза), культури
бактерій (B. longum, B. breve, B. bifidum,
B. infantis, B. lactis, L. plantarum, L. casei,
L. paracasei, L. rhamnosus, L. acidophilus,
L. bulgaricus, S. thermophilus), мальтодекстрин,
наповнювач (мікрокристалічна целюлоза), засіб 
проти злежування (діоксид кремнію),
барвник (діоксид титану).
Може містити сліди лактози та сої.

Поживна цінність у 100 г у добовій порції (1 капсула)

Калорійність (кДж/ккал) 1250 / 299 6/ 1

Жири 1,0 г 0 г

з них насичені жирні кислоти 0,9 г 0 г

Вуглеводи 48 г < 0,5 г

з них цукор 3,9 г 0 г

Баластна речовина (клітковина) 42 г < 0,5 г

Білки 3,6 г < 0,5 г

Сіль 0,39 г < 0,01 г

Загальна кількість пробіотичних мікроорганізмів в одній капсулі: мінімум 1 млрд

Продукт містить корисні 
для мікрофлори кишечника бактерії

Стінки кишечнику людини заселені
великою кількістю бактерій.
Їх природний баланс відіграє
дуже важливу роль для гарного
самопочуття.

Найкраща підтримка для гарного самопочуття

Кишечник – один з найбільших
органів організму людини,  
який відповідає за те,
щоб ми добре почувались. 

12 штамів бактерій

Кожна капсула Про 12
містить 1 млрд бактерій, які належать 
до 12-ти різних штамів. 
Їхня комбінація - унікальна.

0,50 1 2 3

Вирішальним фактором для ефективності подібних 
продуктів є відсоток виживання бактерій під час їхнього 
критичного проходження через шлунок на шляху 
до кишечнику. Соляна кислота, яка міститься в шлунку, 
може знищити бактерії і вони стають неефективними. 
Капсули Про 12 мають подвійну мікрокапсуляцію, 
яка допомагає набагато ефективніше захистити бактерії, 
ніж аналогічні продукти.

Більша ефективність завдяки
запатентованій мікрокапсуляції

Про 12

Аналогічний продукт
без мікрокапсуляції
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*логарифмічний масштаб

Бактерії, захищені завдяки
подвійній мікрокапсуляції1

Збільшення у 10.00011 / 15.00022 разів через растровий електронний мікроскоп

Незахищені бактерії2

100 %

0 % Тривалість 
знаходження 
у шлунку (годин)



48

MADE IN GERMANY

LR LIFETAKT – КИШЕЧНИК ТА СИСТЕМА ТРАВЛЕННЯ 

НАЗВА 
Трав’яний чай

ВМІСТ 
250 г
(≈100 чашок)

Склад: зелений чай (20%), листя чайного 
мате, кора лапачо, листя кропиви, ройбуш, 
лемонграс, корінь солодки

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для людей, які хочуть позбавитися 
зайвої ваги за допомогою 
низькокалорійного харчування 
або дотримуються здорового 
харчування.

ВЛАСТИВОСТІ
Трав’яний чай – це ідеальний 
супутник під час дієти.
Завдяки приємному смаку 
вам легко вдасться протягом дня 
вживати необхідну кількість рідини, 
щоб позбавитись зайвої ваги. 
Суміш чаю містить різноманітні 
трави, листя мате та кору 
мурашкового дерева.

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ
1–2 повні (з гіркою) чайні ложки 
суміші залити окропом (приблизно 
200 мл), накрити чашку і залишити 
настоюватися 5–7 хвилин, потім 
процідити. Випивати щодня 
по 3–4 чашки чаю.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
• Допомагає споживати необхідну 
кількість рідини, насамперед, 
в рамках дотримання дієти 

ВАЖЛИВО
Німецьке зареєстроване 
товариство з питань харчування 
рекомендує щодня вживати 
близько 1,5 л води або чаю 
без додавання цукру. Залежно 
від зовнішніх температурних 
умов та вашої діяльності, а також 
під час дієти, необхідно випивати 
ще більшу кількість рідини.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Скуштуйте також продукти 
з асортименту Figu Active: смачні 
супи, мюслі, коктейлі та батончики 
з різноманітними смаками. 
Разом із продуктам Figu Active
наші Партнери та клієнти 
замовляють питні гелі Алое Вера, 
Пробаланс та Про 12.
Вони допомагають під час 
низькокалорійного харчування, 
особливо таблетки Пробаланс, 
тому що організму з підвищеним 
рівнем кислотності важко 
самостійно позбавитись жиру.

 
Основні переваги 

•  Натуральні інгредієнти

• Низькокалорійний напій

• Забезпечення достатньою 
кількістю рідини під час 
схуднення

До складу трав’яного чаю 
входять відбірні інгредієнти:

• Зелений чай

• Листя парагвайського чаю 
(мате)

• Лапачо (чай з кори 
мурашкового дерева)

• Листя кропиви

• Ройбуш

• Лемонграс
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НАЗВА 
Розчинний напій
Файбер Буст

ВМІСТ 
210 г
(≈30 порцій)

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для людей, які протягом дня 
вживають незначну кількість 
продуктів з цільного зерна, фруктів 
та овочів.

ВЛАСТИВОСТІ
Завдяки борошну з плодів 
ріжкового дерева, гуаровому 
борошну та борошну конняку 
Файбер Буст містить велику 
кількість клітковини. Клітковина – 
це важлива складова щоденного 
раціону харчування. Окрім цього, 
продукт містить важливий для 
організму мікроелемент – хром, 
який має велике значення для 
збереження нормального рівня 
цукру в крові. Файбер Буст 
не містить цукру. Природна стевія 

надає продукту солодкий смак. 
Файбер Буст простий у вживанні.

РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО 
ВЖИВАННЯ
Рекомендовано вживати одну 
готову порцію між основними 
прийомами їжі. Вказану добову 
норму споживання перевищувати 
не рекомендовано.
Подбайте про збалансоване 
харчування та здоровий спосіб 
життя. Зберігати продукт в сухому, 
прохолодному місці, недоступному 
для дітей.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
Дві мірні ложечки порошку 
без гірки (одна мірна ложечка 
≈3,5 г) розмішати у 200 мл 
знежиреного, безлактозного 
молока (1,5% жирності) або у воді. 
Напій слід вживати відразу після 
приготування.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Продукт не слід вживати у вигляді 
порошку. Містить природний 
цукор – стевію.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Сприяє нормальному обміну 

мікроелементів; білки, вуглеводи 
та жири краще засвоюються 
організмом1

• Сприяє збереженню рівня 
цукру в крові, що запобігає 
виникненню сильного апетиту1

1 Хром сприяє нормальному обміну 
макроелементів в організмі і збереженню 
нормального рівня цукру в крові.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Продукти Figu Аctive
Пробаланс таблетки 
Віта Актив

Основні переваги 

• Містить клітковину
• Натуральний солодкий смак 

завдяки стевії
• Містить хром

Склад: суміш борошна смажених плодів
ріжкового дерева, гуарової камеді та борошна
з рослини конняку (95%), столова сіль,
ароматизатор, підсолоджувач (глюкозиди
стевії), засіб проти злежування (діоксид
кремнію), хлорид хрому ІІІ

* рекомендованої денної норми споживання (NRV)
** 7 г + 200 мл води
** 7 г + 200 мл знежиреного або безлактозного молока (1,5 % жирності)

Поживна цінність у 100 г у порції** % NRV* у порції*** % NRV*

Калорійність (кДж/ккал) 1086 / 259 79 / 19 – 474 / 113 –

Жири < 0,5 г 0 г – 3,2 г –

з них насичені жирні кислоти 0,2 г 0 г – 2,0 г –

Вуглеводи 34 г 2,4 г – 12 г –

з них цукор 25 г 1,8 г – 1,8 г –

Клітковина 51 г 3,6 г – 3,6 г –

Білки 4,2 г < 0,5 г – 7,3 г –

Сіль 2,0 г 0,14 г – 0,40 г –

Хром 571 мкг 40 мкг 100 % 43 мкг 108%
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ГОРМОНАЛЬНИЙ БАЛАНС 

У період менопаузи починається суттєва перебудова організму кожної жінки. Змінюється ї ї гормональний 
стан та тіло, внаслідок чого з'являються нові пріоритети жіночого здоров’я.

Жіночий статевий гормон, естроген, відіграє вирішальну роль у багатьох процесах, які відбуваються 
у жіночому організмі. Вони не лише регулюють менструальний цикл та процес вагітності, але і впливають 
на метаболізм та утворення кісток. Часто вплив на кісткову систему недооцінюється. Естроген пригнічує 
дію остеокластів (клітин, що видаляють кісткову тканину), посилює кровопостачання кісток та сприяє 
засвоєнню кальцію - основного елементу кісток та зубів.

Під час менопаузи жіночий організм виробляє все менше і менше естрогенів через гормональні зміни. 
Постачання кальцію, вітаміну D і магнію є особливо важливим у цей час для підтримки кісток.

Також рекомендується:
Спорт. Люди, які регулярно займаються спортом, не тільки тренують 
свої м’язи, але і турбуються про міцність кісток. Кістки формуються 
лише тоді, коли задіяні у русі.
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НАЗВА 
Вуман Фіто капсули

ВМІСТ
90 капсул / 46,8 г
(≈30 днів)

Склад: карбонат кальцію, оболонка капсули
(гідроксипропілметилцелюлоза), екстракт
рожевої конюшини (16%), стабілізатор
(магнієві солі харчових жирних кислот),
вітамін D, барвник (діоксид титану)

Поживна цінність у 100 г у денній порції 
(3 капсули)

% NRV*

Кальцій 25,6 г 400 мг 50

Вітамін D3 321 мкг 5,0 мкг 100

Екстракт рожевої
конюшини

16 г 250 мг **

Ізофлавони з рожевої
конюшини

3,2 г 50 мг **

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для жінок у період менопаузи. 

ВЛАСТИВОСТІ
Вуман Фіто – це дієтична добавка 
для збалансованого постачання 
поживних речовин жіночому 
організму в період менопаузи.
Кальцій та вітамін D допомагають
зберігати здоров’я кісток –
важливе саме у цьому віці.
Не містить лактози та глютену. 
Без ГМО.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
Щодня вживати одну капсулу 
тричі на день (оболонка 
капсули з продуктів рослинного 
походження), запиваючи 
невеликою кількістю рідини. 
Вказану добову норму споживання 
перевищувати не рекомендовано.
Подбайте про збалансоване 
харчування та здоровий спосіб 
життя.
Продукт зберігати у недоступному 
для дітей, сухому та прохолодному 
місці.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Для нормального обміну енергії 

і речовин в організмі1

• Сприяє нормальній передачі 
сигналів на клітковому рівні2

1 Вітамін C сприяє нормальному 
енергетичному метаболізму.

2 Кальцій сприяє нормальному 
енергетичному метаболізму 
та передачі сигналів між клітинами.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ
Продукт Вуман Фіто містить 
кальцій та вітамін D, необхідні 
для збереження здоров’я кісток.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Пробаланс
Віта Актив

Основні переваги 

• Для жінок під час менопаузи

• Сприяє здоров’ю кісток

• З екстрактом рожевої 
конюшини

* Рекомендована добова норма споживання (NRV)
** NRV не встановлено

Кальцій 25,6 г 400 мг 50
Вітамін D3 321 мкг 5,0 мкг 100
Екстракт рожевої
конюшини
16 г 250 мг **
Ізофлавони з рожевої
конюшини



52

Мускулатура
• М’язи беруть участь 

у кожному русі тіла

• Близько 600 м'язів 
підтримують тіло в русі 
і разом з кістками 
та сухожиллями надають 
йому опору 

Сухожилля 
•   Сухожилля утворюють 

зв’язок між м’язами 
та кістками

• Вони складаються 
з колагенової сполучної 
тканини

Фізичні вправи та поживні речовини для більшої свободи руху

Дослідження показують: ті, хто регулярно рухається – у повсякденному житті або під час занять спортом – 
покращують не лише свою фізичну форму, але й самопочуття. Наші суглоби залежать від регулярних фізичних 
навантажень, оскільки під час руху відбувається постачання необхідних поживних речовин у суглобовий хрящ. 
В іншому випадку у хрящі починаються дегенеративні процеси.

Крім регулярних фізичних вправ для нашої опорно-рухової системи дуже важливий достатній запас поживних 
речовин. Наші суглоби та кістки залежать від цінних поживних речовин, таких як вітаміни С і D та марганець. 
Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормальної роботи хрящів. Вітамін D та марганець сприяють 
нормальній роботі кісток.

Кістки

• Кістки складають основу нашої 
опорно-рухової системи

• Важливими поживними 
речовинами для кісток є, 
наприклад, вітамін D, кальцій 
і марганець

• Німецьке товариство 
з харчування рекомендує звертати 
особливу увагу на достатнє 
надходження вітаміну D.

Хрящ

•   Хрящ відіграє ключову роль 
у функціонуванні суглобів

• Він складається з 
мережі хрящових клітин 
та еластичних колагенових 
волокон

• Він забирає поживні речовини 
із синовіальної рідини 

Синовіальна рідина 
•   Синовіальна рідина оточує 

хрящ

•   Її можна підтримувати 
важливими поживними 
речовинами для суглобів 
при отриманні речовин, 
необхідних для хряща

КІСТКИ, СУГЛОБИ ТА М'ЯЗИ
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НАЗВА
Фрідом Актив капсули
ВМІСТ
60 капсул / 37,2 г
(≈30 днів)

Склад: глюкозамінсульфат (ракоподібні) (54%),
желатин, хондроітинсульфат, вітамін Е,
глюконат марганцю, засіб проти злежування 
(магнієві солі харчових жирних кислот), 
вітамін D, барвник (діоксид титану)

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Продукт підійде для людей,
які мають проблеми зі сполучною,
хрящовою або кістковою
тканинами.

ВЛАСТИВОСТІ
Фрідом Актив капсули сприяють 
покращенню рухливості суглобів. 
Продукт підтримує нормальне 
функціонування сполучної, 
хрящової та кісткової тканин, 
а також покращує еластичність 
сполучної тканини і хрящів. 
До того ж, капсули містять 
важливі речовини, які сприяють 
відновленню цих тканин, 
наприклад, вітаміни E та D.  
Не містить лактози та глютену.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
Щодня вживати одну капсулу 
двічі на день. Вказану добову 
норму споживання перевищувати 
не рекомендовано. Подбайте 
про збалансоване харчування 
та здоровий спосіб життя.
Зберігати в місцях, недоступних 
для дітей.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Допомагає зберегти здоров’я 

кісток і м’язів1

• Сприяє покращенню обмінних 
процесів в організмі2

• Покращує процеси утворення 
сполучної тканини2

1 Вітамін D допомагає зберегти 
здоровими кістки, м‘язи та зуби.
2 Марганець сприяє нормальному 
процесу обміну речовин та енергії 
в організмі, підтримує процеси 
утворення сполучної тканини.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Питний гель  
Алое Вера Фрідом Актив
Aloe Vera MSM-гель для тіла

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Фрідом Актив капсули чудово 
доповнюють питний гель 
Алое Вера Фрідом Актив.
Найкращим доповненням 
до продуктів Фрідом Актив буде 
Aloe Vera MSM-гель для тіла. 
Екстракт вербової кори і листя 
мучниці допоможуть швидко 
відновити сили після фізичних 
навантажень і знову добре
почуватись.

Основні переваги 

•  Допомагає зберегти 
здоровими сполучну, 
хрящову та кісткову тканини

• Сприяє покращенню 
рухливості суглобів

• Містить вітаміни D, E 
та марганець

Поживна цінність у 100 г у добовій
порції

(2 капсули)

% NRV**

Вітамін E (альфа-токоферолу
ацетат)

806 мг 10 мг 83

Вітамін D 202 мкг 2,5 мкг 50

Марганець 81 мг 1,0 мг 50

Глюкозамін сульфат 54 г 675 мг ***

Хондроїтинсульфат 8,1 г 100 мг ***

** Рекомендованої добової норми споживання (NRV)
*** NRV не встановлено
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НАЗВА
Розчинний напій
"Сила протеїну"
ВМІСТ
375 г
(≈30 порцій)

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Протеїновий напій захищає 
мускулатуру та підійде в якості 
підтримки для людей, які активно 
займаються спортом з метою 
збільшення м’язової маси.
Також рекомендується вживати 
в якості дієтичної добавки людям 
похилого віку, у яких є потреба 
у вживанні більшої кількості білків 
через їх гірше засвоєння.

ВЛАСТИВОСТІ
Цінні білки та інші поживні 
речовини запобігаюсь зменшенню 
м’язової маси.  
Це хороша підтримка під час 
схуднення: збільшення м’язової 
маси посилює спалювання жиру. 
Завдяки магнію та вітаміну B6 
продукт сприяє  перетравленню 
білків. Протеїновий напій – цінне 
поєднання 5-ти видів білка.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Повну мірну ложку порошку 
без гірки (12,5 г) розмішати 
у 125 мл знежиреного, 
безлактозного молока 
(1,5% жирності) чи у 100 мл 
води. Краще вживати з молоком, 
увечері. Для приготування напою 
рекомендуємо використовувати 
наш фірмовий шейкер LR.
У складі продукту можуть бути 
залишки глютену та люпину. 
Перед вживанням банку слід 
струсити. Кількість вмісту банки 
може варіюватися, що обумовлено 
технічними умовами фасування.
Зберігати в сухому, прохолодному 
місці. Після відкриття вжити 
продукт протягом короткого 
часу. Подбайте про збалансоване 
харчування та здоровий спосіб 
життя.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Сприяє збільшенню 

і збереженню м’язової маси1

• Сприяє нормальним процесам 
обміну енергії, білків2 та глікогену 
в організмі

• Допомагає зберегти здоровими 
кістки1

1 Протеїни допомагають утримувати 
і збільшувати м’язову масу, а також 
сприяють збереженню здоров'я кісток.
2 Вітамін B6 сприяє нормальним 
процесам обміну білків та глікогену 
в організмі, а також налагоджує 
гормональну діяльність.

ПОРАДИ ДЛЯ ДОДАТКОВИХ 
ПРОДАЖІВ
Питний гель Алое Вера Фрідом 
Актив
Фрідом Актив капсули

 
Основні переваги 

• Містить 5 видів білка

• Зберігає м’язову масу 

• Містить 80% протеїну

ПРОТЕЇНИ

Протеїни складаються з 22-х 
функціональних елементів –
амінокислот. Це головні 
структурні блоки життєдіяльності
будь-якого організму, 
які виконують низку важливих 
функцій в організмі людини.
Окрім цього, білки сприяють
збільшенню м'язової маси,
а також підтримці мускулатури 
та здорових кісток.
Білки – це важливі 
постачальники енергії, як 
вуглеводи та жири.

Розчинний напій  
"Сила протеїну  
входить до Кельнського 
переліку®. Кельнський 
перелік® публікує продукти 
(дієтичні добавки та спортивне 
харчування), які перевірені 
на відсутність допінг-речовин 
у складі.
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НАЗВА
Розчинний напій
"Сила протеїну"
ВМІСТ
375 г
(≈30 порцій)

Склад: 95% протеїновий порошок (соєвий
білок, сироватковий білок, казеїнат кальцію,
молочний білок, яєчний білок), карбонат магнію,
ароматизатор, засіб проти злежування
(діоксид кремнію), підсолоджувач (сукралоза),
вітамін В6, барвник (бета-каротин).

Поживна цінність у 100 г
порошку / %*

у денній порції**/
%*

на порцію***/
%*

Калорійність (кДж/ккал) 1555 кДж
(367 ккал)

437 кДж 
(104 ккал)

193 кДж
(46 ккал) 

Жири 3,3 г 2,4 г < 0,5 г

з них насичені жирні кислоти 2,1 г 1,4 г 0,3 г

Вуглеводи 4,3 г 6,5 г 0,5 г

з них цукор 2,5 г 6,3 г 0,3 г

Білки 80 г 14 г 10 г

Сіль 1,5 г 0,34 г 0,19 г

Вітамін B6 3,0 мг / 214 0,4 мг / 29 0,4 мг / 29

Магній 700 мг / 187 103 мг / 27 88,0 мг / 23

* Рекомендованої добової норми споживання (NRV)
** 12,5 г порошку + 125 мл знежиреного або безлактозного молока (1,5 % жирності)
*** 12,5 г порошку + 100 мл води



Весна, літо, осінь чи зима – якою б не була пора року, їх об’єднує одне: вони можуть по-різному виявитися 
складними для нашого організму. Перш за все, потрібно подбати про себе та свій організм, а саме про щоденне 
надходження основних поживних речовин. Якщо імунна система починає «розхитуватись», ї ї зміцнення 
допоміжними поживними речовинами може повернути організм у збалансований стан.

LR LIFETAKT пропонує надійний захист імунної системи та зміцнення організму круглий рік. Тож нехай кожна 
пора року стане вашою улюбленою.

ЗМІЦНЕННЯ ТА ІМУННА СИСТЕМА

Цистус Інканус
Інша назва – ладанник. Це чагарникова рослина,
яка росте у Південній Європі на ґрунтах, збагачених магнієм.

Рослина містить більше поліфенолів, ніж червоне вино 
або зелений чай.

ЩО ТАКЕ... ?

Крім збалансованого надходження поживних речовин, важливими елементами для функціонування 
імунної системи є зниження рівня стресу та достатній сон.

Потіште себе перервою, дайте своєму тілу відпочити – ви неодмінно побачите ефект.
Крім того, тривала прогулянка на свіжому повітрі або тренування вдома також активізують імунну 
систему.

ПОРАДА



57

MADE IN GERMANY

LR LIFETAKT – ЗМІЦНЕННЯ ТА ІМУННА СИСТЕМА

Склад: екстракт ладанника/Cistus Incanus 
(86%), вітамін С, вода, натуральний м’ятний 
ароматизатор, вітамін Е, консервант (сорбат 
калію), підсолоджувачі (ацесульфам К, цикламат 
натрію, сахарин натрію, сукралоза).

Поживна цінність у 100
мл

у добовій нормі 
(9 впорскувань)

% NRV*

VВітамін E (α-TE) 556 мг 5,0 мг 42

Вітамін C 3333 мг 30 мг 38

Екстракт
ладанника, м’ята

92 г 0,8 г **

*  Рекомендованої добової норми споживання (NRV)
**  NRV не встановлено

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для жінок та чоловіків будь-якого 
віку.

ВЛАСТИВОСТІ
Швидкодіючий та простий 
у застосуванні спрей, який 
завжди можна взяти з собою. 
Завдяки ментолу та м’яті продукт 
має приємний свіжий смак. 
Вітамін C у складі продукту сприяє
нормальній роботі імунної системи. 
Для виробництва спрею Цистус 
Інканус ми використовуємо 
виключно подрібнене, 
високоякісне та цільне листя. 
Деревина, стебла та відходи 
ретельно відсортовуються.
Окрім того, ми використовуємо 
тільки рослини з природного 
середовища.
 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Вприскувати засіб в ротову 
порожнину тричі на день по 3 рази 
(по 0,1 мл – відповідно, 0,9 мл 
на день). Вказану добову норму 
споживання перевищувати 
не рекомендовано. Подбайте 
про збалансоване харчування 
та здоровий спосіб життя. 
Перед використанням продукт 
збовтати. 
Зберігати продукт в недоступному 
для дітей місці при кімнатній 
температурі, захищати від прямих 
сонячних променів. Після відкриття 
зберігати у прохолодному місці.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
• Підтримка імунної системи1

1 Вітамін C підтримує нормальну роботу 
імунної системи.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Цистус Інканус трав’яний чай
Цистус Інканус капсули

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Спрей Цистус Інканус зазвичай 
не видаляється з текстильних 
виробів.

Основні переваги 

• Сприяє нормальному 
функціонуванню імунної 
системи

• Зручний в дорозі
• Натуральний продукт 

на рослинній основі

НАЗВА
Цистус Інканус спрей
ВМІСТ
30 мл
(≈30 днів)
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для жінок та чоловіків будь-якого 
віку.

ВЛАСТИВОСТІ
Капсули містять 72% екстракту 
ладанника, вітамін C та цинк 
(оболонка капсули з рослинної 
сировини). Ці компоненти 
підтримують роботу імунної
системи. Всього 2 капсули
на день забезпечують денну
потребу організму у вітаміні C.
Для виробництва капсул
Цистус Інканус ми використовуємо
виключно подрібнене,
високоякісне та цільне листя.
Деревина, стебла та відходи
ретельно відсортовуються.
Окрім того, ми використовуємо
тільки рослини з природного
середовища.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Вживати одну капсулу двічі 
на день, запиваючи невеликою 
кількістю рідини. Вказану добову 
норму споживання перевищувати 
не рекомендовано.
Подбайте про збалансоване 
харчування та здоровий спосіб 
життя. Зберігати продукт в сухому, 
прохолодному, недоступному 
для дітей місці.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ
Одна капсула містить:
• 80 мг поліфенолів з екстракту 

ладанника
• 40 мг вітаміну C
• 1 мг цинку

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
• Підтримка імунної системи1

1 Вітамін C підтримує нормальну роботу 
імунної системи.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Цистус Інканус трав’яний чай
Цистус Інканус спрей

LR LIFETAKT – ЗМІЦНЕННЯ ТА ІМУННА СИСТЕМА

НАЗВА
Цистус Інканус капсули
ВМІСТ
60 капсул / 33,5 г
(≈30 днів)

Основні переваги

• Сприяє нормальному 
функціонуванню імунної 
системи

• Зручний в дорозі
• Натуральний продукт 

на рослинній основі

Склад: екстракт ладанника/Cistus Incanus 
(екстракт з квітів, 72%), оболонка капсули 
(гідроксіпропілметилцелюлоза), L-аскорбінова 
кислота (9%), глюконат цинку (1,3%), засіб проти 
злежування (магнієві солі харчових жирних 
кислот, діоксид кремнію), барвник (діоксид 
титану)

Поживна цінність у 100 г у денній порції (2 капсули) % NRV*

Вітамін C 7156 мг 80 мг 100

Цинк 179 мг 2,0 мг 20

Екстракт
ладанника, м’ята

72 г 0,8 г **

*  Рекомендованої добової норми споживання (NRV)
** NRV не встановлено
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НАЗВА
Цистус Інканус
трав’яний чай
ВМІСТ
250 г

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для будь-якої вікової категорії, 
навіть для дітей.

ВЛАСТИВОСТІ
Чай Цистус Інканус на 100% 
складається з натуральних 
інгредієнтів та не містить 
ароматизаторів: 95% листя 
ладанника і 5% листя м’яти. 
Для виробництва чаю ми 
використовуємо виключно 
подрібнене, високоякісне, 
та цільне листя. Деревина, 
стебла та відходи ретельно 
відсортовуються. Окрім того, 
ми використовуємо тільки рослини 
з природного середовища. 
Чай містить інгредієнти виключно 
рослинного походження.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Повну чайну ложку чаю (з гіркою)
залити окропом, накрити чашку
та лишити настоюватися
8-10 хвилин. Потім процідити.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
• Для приємного зігрівання 
зсередини 

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Цистус Інканус капсули
Цистус Інканус спрей
Колострум рідкий
Колострум капсули

Склад: 95% листя ладанника ((Cistus Incanus)), 
листя м’яти перцевої

Основні переваги 
• 95% листя ладанника

• 5% листя освіжаючої м’яти

• 100% натуральні інгредієнти, 
без ароматизаторів

Cistus Incanus (укр. ладанник) – 
невеликий кущ з приємним, 
виразним ароматом, який 
росте переважно на збагачених 
магнієм ґрунтах південної 
Європи.

Історія цієї рослини починається 
ще у 4 ст. до н.е. В ті часи 
камедь ладанника була 
найвідомішим експортним 
продуктом. У країнах 
Близького Сходу, Північної 
Африки та європейського 
середземноморського простору 
цей чай з живильним ефектом 
скрізь був дуже популярним. 
Знання про корисні 
та ефективні властивості напою 
передавалися аж до часів 
пізнього середньовіччя.

Потім на довгі часи 
про ладанник майже забули 
і лише у 1999 р. він знову 
звернув на себе увагу, 
коли поважне компетентне 
жюрі визнало ладанник 
європейською рослиною року.

Сьогодні сила унікальної 
рослини знову користується 
попитом.
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НАЗВА
Колострум рідкий
ВМІСТ
125 мл
(≈15 днів)

Поживна цінність у 100 мл в 1 порції (8 мл)

Калорійність (кДж/ккал) 131 / 31 11 / 3

Жири < 0,5 г < 0,5 г

з них насичені жирні кислоти 0 г 0 г

Вуглеводи 2,6 г < 0,5 г

з них цукор 2,6 г < 0,5 г

Білки 4,0 г < 0,5 г

Сіль 0,18 г < 0,01 г

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для будь-якої вікової категорії.

ВЛАСТИВОСТІ
Рідкий Колострум містить 100% 
рідкого молозива і є натуральним 
продуктом, який виготовляється 
з найкращої сировини корів 
з європейського регіону. 
Дл виробництва використовуються
тільки надлишки цінного молозива
перших годин після отелення 
корови, яке потім знежирюється
і видаляється казеїн. Молозиво 
не пастеризується. Всі корисні 
інгредієнти зберігаються 
завдяки спеціальній технології 
холодного виробництва. 
Продукт без барвників 
та консервантів. Не містить 
залишків антибіотиків та 
анаболічно-андрогенних стероїдів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
Вживати один раз на день по 8 мл 
у чистому вигляді або з холодним 
фруктовим соком. Не змішувати 
з гарячими напоями. Зберігати 
в темному, прохолодному місці. 
Відкритий продукт зберігати 
в холодильнику і вжити протягом 
16 днів. Якщо у продукті з'явиться 
осад, перед вживанням слід 
збовтати.
Подбайте про збалансоване 
харчування та здоровий спосіб 
життя. Продукт зберігати в місцях, 
недоступних для дітей.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
• Відновлення гарного самопочуття

СЕРТИФІКАЦІЯ
Печатка якості від SGS Institut 
Fresenius

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Колострум капсули

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Колострум від LR – це природний 
продукт, який пройшов дбайливу 
обробку. Як і будь-яка натуральна 
сировина, під час обробки 
молозиво може зазнавати деяких 
несуттєвих змін. Може змінюватися 
смак або консистенція продукту.
Проте це ніяк не впливає на якість 
та кількість цінних корисних 
компонентів продукту.

Склад: коров’яче молозиво (колострум), 
знежирене, без казеїну

Основні переваги 
• Натуральний знежирений 

продукт, без казеїну

• Сировина тільки від корів 
з європейського регіону

• Продукт виготовляється за 
допомогою запатентованої 
холодної технології

Молозиво (колострум) – 
найкраще від природи

«Колострум – це перше 
молоко корови, особливо 
цінне для новонародженого 
теляти. Воно виробляється 
безпосередньо після отелення 
та забезпечує новонароджене 
теля необхідними корисними 
речовинами.
Для виробництва продукції 
LR, що містять молозиво, 
ми використовуємо виключно 
надлишки молозива.»

Д-р Габріеле Шталь,
директор відділу науково-
дослідних робіт
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для жінок та чоловіків будь-якого 
віку.

ВЛАСТИВОСТІ
Чистий натуральний продукт 
містить найкращий колострум 
корів з європейського регіону. 
Денна порція капсул містить 800 мг 
порошку знежиреного коров'ячого
молозива. Капсули зручно 
брати з собою в дорогу. 
Без консервантів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
Вживати вранці та ввечері по одній 
капсулі, запиваючи водою.
Не вживати з гарячими напоями. 
Зберігати в сухому, прохолодному 
місці. Подбайте про збалансоване 
харчування та здоровий спосіб 
життя. Продукт зберігати в місцях, 
недоступних для дітей.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
• Для покращення самопочуття 

при постійному вживанні

СЕРТИФІКАЦІЯ
Печатка знаку якості від SGS
Institut Fresenius

Основні переваги 
• Натуральний знежирений 

продукт, без казеїну

• Сировина тільки від корів 
з європейського регіону

• Виробництво продукту 
здійснюється за допомогою 
запатентованої холодної 
технології

НАЗВА
Колострум капсули
ВМІСТ
60 капсул / 30,9 г
(≈30 днів)

Поживна цінність у 100 г у денній порції
(2 капсули)

Калорійність (кДж/ккал) 1419 / 335 14 / 3 

Жири 3,9 г < 0,5 г

з них насичені жирні кислоти 2,5 г < 0,1 г

Вуглеводи 14 г < 0,5 г

з них цукор 14 г < 0,5 г

Білки 61 г 0,6 г

Сіль 1,2 г < 0,01 г

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Колострум рідкий

Склад: 77% коров’ячого молозива (колострума) 
у порошку (знежиреного, без казеїну), желатин, 
засіб проти злежування (магнієві солі харчових 
жирних кислот), барвник (діоксид титану)



Жінки хочуть зберегти свою красу, а чоловіки – мужність. І те, і інше – не лише питання зовнішнього 
догляду. Не менш важливим є оптимальне забезпечення поживними речовинами зсередини.

Окрім неправильного харчування існує ще багато факторів, які негативно впливають на наш зовнішній 
вигляд. Стрес, вживання алкоголю та тютюну, УФ-випромінювання та озонове навантаження позбавляють 
наш кишечник рівноваги, через що їжа перетравлюється неправильно, а вітаміни, мінеральні речовини 
та мікроелементи засвоюються неналежним чином. Небажаним наслідком стають продукти розпаду, 
які лишають відбиток на нашій зовнішності.

КРАСА ЗСЕРЕДИНИ

Чоловіки хочуть...

• Бути весь час активними та сповненими 
енергією

• Чисту здорову шкіру без подразнень
• Мускулисте тіло
• Міцне, здорове волосся
• Підвищення потенції

Жінки хочуть...

• Виглядати молодо, мати менше зморшок
• Чисту здорову шкіру, без подразнень
• Підтягнуте тіло без целюліту
• Міцне, здорове волосся
• Міцні нігті
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НАЗВА
Еліксир краси 5в1
ВМІСТ
30 питних флаконів х 25 мл 

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для жінок будь-якого віку, 
які бажають:
• позбавитись існуючих недоліків;
• вжити запобіжних заходів проти 

старіння;
• зменшити перші прояви старіння;
• подбати про природний 

та здоровий вигляд;
• втілити свої найзаповітніші 

бажання щодо краси.
 

ВЛАСТИВОСТІ
Революційний Еліксир краси 5в1 – 
для краси, на яку не впливає 
час, завдяки лише одному 
флакону на день1-5. Унікальний 
та інноваційний комплекс 
подвійної дії поєднує найважливіші 
інгредієнти для краси, розроблені 
наукою та створені природою.
Активний комплекс ініціює 
процеси омолодження та бореться 
з ознаками старіння1-5. Він 
поєднує добре відомі інгредієнти 
для краси у високій концентрації: 
2,5 г колагенових пептидів, 50 мг 
гіалуронової кислоти, мідь, цинк 
та 9 висококонцентрованих 
вітамінів. Їх доповнює 
профілактичний комплекс, 
який захищає зсередини 
від дії агресивних факторів 
навколишнього середовища 
та бореться з ознаками старіння.
Він поєднує в собі найважливіші 
природні інгредієнти. Таким чином, 
подвійний комплекс задовольняє 
5 основних потреб для краси.
Флакон краси щодня не лише 
ефективний, але і корисний
для здоров’я. Продукт не містить 
підсолоджувачів.
Солодкий смак свіжих фруктів 
надає сироп агави та концентрати
соків. До того ж продукт не містить 
лактози, глютену та штучних 
барвників.
 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Вживати вміст одного флакона 
щодня. Перед вживанням струсити. 
Перевищувати денну норму 
споживання не рекомендовано. 
Подбайте про збалансоване 
харчування та здоровий спосіб 
життя. Зберігати якнайдалі 
від дітей. Продукт містить кофеїн.
Не рекомендовано дітям 
та вагітним жінкам (вміст кофеїну
становить 0,8 мг на 25 мл).
Зберігати у місці, захищеному 
від дії прямих сонячних променів. 
Зберігати в сухому місці 
при кімнатній температурі.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Для підсилення ефекту
Еліксиру краси 5в1 та досягнення
ефективних результатів 
рекомендується поєднувати
продукт з ефективними засобами
для догляду зовні. Ми підібрали
продукти з лінійки LR для вашої 
краси, які забезпечують зовнішній 
ефект:
• прилади ZEITGARD 1 

та ZEITGARD 2
• засоби для догляду за шкірою 

обличчя та тіла LR ALOE VIA
• засоби для догляду та зміцнення 

волосся LR ALOE VIA.

Основні переваги
• Молодість зсередини 

завдяки лише одному 
флакону на день

• Інноваційний комплекс 
подвійної дії пропонує 
унікальний спосіб 
здійснення п’яти бажань 
щодо краси: молодий 
вигляд, бездоганна шкіра, 
підтягнуте тіло, сильне 
волосся, міцні нігті1-5.

• Науково доведений 
глибокий ефект

• Містить 20% гелю  
алое вера

• Не містить підсолоджувачів, 
штучних барвників, лактози 
та глютену

• Виготовлено в Німеччині

1 Біотин, цинк, вітамін А, рибофлавін та нікотинова кислота сприяють збереженню нормального стану шкіри. Мідь сприяє збереженню нормальної 
пігментації шкіри. Вітамін С сприяє процесу утворення колагену для нормального функціонування шкіри.

2 Мідь сприяє збереженню нормального стану сполучної тканини.
3 Біотин та цинк сприяють збереженню нормального стану волосся. М|дь сприяє збереженню нормальної пігментації волосся.
4 Цинк сприяє збереженню нормального стану нігтів.
5 Вітамін Е сприяє захисту клітин від оксидативнопо стресу. Тіамін сприяє нормальному енергетичному обміну в організмі. Вітаміни В6 та В12 

сприяють зменшенню втоми та виснаженості.
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НАЗВА
Еліксир краси 5в1
ВМІСТ
30 питних флаконів х 25 мл 

Слабка сполучна тканина жінок

                   Засіб для догляду

ГІалуронова кислота 

Еліксир краси 5в1

Еластичні волокна

Колаген

Міцна сполучна тканина жінок

Епідерміс

Дерма

Гіподерма

М’язи

ШКІРА
Це найбільший орган людини, 
що складається з двох мільярдів 
клітин. Шкіра надає нашому 
тілу контури, захищає внутрішні 
органи, запобігає втраті волосся, 
стримує шкідливі фактори 
навколишнього середовища 
та фільтрує УФ-промені.  
Наша шкіра виконує безліч 
життєво важливих функцій.  
Вона віддзеркалює те, 
що відбувається зсередини. 
• Якщо ми відчуваємо страх, шкіра 

стає блідою
• Якщо сердимось, шкіра червоніє

• Якщо ми відчуваємо щось дуже 
зворушливе, з’являється «гусяча 
шкіра»

• Коли ми налякані, починаємо 
пітніти

Шкіра також розкриває вік 
людини. Це пояснюється різницею 
структури сполучної тканини 
чоловіків та жінок. Сполучна 
тканина формує основну 
структуру завдяки колагеновим 
волокнам, які надають форму. 
В чоловічому організмі ці волокна 
мають мережеподібну структуру, 
яка забезпечує стабільність, 
у жінок вони розташовані 
паралельно – так вони 

забезпечують більшу еластичність. 
Це перевага для жінок під час 
вагітності, тому що сполучна 
тканина більш еластична, проте 
вимагає ретельнішого догляду.
Існує безліч причин 
для дбайливого та правильного 
догляду за шкірою.
Еліксир краси 5в1 проникає 
у глибокі шари шкіри, зміцнює 
колагенові волокна, утворює 
гіалуронову кислоту та відновлює 
еластичні волокна. У поєднанні 
із засобами для зовнішнього 
догляду за шкірою він забезпечує 
ідеальний догляд аж до кінчиків 
пальців. 
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1. МОЛОДШИЙ ВИГЛЯД ЗАВДЯКИ ЗМЕНШЕННЮ ЗМОРШОК 
• Зменшення зморшок завдяки вітаміну С та пептидам колагену глибокої дії6

• На 5% більш еластична шкіра завдяки ефективним пептидам колагену7

• Гель алое вера, екстракти червоного апельсина, родіоли рожевої та зеленого 
чаю захищають від основних причин старіння – наприклад, УФ-випромінювання

2. ЧИСТА, ЗДОРОВА ШКІРА БЕЗ ПОДРАЗНЕНЬ
• Захист від зовнішнього впливу навколишнього середовища завдяки екстракту 

лохини та вітаміну Е55 

• Покращення функцій та пігментації шкіри завдяки висококонцентрованим 
вітамінам А, Е, тіаміну, рибофлавіну, ніацину, вітамінам В6, В12 та С,  
а також завдяки цинку – незамінному мікроелементу №11

3. ПІДТЯГНУТЕ ТІЛО, ЗМЕНШЕННЯ ЦЕЛЮЛІТУ
• Пептиди колагену збільшують товщину шкіри і гарантовано зменшують целюліт8 

• Мідь2 та гель алое вера зміцнюють сполучну тканину2

4. СИЛЬНЕ, СЯЮЧЕ ВОЛОССЯ
• Біотин зміцнює волосся і відновлює його зсередини3 
• Мідь дбає про нормальну пігментацію волосся та здоровий блиск3

5. МІЦНІ, ЗДОРОВІ НІГТІ
• Пептиди колагену прискорюють ріст нігтів. Пошкодження нігтів зменшується 

до 42%9 
• Цинк зміцнює нігті4    

1.
Зменшення зморшок

2.
Захист шкіри

4.
Сильне волосся

НАЗВА
Еліксир краси 5в1
ВМІСТ
30 питних флаконів х 25 мл 

5 Вітамін Е сприяє захисту клітин від оксидативного стресу. Тіамін сприяє нормальному енергетичному обміну в організмі. Вітаміни В6 та В12 
сприяють зменшенню втоми та виснаженості

6 Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119. Суттєве зменшення зморшок та підвищення концентрації колагену в шкірі через 4 тижні 
застосування. Оцінювання проводили за участю 100 жінок у віці від 45 до 65 років.

7 Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:47-55. Підвищення еластичності шкіри на 15% через 4 тижні застосування. 
Оцінювання проводили за участю 69 жінок віком від 35 до 55 років.  

8 Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food; 18 (12) 1340-1348. Суттєве зменшення целюліту лише через 3 місяці та помітне збільшення 
щільності шкіри через 6 місяців застосування. Оцінювання проводили за участю 105 жінок віком від 25 до 50 років.

9 Hexsel et al., 2017, Journal of Cosmetic Dermatology; 1 -7. Суттєве зменшення ламкості нігтів через 2 місяці застосування та прискорення росту 
нігтів через 3 місяці. Оцінювання проводили за участю 25 жінок віком від 18 до 50 років.
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НАЗВА
Еліксир краси 5в1
ВМІСТ
30 питних флаконів х 25 мл 

КОЛАГЕНОВІ ПЕПТИДИ
Колаген – це найважливіший 
структурний білок шкіри в організмі 
людини.
Колагенові волокна відіграють 
вирішальну роль у зволоженні 
та еластичності шкіри. 
Вони утворюють своєрідну 
тривимірну сітку в дермі, 
де забезпечують структуру, 
пружність та здатність утримувати 
вологу в шкірі. Оскільки процеси 
старіння та фактори навколишнього 
середовища впливають на людину, 
шкіра уповільнює вироблення
колагену. З'являються зморшки, 
шкіра втрачає пружність – 
їй не вистачає еластичності. 
Вам допоможуть колагенові 
пептиди – фрагменти колагенового 
білка, які швидко поглинаються 
організмом завдяки невеликому 
розміру. Кров транспортує 
їх у фібробласти, які відповідають 
за вироблення колагену 
в глибших шарах шкіри. Колаген, 
що постачається зовні, стимулює 
вироблення власного колагену 
в організмі.

ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА
Гіалуронова кислота – це активний 
інгредієнт, властивості якого 
забезпечують молодість та сяючий 
вигляд шкіри.
Вона здатна утримувати кількість 
води у 6 000 разів більшу за власну 
вагу, тобто забезпечує утримання 

шести літрів води в одному грамі 
кислоти. Ось чому гіалуронова 
кислота – ідеальне рішення 
для боротьби з класичними 
ознаками старіння – зморшками.
Хоча гіалуронова кислота 
є в організмі людини від природи, 
після 25 років її вироблення 
зменшується. Перші ознаки 
старіння шкіри зазвичай помітні 
вже після 30. Шкіра стає більш 
сухою, тоншою та втрачає 
еластичність.

МІДЬ
Мідь – це життєво важливий 
мікроелемент організмі, який 
виконує широкий спектр функцій. 
Оскільки наш організм не виробляє 
мідь самостійно, ми маємо 
вживати її з їжею. Мідь сприяє 
нормальній пігментації шкіри 
та підтримує нормальний стан 
сполучної тканини.

ЦИНК
Цинк – це мінерал, що 
належить до життєво важливих 
мікроелементів. Цинк необхідно 
вживати з їжею, оскільки організм 
не здатний виробляти його 
самостійно. Цинк – це також 
важливий вітамін для здоров'я 
шкіри та росту нігтів.

ВІТАМІНИ
Вітаміни важливі для краси 
та здоров’я шкіри. Збалансоване 
вживання вітамінів покращує стан 
шкіри, захищає від агресивних 
факторів навколишнього 
середовища та підтримує 
відновлення клітин.

АЛОЕ ВЕРА
Алое вера забезпечує догляд 
та відновлення на шляху 
до природної краси шкіри. 
Універсальна рослина утримує 
воду та поживні речовини 
всередині листя. Внутрішня м'якіть 
листя має зволожуючі властивості.

ЕКСТРАКТИ
Природна сила екстрактів 
червоного апельсина, лохини, 
родіоли рожевої та зеленого чаю 
підтримують стан шкіри, волосся 
та нігтів.
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НАЗВА
Еліксир краси 5в1
ВМІСТ
30 питних флаконів х 25 мл 

Склад: вода, гель Aloe Vera (Barbadensis 
Miller) (20%), сироп агави, гідролізат колагену 
(10%), концентрат соку білого винограду, 
концентрат апельсинового соку, концентрат 
грушевого соку, концентрат абрикосового 
соку, підкислювач (лимонна кислота), карбонат 
магнію, ароматизатор, L-аскорбінова кислота, 
гіалуронова кислота, консервант (сорбат 
калію), стабілізатор (ксантан) нікотинамід, 
DL-альфа-токоферилацетат, ретинілпальмітат, 
екстракт родіоли рожевої, глюконат цинку, 
екстракт сицилійського апельсина, екстракт 
лохини, екстракт зеленого чаю, цитрусові 
біофлавоноїди, глюконат міді, сульфат 
марганцю, піридоксину гідрохлорид, 
рибофлавін, тіаміну гідрохлорид, D-біотин, 
ціанокобаламін 

*  Рекомендованої добової норми споживання (NRV)
** NRV не встановлено

Поживна цінність в одній порції
(1 флакон = 25 мл)

% NRV*

Вітамін A 600 мкг RE 75 %

Вітамін E 12 мг α-TE 100 %

Тіамін 1,1 мг 100 %

Рибофлавін 1,4 мг 100 %

Ніацин 16 мг NE 100 %

Вітамін B6 1,4 мг 100 %

Вітамін B12 2,5 мкг 100 %

Біотин 50 мкг 100 %

Вітамін C 80 мг 100 %

Магній 56,3 мг 15 %

Цинк 1,5 мг 15 %

Марганець 0,5 мг 25 %

Мідь 270 мкг 27 %

Гіалуронова кислота 50 мг **

Гідролізат колагену 2,5 г **

Гель алое вера 5 г **

Екстракт зеленого чаю 9 мг **

Кофеїн з екстракту зеленого чаю 0,8 мг **

Екстракт родіоли рожевої 10 мг **

Екстракт лохини 3 мг **

Екстракт червоного апельсина 10 мг **

Поліфеноли зеленого чаю та екстракту червоного 
апельсина 

8 мг **

Цитрусові біофлаваноїди 3 мг **

LR LIFETAKT Еліксир краси 
5в1 отримав нагороду 
German Brand Award 2019 
в номінації "Краса та догляд".
А ще у категорії "Продукт року" 
Еліксир краси 5в1 також 
отримав нагороду 
"Особлива згадка". Цю нагороду 
продукт отримав за успішний 
бренд-менеджмент.



ЦІЛЬОВА ГРУПА
Чоловіки віком від 18 років, які 
цінують доглянуту зовнішність 
і хочуть випромінювати мужність.

ВЛАСТИВОСТІ
Інноваційний напій LR LIFETAKT 
Еліксир для чоловіків 5в1 містить 
концентровану силу відбірних 
активних інґредієнтів від природи 
та науки, спеціально розроблених 
для потреб чоловіків. Подвійний 
комплекс глибокої дії  

в Еліксирі для чоловіків 5в1 поєднує 
активну та профілактичну дії:
Активний комплекс активізує 
п’ять будівельних процесів 
маскулінності в організмі: 
інноваційне поєднання активних 
інґредієнтів: як колаген та L-аргінін, 
п’ять ефективних мінералів – цинк, 
мідь, магній, марганець та селен 
та 10 концентрованих вітамінів.
1. Чиста енергія
Збільшує енергію та підтримує 
енергетичний метаболізм протягом 
дня.1,2

2. Здорова шкіра
Зміцнює структуру шкіри 
та запобігає появі зморшок завдяки 
цінним поживним речовинам, таким 
як біотин, цинк та мідь.3

3. Міцне та густе волосся
Ефективні активні інґредієнти 
живлять волосся зсередини 
та забезпечують його необхідними 
поживними речовинами. Структура 
волосся виглядає насиченою – 
для більшого блиску та густоти.4

4. Привабливі м’язи
Сприяє утворенню білка та росту 
м’язів.1,5

5. Підвищення потенції
Стимулює природне утворення 
тестостерону та позитивно впливає 
на потенцію.6

Активний комплекс поєднується 
із профілактичним комплексом, 

який забезпечує попередній захист 
завдяки ефективній комбінації 
натуральних інґредієнтів.  
Сюди входять екстракти чорного 
перцю, чорної смородини 
та червоного апельсина, кофеїн 
із зеленого чаю.
Еліксир має екзотичний смак 
із нотками перцю. Продукт 
не містить цукру, лактози, глютену 
та штучних барвників.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Вживати вміст одного флакона 
на день. Перед вживанням 
струсити. Перевищувати 
добову норму споживання 
не рекомендовано.
Подбайте про збалансоване 
харчування та здоровий спосіб 
життя. Зберігати продукт якнайдалі 
від дітей.
Продукт містить кофеїн.
Не рекомендовано дітям 
та вагітним жінкам (вміст кофеїну 
становить 7,5 мг на 25 мл).
Зберігати у місці, захищеному 
від дії прямих сонячних променів. 
Зберігати в сухому місці 
при кімнатній температурі.

Основні переваги

• Інноваційний енергетичний 
напій з інґредієнтами 
від науки та природи

• Подвійний комплекс 
глибокої дії активізує 
5 будівельних процесів 
маскулінності та забезпечує 
профілактичний захист

• Для чистої енергії, здорової 
шкіри, міцного та густого 
волосся, привабливих м’язів 
та підвищення потенції

• Рішення "все в одному" 
у практичному форматі

• Не містить цукру, штучних 
барвників, лактози 
та глютену

• Вироблено в Німеччині

НАЗВА
Еліксир для чоловіків 5в1
ВМІСТ
30 питних флаконів х 25 мл 

1 Тіамін, вітамін В6, вітамін В12 і магній сприяють нормальному енергетичному метаболізму.
2  Вітамін В6, вітамін В12 і магній сприяють зменшенню втоми та виснаженості.
3  Рибофлавін, вітамін А, ніацин, біотин і цинк допомагають підтримувати здорову шкіру. Вітамін С сприяє нормальному утворенню колагену 

для природної функції шкіри.
4  Біотин і цинк допомагають підтримувати здорове волосся. Вітамін Е, вітамін С, селен і цинк допомагають захистити клітини від оксидативного 

стресу. Мідь допомагає підтримувати нормальну пігментацію волосся.
5  Магній сприяє нормальній роботі м’язів. Вітамін D допомагає підтримувати нормальну роботу м’язів. Цинк необхідний для нормального синтезу 

білка.
6  Цинк допомагає підтримувати нормальний рівень тестостерону в крові. Селен сприяє нормальному виробленню сперми. Цинк допомагає 

підтримувати нормальну фертильність і репродуктивну функцію.
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СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Щоб досягти максимального 
ефекту, ми рекомендуємо 
поєднувати еліксир із ретельним 
зовнішнім доглядом.
Лінійка ALOE VIA Men Care 
забезпечує свіжість та догляд 
чоловічої шкіри, особливо після 

щоденного гоління.

Ми також рекомендуємо  
LR LIFETAKT Майнд Майстер 
Формула Ред та Формула Грін 
для більшої енергії та витривалості 
у довгостроковій перспективі.
LR LIFETAKT "Сила протеїну" 

сприяє росту та підтримці м’язів. 
Це розчинний напій, який підтримує 
розвиток м’язової тканини.

ЕКСПЕРТНА ДУМКА
ДОКТОРА СВЕНА ВЕРХАНА
(Фахівець з нутриціології)
LR розробила ще один чудовий 
продукт – LR LIFETAKT Еліксир 
для чоловіків 5в1. Чоловічий 
метаболізм має деякі особливості, 
порівняно з жіночим. 
Ось чому новий продукт поєднує 
збалансовані інґредієнти від науки 
та природи, орієнтовані на потреби 
чоловіків. Практичне та просте 
рішення, яке можна з легкістю 
інтегрувати у повсякденне життя.

НАЗВА
Еліксир для чоловіків 5в1
ВМІСТ
30 питних флаконів х 25 мл 

Склад: вода, гідролізат колагену, 
тримагнієвий дицитрат; молочна кислота; 
L-аргінін, концентрат соку чорної смородини 
(Ribes nigrum (0,7%)), L-цистеїн, L-пролін, 
екстракт зеленого чаю (Camellia sinensis), 
L-аскорбінова кислота, цитрат цинку, 
DL-aльфа-токоферилацетат, нікотинамід, 
ретиніл пальмітат, екстракт червогоного 
апельсина (Citrus sinensis), глюконат міді, 
піридоксин гідрохлорид, сульфат марганцю, 
рибофлавін, тіамін гідрохлорид, екстракт 
чорного перцю (Piper nigrum), селенат натрію, 
D-біотин, холекальциферол, ціанокобаламін, 
консервант: сорбат калію, бензоат натрію; 
загущувач: ксантанова камідь; ароматизатор, 
підсолоджувач: стевіол глікозиди, цикламат 
натрію, ацесульфам К, сахарин натрію.*  Рекомендованої добової норми споживання (NRV)

**  NRV не встановлено

Поживна цінність в одній порції
(1 флакон = 25 мл)

% NRV*

Вітамін A 600 мкг RE   75 %

Вітамін E 12 мг α-TE 100 %

Вітамін D3 5 мкг 100 %

Тіамін 1,1 мг 100 %

Рибофлавін 1,4 мг 100 %

Ніацин 16 мг NE 100 %

Вітамін B6 1,4 мг 100 %

Вітамін B12 2,5 мкг 100 %

Біотин 50 мкг 100 %

Вітамін C 80 мг 100 %

Магній 187,5 мг  50 %

Цинк 10 мг 100 %

Марганець 0,5 мг  25 %

Мідь 270 мкг  27 %

Селен 45 мкг  82 %

Гідролізат колагену 2,5 г **

Екстракт зеленого чаю 90 мг **

Поліфеноли з екстракту зеленого чаю 50 мг **

Кофеїн з екстракту зеленого чаю 7,5 мг **

Концентрат соку чорної смородини 200 мг **

Екстракт чорного перцю 1 мг **

З нього: піперин 0,95 мг **

Екстракт червоного апельсина 7,8 мг **

Аргінін 690 мг **

Цистеїн 100 мг **

Пролін 432 мг **
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Привабливий вигляд, приємні відчуття у власному тілі – хто ж не мріє про це? Хтось хоче позбутися трохи 
зайвого, інші мріють значно схуднути. Незалежно від мети, кожен має почуватись комфортно у своєму тілі. 
Відчуття привабливості вашого тіла залежить тільки від вас! Беріть справу в свої руки та починайте.

Ефективне схуднення
Щоб наша вага зменшувалась та не поверталась, ми маємо пам'ятати простий принцип: організм має 
споживати менше калорій, ніж витрачає. Завдяки цьому виникає негативний енергетичний баланс,  
і наша вага зменшується. Якщо ж енергетичний баланс позитивний, тобто ми споживаємо більше калорій,  
ніж цього потребує наш організм, вага тіла збільшується.

Яке значення мають калорії?
Калорії життєво необхідні нашому організму. Щоб він добре функціонував, а ви щодня були у хорошій формі, 
тілу потрібна енергія. Цю енергію ви отримуєте з їжею. Кожен продукт харчування містить різноманітні 
макронутрієнти, тобто основні поживні речовини, які постачають різну кількість енергії.  
Ця енергія вимірюється в калоріях.

ФІГУРА ТА СХУДНЕННЯ
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для людей, які бажають 
позбавитись зайвої ваги, 
дотримуються дієти або іноді 
дозволяють собі з'їсти 
трішки зайвого та, водночас, 
контролюють свою вагу.

ВЛАСТИВОСТІ
Збалансована рецептура продуктів 
Figu Active містить усі важливі 
поживні речовини. Тому ці продукти 
можуть замінювати один або кілька 
основних прийомів їжі на день 
протягом тривалого часу. Коктейль, 
який замінює повноцінний прийом 
їжі завдяки збалансованому 
співвідношенню білків, жирів 
та вуглеводів, допомагає зменшити 
вагу, а одна порція має лише 
233 ккал (може відрізнятись залежно 
від смаку). Вітаміни, мікроелементи 
та мінеральні речовини у продуктах 
оптимально забезпечують 
організм поживними речовинами. 
Не містять консервантів. Завдяки 
комбінованому вмісту високоякісних 
білків тваринного та рослинного 
походження, вони добре 

перетравлюються і засвоюються 
організмом. Містять незначну 
кількість лактози.
Без глютену та цукру*.

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ
3 столові ложки порошку (28 г)
розмішайте у 250 мл знежиреного
або безлактозного молока
(1,5% жирності). Використовуйте
склянку об’ємом мінімум 300 мл.
Для приготування також зручно 
використовувати най фірмовий 
шейкер LR. Залиште напій трохи 
настоятись та перемішайте 
у склянці або струсіть шейкер 
ще раз. Вживайте замість сніданку, 
обіду або вечері. Для схуднення 
рекомендуємо замінювати два 
основні прийоми їжі продуктами 
Figu Active. Для підсилення смаку 
коктейлю можна додавати свіжі 
фрукти з низьким вмістом цукру. 
Для контролю ваги необхідно 
дотримуватися вказаного способу 
приготування.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Продукти Figu Active забезпечують 
організм усіма необхідними 
поживними речовинами, тому їх 
можна вживати протягом тривалого 
часу для досягнення бажаної ваги. 
Якщо після схуднення ви дозволили 
собі з'їсти щось зайве або надто 
калорійне, замініть один прийом їжі 
будь-яким продуктом Figu Active,
щоб залишатися у формі.
За допомогою коктейлів можна 
досягти бажаної ваги лише 
в рамках низькокалорійного 
харчування. Подбайте 
про збалансоване харчування 
та здоровий спосіб життя. Інші 
продукти також мають бути 

у вашому раціоні. Продукти 
Figu Active можуть містити залишки 
лактози, глютену та курячого 
білка. Перед вживанням баночку 
струсити. Об’єм вмісту баночки 
може відрізнятись, що обумовлено 
технічними причинами. Зберігати 
у прохолодному та сухому місці. 
Після відкриття продукт вжити
протягом короткого часу.
Під час дієти обов’язково вживайте
достатню кількість рідини.  
На день потрібно випивати 
2-3 літри низькокалорійних напоїв, 
найкраще - мінеральну воду 
або трав’яний чай.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Допомагає позбавитись зайвої 

ваги1

• Допомагає підтримувати бажану 
вагу1

1 Заміна одного прийому їжі протягом 
дня допоможе контролювати вагу 
після схуднення. Заміна двох прийомів 
їжі прогягом дня допоможе схуднути. 
Щоб досягти бажаного ефекту, 
потрібно щодня замінювати один 
або два прийоми їжі.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Спробуйте також інші продукти 
Figu Active: апетитні супи, мюслі 
та батончики. Щоб вгамувати 
апетит, рекомендуємо Файбер Буст 
і трав’яний чай.

LR LIFETAKT – ФІГУРА ТА СХУДНЕННЯ

НАЗВА
Figu Active
Розчинний коктейль
для контролю ваги:
"Шоколадний крем",
"Латте макіато",
"Полуниця-банан",
"Ваніль" 

ВМІСТ
450 г
(≈16 порцій)

 
Основні переваги 

•  Одна порція коктейлю 
містить усі важливі вітаміни, 
мікроелементи та мінерали 
для одного повноцінного 
прийому їжі. Для тих, 
хто контролює свою вагу

• Чотири апетитні смаки
• Для виробництва продукту 

використовуються тільки 
високоякісні поживні 
речовини
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Склад:  концентрат сироваткового білка
з зниженим вмістом лактози (16,9%), ізолят 
соєвого білка (16,6%), підсолоджувач: ксиліт, 
знежирений порошок какао (Theobroma 
Cacao) (12,0%), мальтодекстрин, соєва олія, 
порошок з оболонок насіння подорожника 
(Plantago Ovata Forss)(5,0%), мед, молочний 
білок, борошно лляне (Linum Usitatissimum 
(1,7%)), загущувач: гуарова камедь, 
ароматизатори: карамель, трикальційфосфат, 
гідроксид магнію, фосфат калію, поварена 
сіль, харчовий барвник: буряковий порошок 
(Beta Vulgaris L), емульгатор: соєвий лецитин, 
L-аскорбінова кислота, сульфат заліза, 
лактоферин із коров’ячого молока, оксид 
цинку, нікотинамід, D-альфа-токоферил 
ацетат, глюконат міді, марганцю сульфат, 
D-пантотенат кальцію, рибофлавін, піридоксину 
гідрохлорид, тіаміну монооксид, ретинілацетат, 
птероїлмоноглутамінова кислота, філохінон, 
селеніт натрію, D-біотин, натрію йодид, 
холекальциферол, ціанокобаламін.  
Може містити сліди яєчного білка.

MADE IN GERMANY

ОСОБЛИВОСТІ

Окрім високого вмісту 
вітамінів, мінералів та 
білків, розчинний коктейль 
для контролю ваги 
"Шоколадний крем" також 
містить велику кількість 
джерела клітковини: насіння 
льону та оболонка насіння 
подорожника.

НАЗВА
Figu Active
Розчинний коктейль 
для контролю ваги 
«Шоколадний крем»

ВМІСТ
512 г (≈ 16 порцій)

Поживна цінність у 100 г порошку % NRV1

у 100 г порошку
в 1 порції2 % NRV1  

в 1 порції

Калорійність 1462 кДж / 348 ккал 962 кДж / 229 ккал

Жири 9,1 г 6,7 г

- з яких насичених жирних кислот 2,7 г 3,5 г

- з яких мононенасичених жирних кислот 2,0 г 1,6 г

- з яких поліненасичених жирних кислот 4,3 г 1,5 г

Вуглеводи 35 г 23 г

- з яких цукрів 4,5 г 13 г

Харчові волокна 10 г 3,4 г

Білок 32 г 19 г

Сіль 0,98 г 0,61 г

Вітамін A 788 мкг 99 287 мкг 36

Вітамін D3 4,9 мкг 98 1,6 мкг 32

Вітамін E 12 мг 100 4,0 мг 33

Вітамін C 132 мг 165 46 мг 58

Тіамін 1,1 мг 100 0,45 мг 41

Рибофлавін 1,7 мг 121 0,98 мг 70

Ніацин 16 мг 100 5,6 мг 35

Вітамін B6 1,5 мг 107 0,6 мг 43

Фолієва кислота 289 мкг 145 112 мкг 56

Вітамін B12 4,2 мкг 168 2,4 мкг 96

Біотин 55 мкг 110 27 мкг 54

Пантотенова кислота 6,3 мг 105 2,9 мг 48

Вітамін K 92 мкг 123 29 мкг 39

Кальцій 666 мг 83 508 мг 64

Фосфор  649 мг 93 435 мг 62

Калій 1071 мг 54 730 мг 37

Залізо 14 мг 100 4,7 мг 34

Цинк 6,9 мг 69 3,3 мг 33

Мідь 1,1 мг 110 0,37 мг 37

Йод 70,0 мкг 47 51,6 мкг 34

Селен 32 мкг 58 17 мкг 31

Магній 318 мг 85 131 мг 35

Марганець 2,1 мг 105 0,68 мг 34

Натрій 391 мг * 242 мг *

Лінолева кислота 3,6 г * 1,2 г *

1 Рекомендованої добової норми споживання (NRV = рекомендована добова норма споживання)
2 В одній порції (=32 г порошку + 250 мл безлактозного, знежиреного молока)
3 Білки сприяють нарощенню м’язової маси 
*NRV не встановлено

BALLASTSTOFF-
QUELLEДЖЕРЕЛО 

ХАРЧОВИХ 
ВОЛОКОН

ВИСОКИЙ 
ВМІСТ 
БІЛКА3

ВИСОКИЙ ВМІСТ 
ВІТАМІНІВ 

ТА МІНЕРАЛІВ

GESUNDE
ERNÄHRUNG
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Поживна цінність у 100 г порошку % NRV1

у 100 г
в 1 порції

(= 1 прийом їж)2
% NRV1

в 1 порції2

Калорійність (кДж/ккал) 1639 кДж (390 ккал) 941 кДж (223 ккал)

Жири 13 г 7,1 г

з них насичені жирні кислоти 3,0 г 3,1 г

з них мононенасичені жирні кислоти 2,2 г 1,7 г

з них поліненасичені жирні кислоти 7,3 г 2,2 г

Вуглеводи 24 г 19 г

з них цукор 2,5 г 13 г

Баластна речовина (клітковина) 9,9 г 2,8 г

Білки 40 г 19 г

Сіль 1,7 г 0,76 г

Вітамін A 1431 мкг 179 435 мкг 54

Вітамін D 8,3 мкг 166 3,6 мкг 72

Вітамін E 26 мг 217 7,5 мг 63

Вітамін K 129 мкг 172 36 мкг 48

Вітамін C 78 мг 98 25 мг 31

Тіамін 2,4 мг 218 0,78 мг 71

Рибофлавін 5,5 мг 393 2,0 мг 143

Нікотинова кислота 33 мг 206 9,4 мг 59

Вітамін B6 2,9 мг 207 0,95 мг 68

Фолієва кислота 436 мкг 218 132 мкг 66

Вітамін B12 3,8 мкг 152 2,1 мкг 84

Біотин 98 мкг 196 27 мкг 54

Пантотенова кислота 6,1 мг 102 2,6 мг 43

Калій 889 мг 44 549 мг 27

Кальцій 583 мг 73 463 мг 58

Фосфор 1022 мг 146 511 мг 73

Магній 315 мг 84 115 мг 31

Залізо 32 мг 223 9,1 мг 65

Цинк 17 мг 170 5,6 мг 56

Мідь 2,5 мг 250 0,72 мг 72

Марганець 2,5 мг 125 0,71 мг 36

Селен 114 мкг 208 40 мкг 73

Йод 327 мкг 218 121 мкг 81

Натрій 660 мг 302 мг

Лінолева кислота 6,2 г 1,8 г

НАЗВА
Figu Active
Розчинний коктейль
для контролю ваги
"Полуниця-банан"

ВМІСТ
450 г
(≈16 порцій)

Склад: ізолят соєвого білка, кукурудзяний 
крохмаль, соєві висівки, емульгатор 
(соєвий лецитин), концентрат 
сироваткового білка зі зниженим вмістом 
лактози, ароматизатор, загущувач (гуарова 
камедь), бананові пластівці (1,3 %), порошок 
бурякового соку, трикальційфосфат, 
підкислювач (лимонна кислота), 
мальтодекстрин, дикалійфосфат, D-альфа-
токоферол ацетат, підсолоджувачі (натрію 
цикламат, сукралоза, сахарин натрію), 
кухонна сіль, магнію гідроксид, заліза 
дифосфат, рослинна олія (пальмова олія), 
барвники (рибофлавін, бета-каротин),
L-аскорбінова кислота, нікотинамід,
антиокислювач (альфа-токоферол), цинку 
оксид, кальцій-D-пантотенат, марганцю 
сульфат, міді карбонат, піридоксину 
гідрохлорид, тіамін мононітрат, рибофлавін,
ретінілацетат, птероілмоноглютамінова
кислота, йодид натрію, селеніт натрію,
засіб для підвищення сипучості (кремнію
діоксид), D-біотин, холекальциферол,
ціанокобаламін.
Може містити сліди курячого яєчного білка.

Містить природний цукор.
1 Рекомендованої добової норми споживання (NRV)
2 В одній порції (=один прийом їжі): 28 г + 250 мл знежиреного або безлактозного молока (1,5% жирності),
середня калорійність 100 мл готового до вживання продукту зі знежиреним  
або безлактозним молоком (1,5% жирності): 344 кДж (82 ккал)

в 1 порції2
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Поживна цінність у 100 г порошку % NRV1

у100 г
в 1 порції)

(= 1 прийом їж)2
% NRV1

в 1 порції2

Калорійність (кДж/ккал) 1617 кДж (385 ккал) 934 кДж (222 ккал)

Жири 13 г 7,1 г

з них насичені жирні кислоти 3,2 г 3,2 г

з них мононенасичені жирні кислоти 2,2 г 1,8 г

з них поліненасичені жирні кислоти 7,1 г 2,1 г

Вуглеводи 22 г 18 г

з них цукор 1,2 г 12 г

Баластна речовина (клітковина) 9,6 г 2,7 г

Білки 41 г 20 г

Сіль 1,7 г 0,77 г

Вітамін A 1300 мкг 163 399 мкг 50

Вітамін D 7,5 мкг 150 3,4 мкг 68

Вітамін E 23 мг 195 6,8 мг 57

Вітамін K 95 мкг 127 27 мкг 36

Вітамін C 76 мг 95 24 мг 30

Тіамін 2,2 мг 200 0,72 мг 65

Рибофлавін 3,0 мг 214 1,3 мг 93

Нікотинова кислота 30 мг 186 8,6 мг 54

Вітамін B6 2,7 мг 193 0,88 мг 63

Фолієва кислота 402 мкг 201 122 мкг 61

Вітамін B12 3,7 мкг 148 2,0 мкг 80

Біотин 90 мкг 180 25 мкг 50

Пантотенова кислота 5,7 мг 95 2,5 мг 42

Калій 975 мг 49 573 мг 29

Кальцій 584 мг 73 463 мг 58

Фосфор 1028 мг 147 512 мг 73

Магній 314 мг 84 115 мг 31

Залізо 30 мг 214 8,6 мг 61

Цинк 15 мг 153 5,3 мг 53

Мідь 2,4 мг 240 0,69 мг 69

Марганець 2,5 мг 125 0,70 мг 35

Селен 104 мкг 191 37 мкг 67

Йод 303 мкг 202 114 мкг 76

Натрій 677 мг 307 мг

Лінолева кислота 6,1 г 1,8 г

НАЗВА
Figu Active
Розчинний коктейль
для контролю ваги
"Латте макіато"

ВМІСТ
450 г
(≈16 порцій)

Склад: ізолят соєвого білка, кукурудзяний
крохмаль, концентрат сироваткового білка 
зі зниженим вмістом лактози, соєві висівки, 
емульгатор (соєвий лецитин),
какао порошок, сухий кавовий екстракт
(1,9%), трикальційфосфат, загущувач
(гуарова камедь), ароматизатор,
дикалійфосфат, мальтодекстрин, кухонна
сіль, підсолоджувачі (натрію цикламат,
сукралоза, сахарин натрію), магнію
гідроксид, заліза дифосфат, L-аскорбінова
кислота, D-альфа-токоферол ацетат,
рослинна олія (пальмова олія), нікотинамід,
антиокислювач (альфа-токоферол), цинку
оксид, кальцій-D-пантотенат, марганцю
сульфат, міді карбонат, піридоксину
гідрохлорид, тіамін мононітрат, рибофлавін,
ретінілацетат, птероілмоноглютамінова
кислота, йодид натрію, селеніт натрію,
засіб для підвищення сипучості (кремнію
діоксид), D-біотин, холекальциферол,
ціанокобаламін.
Може містити сліди курячого яєчного білка.

Містить природний цукор.
1  Рекомендованої добової норми споживання (NRV)
2  В одній порції (=один прийом їжі): 28 г + 250 мл знежиреного або безлактозного молока (1,5% жирності),
середня калорійність 100 мл готового до вживання продукту зі знежиреним 
або безлактозним молоком (1,5% жирності): 344 кДж (82 ккал)
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НАЗВА
Figu Active
Розчинний коктейль
для контролю ваги

"Ваніль"

ВМІСТ
450 г
(≈16 порцій)

Поживна цінність у 100 г порошку % NRV1

у100 г
в 1 порції)

(= 1 прийом їж)2
% NRV1

в 1 порції2

Калорійність (кДж/ккал) 1601 кДж (382 ккал) 941кДж (223 ккал)

Жири 13 г 7,0 г

з них насичені жирні кислоти 3,0 г 3,1 г

з них мононенасичені жирні кислоти 2,2 г 1,7 г

з них поліненасичені жирні кислоти 7,2 г 2,2 г

Вуглеводи 24 г 19 г

з них цукор 2,7 г 13 г

Баластна речовина (клітковина) 9,8 г 2,8 г

Білки 41 г 20 г

Сіль 1,6 г 0,74 г

Вітамін A 1701 мкг 213 511 мкг 64

Вітамін D 8,0 мкг 160 3,5 мкг 70

Вітамін E 25 мг 208 7,3 мг 61

Вітамін K 97 мкг 129 27 мкг 36

Вітамін C 79 мг 99 25 мг 31

Тіамін 2,3 мг 209 0,75 мг 68

Рибофлавін 3,1 мг 221 1,4 мг 100

Нікотинова кислота 32 мг 200 9,0 мг 56

Вітамін B6 2,8 мг 200 0,91 мг 65

Фолієва кислота 419 мкг 210 127 мкг 64

Вітамін B12 3,6 мкг 144 2,0 мкг 80

Біотин 93 мкг 186 26 мкг 52

Пантотенова кислота 5,9 мг 98 2,5 мг 42

Калій 864 мг 43 541 мг 27

Кальцій 622 мг 78 474 мг 59

Фосфор 1015 мг 145 509 мг 73

Магній 314 мг 84 115 мг 31

Залізо 42 мг 300 12 мг 86

Цинк 16 мг 160 5,5 мг 55

Мідь 2,4 мг 240 0,68 мг 68

Марганець 2,4 мг 120 0,68 мг 34

Селен 110 мкг 200 38 мкг 65

Йод 313мкг 209 117 мкг 78

Натрій 639 мг 296 мг

Лінолева кислота 6,2 г 1,8 г

Склад: ізолят соєвого білка, кукурудзяний 
крохмаль, соєві висівки, емульгатор (соєвий 
лецитин), концентрат сироваткового білка зі 
зниженим вмістом лактози, ароматизатор, 
загущувач (гуарова камедь), трикальційфосфат,
дикалійфосфат, мальтодекстрин, 
підсолоджувачі (натрію цикламат, сукралоза, 
сахарин натрію), кухонна сіль, магнію гідроксид, 
заліза дифосфат, рослинна олія (пальмова
олія), L-аскорбінова кислота, D-альфа-
токоферол ацетат, нікотинамід, антиокислювач 
(альфа-токоферол), цинку оксид, кальцій-D-
пантотенат, марганцю сульфат, міді карбонат,
піридоксину гідрохлорид, тіамін мононітрат,
рибофлавін, барвник (бета-каротин), 
ретінілацетат, птероілмоноглютамінова 
кислота, йодид натрію, селеніт натрію, засіб 
для підвищення сипучості (кремнію діоксид), 
D-біотин, холекальциферол, ціанокобаламін.
Може містити сліди курячого яєчного білка.

Містить природний цукор.
1 Рекомендованої добової норми споживання (NRV)
2 В одній порції (=один прийом їжі): 28 г + 250 мл знежиреного або безлактозного молока (1,5% жирності),
середня калорійність 100 мл готового до вживання продукту зі знежиреним 
або безлактозним молоком (1,5% жирності): 344 кДж (82 ккал)
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НАЗВА
Figu Active
Розчинний суп
для контролю ваги:
картопляний "Ауберге",
томатний "Середземноморський",
овочевий з карі "Індія"

ВМІСТ
500 г
(≈8 порцій)

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для людей, які бажають 
позбавитись зайвої ваги, 
дотримуються дієти або іноді 
дозволяють собі з'їсти трішки 
зайвого та, водночас, 
контролюють свою вагу.

ВЛАСТИВОСТІ
Збалансована рецептура продуктів 
Figu Active містить усі важливі 
поживні речовини. Тому ці продукти 
можуть замінювати повноцінний 
один або кілька основних 
прийомів їжі на день протягом 
тривалого часу. Супи замінюють 
повноцінний прийом їжі завдяки 
збалансованому співвідношенню 
білків, жирів та вуглеводів 
та допомагає зменшити вагу 
в рамках низькокалорійного 
харчування. Вітаміни, мікроелементи 
та мінеральні речовини у продуктах 
оптимально забезпечують організм 
поживними речовинами. Не містять 
консервантів, лактози та глютену.

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ
Вміст 4-х столових ложок 
з гіркою (57 г) розмішайте 

вінчиком у 300 мл гарячої води. 
Використовуйте велику ємність – 
тарілка на 300 мл буде замалою 
та незручною. Залиште суп трохи 
настоятись та перемішайте ще раз. 
Вживайте замість обіду або вечері.
Для контролю ваги необхідно 
дотримуватися вказаного способу 
приготування. Для схуднення 
рекомендуємо замінювати 
два основні прийоми їжі 
продуктами Figu Active.
Продукти Figu Active забезпечують 
організм усіма необхідними 
поживними речовинами, тому їх 
можна вживати протягом
тривалого часу для досягнення 
бажаної ваги. Якщо після 
схуднення ви дозволили собі з'їсти 
щось зайве або надто калорійне, 
замініть один прийом їжі будь-яким 
продуктом Figu Active, щоб 
залишатися у формі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
За допомогою супів можна досягти 
бажаної ваги лише в рамках 
низькокалорійного харчування. 
Подбайте про збалансоване 
харчування та здоровий спосіб
життя. Інші продукти також мають
бути у вашому раціоні.
Продукти Figu Active можуть 
містити залишки лактози, 
глютену та курячого білка. Перед 
вживанням баночку струсити.
Об’єм вмісту баночки може 
відрізнятись, що обумовлено 
технічними причинами. Зберігати 
у прохолодному та сухому місці. 
Після відкриття продукт вжити 
протягом короткого часу.
Під час дієти обов’язково 

вживайте достатню кількість 
рідини. На день потрібно випивати 
2-3 літри низькокалорійних напоїв, 
найкраще - мінеральну воду 
або трав’яний чай.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

• Допомагає позбавитись зайвої 
ваги1

• Допомагає підтримувати бажану 
вагу1

1 Заміна одного прийому їжі протягом
дня допоможе контролювати вагу
після схуднення. Заміна двох прийомів
їжі прогягом дня допоможе схуднути.
Щоб досягти бажаного ефекту,
потрібно щодня замінювати один 
або два прийоми їжі.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Спробуйте також інші дієтичні 
продукти з асортименту 
Figu Active: смачні коктейлі, мюслі 
та батончики. Щоб вгамувати 
апетит, рекомендуємо Файбер Буст 
і трав’яний чай.

 
Основні переваги 

•  Одна порція супу містить 
всі важливі вітаміни, 
мікроелементи та мінерали 
для одного повноцінного 
прийому їжі. Для тих, 
хто контролює свою вагу

• Швидко і просто готується

• Три апетитні смаки
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1 Рекомендованої добової норми споживання (NRV)
2 В одній порції (=один прийом їжі): 57 г + 300 мл води
Середня калорійність 100 мл готового до вживання продукту: 255 кДж (61 ккал)

LR LIFETAKT – ФІГУРА ТА СХУДНЕННЯ

НАЗВА
Figu Active
Розчинний
картопляний суп
для контролю ваги
"Ауберге"

ВМІСТ
500 г
(≈8 порцій)

Склад: картопляні пластівці (45%) 
(картопля, емульгатор E471, стабілізатор 
E450, барвник: екстракт спецій), гідролізат 
колагену, гранульований бульйон 
(приправа (містить сою)), сіль, рослинний 
жир (пальмова олія), рослинний жир у 
порошку (пальмова олія), емульгатор 
(соєвий лецитин), приправа (ароматизатор, 
декстроза, кухонна сіль), сушена цибуля, 
морквяний порошок (2,2%), сушена 
цибуля-порей (1,7%), порошок селери, 
ароматизатор (містить селеру), глюкозний 
сироп, трикальційфосфат, L-метіонин, 
гідроксид магнію, мальтодекстрин, 
порошок шпинату, L-гістидин, 
L-триптофан, сушена петрушка (0,2%), 
фосфат калію, молочний білок, дифосфат 
заліза, чорний перець, L-аскорбінова 
кислота, D-альфа-токоферилацетат, агент 
проти злежування (діоксид кремнію), 
нікотинамід, оксид цинку, антиоксидант 
(DL-альфатокоферол), D-пантотенат 
кальцію, сульфат марганцю, карбонат міді, 
піридоксину гідрохлорид, рибофлавін, 
мононітрат тіаміну, ретинілацетат, 
птероїлмоноглутамінова кислота, йодид 
натрію, селеніт натрію, філохінон, D-біотин, 
холекальциферол, ціанокобаламін. 
Може містити сліди курячого яєчного білка 
та гірчицю.

Поживна цінність у 100 г порошку % NRV1

у100 г
в 1 порції)

(= 1 прийом їж)2
% NRV1

в 1 порції2

Калорійність (кДж/ккал) 1619 кДж (384 ккал) 923 кДж (219 ккал)

Жири 10 г 5,9 г

з них насичені жирні кислоти 3,9 г 2,2 г

з них мононенасичені жирні кислоти 3,1 г 1,8 г

з них поліненасичені жирні кислоти 3,4 г 1,9 г

Вуглеводи 39 г 22 г

з них цукор 5,3 г 3,0 г

Баластна речовина (клітковина) 6,3 г 3,6 г

Білки 30 г 17 г

Сіль 5,0 г 2,9 г

Вітамін A 820 мкг 103 467 мкг 58

Вітамін D 4,8 мкг 96 2,7 мкг 54

Вітамін E 15  мг 125 8,4 мг 70

Вітамін K 48 мкг 64 28 мкг 37

Вітамін C 44 мг 55 25  мг 31

Тіамін 1,4  мг 127 0,78  мг 71

Рибофлавін 1,8  мг 129 1,0  мг 71

Нікотинова кислота 18 мг 113 10 мг 63

Вітамін B6 1,6 мг 114 0,89 мг 64

Фолієва кислота 226 мкг 113 129 мкг 65

Вітамін B12 1,6 мкг 64 0,89 мкг 36

Біотин 46 мкг 92 26 мкг 52

Пантотенова кислота 3,2 мг 53 1,8 мг 30

Калій 880 мг 44 502 мг 25

Кальцій 616 мг 77 351 мг 44

Фосфор 557 мг 80 317 мг 45

Магній 202 мг 54 115 мг 31

Залізо 27 мг 193 15 мг 107

Цинк 9,9 мг 99 5,7 мг 57

Мідь 1,1 мг 110 0,63 мг 63

Марганець 1,3 мг 65 0,75 мг 38

Селен 63 мкг 115 36 мкг 65

Йод 154 мкг 103 88,1 мкг 59

Натрій 2012  мг 1147 мг

Лінолева кислота 2,8 г 1,6 г
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НАЗВА
Figu Active
Розчинний томатний суп
для контролю ваги
"Середземноморський"

ВМІСТ
500 г
(≈8 порцій)

Поживна цінність у 100 г порошку % NRV1

у100 г
в 1 порції)

(= 1 прийом їж)2
% NRV1

в 1 порції2

Калорійність (кДж/ккал) 1639 кДж / 389 ккал 934 кДж (222 ккал)

Жири 11 г 6,3 г

з них насичені жирні кислоти 4,2 г 2,4 г

з них мононенасичені жирні кислоти 3,3 г 1,9 г

з них поліненасичені жирні кислоти 3,6 г 2,1 г

Вуглеводи 39 г 22 г

з них цукор 15 г 8,3 г

Баластна речовина (клітковина) 5,4 г 3,1 г

Білки 31 г 18 г

Сіль 7,5 г 4,2 г

Вітамін A 780 мкг 98 445 мкг 56

Вітамін D 4,5 мкг 90 2,6 мкг 52

Вітамін E 17 мг 142 9,6 мг 80

Вітамін K 140 мкг 187 80 мкг 107

Вітамін C 53 мг 66 30 мг 38

Тіамін 1,5 мг 136 0,86 мг 78

Рибофлавін 1,9 мг 136 1,1 мг 79

Нікотинова кислота 20 мг 125 11 мг 69

Вітамін B6 1,6 мг 114 0,90 мг 64

Фолієва кислота 217 мкг 109 123 мкг 62

Вітамін B12 1,5 мкг 60 0,84 мкг 34

Біотин 44 мкг 88 25 мкг 50

Пантотенова кислота 3,8 мг 63 2,2 мг 37

Калій 1678 мг 84 956 мг 48

Кальцій 614 мг 77 350 мг 44

Фосфор 451 мг 64 257 мг 37

Магній 199 мг 53 113 мг 30

Залізо 16 мг 114 9,2 мг 66

Цинк 9,9 мг 99 5,7 мг 57

Мідь 1,3 мг 130 0,75 мг 75

Марганець 1,8 мг 90 1,0 мг 50

Селен 60 мкг 109 34 мкг 62

Йод 147 мкг 98 84,1 мкг 56

Натрій 2981 мг 1699 мг

Лінолева кислота 3,0 г 1,7 г

Склад: томатний порошок (22%), 
гідролізат колагену, кукурудзяний 
крохмаль, гранульований відвар 
(приправа (містить сою), сіль, рослинний 
жир (пальмова олія), порошковий 
рослинний жир (пальмова олія), 
емульгатор (соєвий лецитин), томатні 
пластівці (4,2%), сушена цибуля, 
ароматизатор (містить селеру), 
кухонна сіль (1,3%), сушена петрушка 
(1,2%), сироп глюкози, трикальцій 
фосфат, харчовий барвник (буряковий 
порошок), гідроксид магнію, L-метіонін, 
мальтодекстрин, агент проти злежування 
(діоксид кремнію), L-гістидин, молочний 
білок, чорний перець, L-триптофан, 
підкислювач (лимонна кислота), 
дифосфат заліза, L-аскорбінова 
кислота, D-альфа-токоферилацетат, 
підсолоджувач (сахарин натрію), 
нікотинамід, оксид цинку, антиоксидант 
(DL-альфа-токоферол), D-пантотенат 
кальцію, сульфат марганцю, карбонат 
міді, піридоксину гідрохлорид, 
рибофлавін, мононітрат тіаміну, 
ретинілацетат, птероїлмоноглутамінова 
кислота, йодид натрію, філохінон, селеніт 
натрію, D-біотин, холекальциферол, 
ціанокобаламін.
Може містити сліди курячого яєчного 
білка.

1 Рекомендованої добової норми споживання (NRV)
2 В одній порції (=один прийом їжі): 57 г + 300 мл води
Середня калорійність 100 мл готового до вживання продукту: 255 кДж (61 ккал)
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НАЗВА
Figu Active
Розчинний овочевий суп
з каррі для контролю ваги
"Індія"

ВМІСТ
500 г
(≈8 порцій)

Поживна цінність у 100 г порошку % NRV1

у100 г
в 1 порції)

(= 1 прийом їж)2
% NRV1

в 1 порції2

Калорійність (кДж/ккал) 1636 кДж (388 ккал) 932кДж (221 ккал)

Жири 11 г 6,4 г

з них насичені жирні кислоти 3,4 г 1,9 г

з них мононенасичені жирні кислоти 2,8 г 1,6 г

з них поліненасичені жирні кислоти 5,0 г 2,8 г

Вуглеводи 37 г 21 г

з них цукор 3,5 г 2,0 г

Баластна речовина (клітковина) 4,1 г 2,3 г

Білки 33 г 19 г

Сіль 6,2 г 3,5 г

Вітамін A 823 мкг 103 469 мкг 59

Вітамін D 4,8 мкг 96 2,7 мкг 54

Вітамін E 15 мг 125 8,5 мг 71

Вітамін K 119 мкг 159 68 мкг 91

Вітамін C 47 мг 59 27 мг 34

Тіамін 1,4 мг 127 0,78 мг 71

Рибофлавін 1,8 мг 129 1,0 мг 71

Нікотинова кислота 18 мг 113 11 мг 69

Вітамін B6 1,6 мг 114 0,89 мг 64

Фолієва кислота 228 мкг 114 130 мкг 65

Вітамін B12 1,6 мкг 64 0,91 мкг 36

Біотин 46 мкг 92 26 мкг 52

Пантотенова кислота 3,2 мг 53 1,8 мг 30

Калій 1148 мг 57 654 мг 33

Кальцій 649 мг 81 370 мг 46

Фосфор 674 мг 96 384 мг 55

Магній 291 мг 78 166 мг 44

Залізо 17 мг 121 9,5 мг 68

Цинк 10 мг 100 5,8 мг 58

Мідь 1,1 мг 110 0,63 мг 63

Марганець 1,3 мг 65 0,76 мг 38

Селен 63 мкг 115 36 мкг 65

Йод 155 мкг 103 88,6 мкг 59

Натрій 2467 мг 1406 мг

Лінолева кислота 4,2 г 2,4 г

Склад: Гідролізат колагену, картопляні 
пластівці (картопля, емульгатор E471, 
стабілізатор E450, екстракт спецій), 
кукурудзяний крохмаль, гранульований 
бульйон (приправа містить сою), 
сіль, рослинний жир (пальмова олія), 
емульгатор (соєвий лецитин), сушена 
цибуля (3,5%), порошковий рослинний 
жир (пальмова олія), кукурудза (2,3%), 
цибуля-порей (1,9%), сушені гриби 
(1,9%), каррі (1,5%), кухонна сіль (1,4%), 
трикальцій фосфат, Фосфат калію, 
екстракт спецій (куркума), ароматизатор, 
глюкозний сироп, гідроксид магнію, 
L-метіонін, мальтодекстрин, L-триптофан, 
L-гістидин, чорний перець, агент проти 
злежування (діоксид кремнію), молочний 
білок, дифосфат заліза, L-аскорбінова 
кислота, D-альфа-токоферилацетат, 
підсолоджувач (сахарин натрію), 
нікотинамід, оксид цинку, антиоксидант 
(DL-альфа-токоферол), D-пантотенат 
кальцію, сульфат марганцю, карбонат 
міді, піридоксину гідрохлорид, 
рибофлавін, мононітрат тіаміну, 
ретинілацетат, птероїлмоноглутамінова 
кислота, йодид натрію, селеніт натрію, 
філохінон, D-біотин, холекальциферол, 
ціанокобаламін.
Може містити сліди курячого яєчного 
білка, селеру та гірчицю.

1 Рекомендованої добової норми споживання (NRV)
2 В одній порції (=один прийом їжі): 57 г + 300 мл води
Середня калорійність 100 мл готового до вживання продукту: 255 кДж (61 ккал)
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НАЗВА
Figu Active
Пластівці для контролю 
ваги із журавлиною

ВМІСТ
450 г
(≈12 порцій)

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для людей, які бажають 
позбавитись зайвої ваги, 
дотримуються дієти або іноді 
дозволяють собі з'їсти 
трішки зайвого та, водночас, 
контролюють свою вагу.

ВЛАСТИВОСТІ
Збалансована рецептура продуктів 
Figu Active містить усі важливі 
поживні речовини. Тому ці продукти 
можуть замінювати повноцінний 
один або кілька основних прийомів 
їжі на день протягом тривалого часу.  
Хрусткі мюслі замінють повноцінний 
прийом їжі завдяки збалансованому
співвідношенню білків, жирів 
та вуглеводів, допомагає зменшити 
вагу, а одна порція має лише 
223 ккал. Не містять лактози. 
Без консервантів.

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ
Три столові ложки з гіркою (35 г)
розмішайте у 200 мл знежиреного

натурального йогурту без лактози.
Вживайте замість сніданку, 
обіду або вечері. Для контролю 
ваги необхідно дотримуватися 
вказаного способу приготування.
Продукти Figu Active забезпечують 
організм усіма необхідними 
поживними речовинами, тому 
їх можна вживати протягом 
тривалого часу для досягнення 
бажаної ваги. Якщо після 
схуднення ви дозволили собі з'їсти 
щось зайве або надто калорійне, 
замініть один прийом їжі будь-яким 
продуктом Figu Active, щоб 
залишатися у формі. Подбайте 
про збалансоване харчування 
та здоровий спосіб життя. 
Інші продукти також мають бути 
у вашому раціоні.
Продукти Figu Active можуть 
містити залишки лактози, 
глютену та курячого білка. 
Перед вживанням баночку 
струсити. Об’єм вмісту баночки 
може відрізнятись, що обумовлено 
технічними причинами. Зберігати 
у прохолодному та сухому місці. 
Після відкриття продукт вжити 
протягом короткого часу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Під час дієти обов’язково 
вживайте достатню кількість 
рідини. На день потрібно випивати 
2-3 літри низькокалорійних напоїв, 
найкраще - мінеральну воду 
або трав’яний чай.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
– Допомагає позбавитись зайвої 

ваги1

– Допомагає підтримувати бажану 
вагу1

1 Заміна одного прийому їжі протягом
дня допоможе контролювати вагу
після схуднення. Заміна двох прийомів
їжі прогягом дня допоможе схуднути.
Щоб досягти бажаного ефекту,
потрібно щодня замінювати один 
або два прийоми їжі.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Спробуйте також інші дієтичні 
продукти з асортименту Figu Active: 
смачні коктейлі, супи та батончики.  
Щоб вгамувати апетит, 
рекомендуємо Файбер Буст 
і трав’яний чай.

 
Основні переваги 

•  Одна порція пластівців 
містить всі важливі вітаміни, 
мікроелементи та мінерали 
для одного повноцінного 
прийому їжі. Для тих, 
хто контролює свою вагу

• Містить високоякісні 
компоненти

• З ароматними шматочками 
журавлини
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НАЗВА
Figu Active
Пластівці для контролю 
ваги із журавлиною

ВМІСТ
450 г
(≈12 порцій)

Склад: ізолят соєвого білка, соєві пластівці, 
кукурудзяний декстрин, вівсяні пластівці 
(9,1%), цільне вівсяне борошно, шматочки 
журавлини (4,6%), соєві кріспи (соєвий 
білок, рисова манна крупа, соєве борошно, 
кухонна сіль), кокосова стружка, смажені 
ядра фундука (3,0%), емульгатор (соєвий 
лецитин), ароматизатор, мальтодекстрин, 
фосфат калію, підкислювач (лимонна кислота), 
гідроксид магнію, загущувач (гуарова 
камедь), трикальцій фосфат, дифосфат 
заліза, кухонна сіль, L-аскорбінова кислота, 
D-альфа-токоферилацетат, нікотинамід, 
підсолоджувач (сукралоза), оксид цинку, 
антиоксидант (DL-альфа-токоферол), соєва 
олія, D-пантотенат кальцію, сульфат марганцю, 
карбонат міді, піридоксину гідрохлорид, 
рибофлавін, мононітрат тіаміну, ретинілацетат, 
птероїлмоноглутамінова кислота, йодид 
натрію, селеніт натрію, філохінон, агент проти 
злежування (діоксид кремнію), D-біотин, 
холекальциферол, ціанокобаламін.
Може містити глютен, сліди яєчного білка 
та молоко (з лактозою).

Поживна цінність у 100 г порошку %NRV1 
у 100 г

в 1 порції  
(= 1 прийом їжі)2

% NRV1 
в 1 порції 

(= 1 прийом їжі)2

Калорійність (кДж/ккал) 1601 кДж (382 ккал) 977 кДж (232 ккал)

Жири 12 г 7,4 г

з них насичені жирні кислоти 3,7 г 3,2 г

з них мононенасичені жирні кислоти 3,4 г 2,0 г

з них поліненасичені жирні кислоти 4,8 г 1,8 г

Вуглеводи 19 г 16 г

з них цукор 1,8 г 11 г

Баластна речовина (клітковина) 14 г 6,2 г

Білки 41 г 21 г

Сіль 0,91 г 0,54 г

Вітамін A 1290 мкг 161 477 мкг 60

Вітамін D 7,5 мкг 150 2,6 мкг 52

Вітамін E 24 мг 200 8,5 мг 71

Вітамін K 93 мкг 124 33 мкг 44

Вітамін C 76 мг 95 30 мг 38

Тіамін 2,2 мг 200 0,83 мг 75

Рибофлавін 2,9 мг 207 1,3 мг 93

Нікотинова кислота 29 мг 181 11 мг 69

Вітамін B6 2,7 мг 193 1,0 мг 71

Фолієва кислота 390 мкг 195 162 мкг 81

Вітамін B12 2,3 мкг 92 1,6 мкг 64

Біотин 90 мкг 180 38 мкг 76

Пантотенова кислота 5,4 мг 90 2,5 мг 42

Калій 892 мг 45 610 мг 31

Кальцій 201 мг 25 298 мг 37

Фосфор 678 мг 97 411 мг 59

Магній 268 мг 71 115 мг 31

Залізо 30 мг 214 11 мг 79

Цинк 16 мг 160 6,2 мг 62

Мідь 2,4 мг 240 0,87 мг 87

Марганець 3,1 мг 155 1,1 мг 55

Селен 104 мкг 189 37 мкг 67

Йод 291 мкг 194 109 мкг 73

Натрій 364 мг 217 мг

Лінолева кислота 3,5 г 1,3 г

1 Рекомендованої добової норми споживання (NRV)
2 В одній порції (=один прийом їжі): 35 г + 200 г знежиреного йогурту без лактози (1,5% жирності).
 Середня калорійність 100 мл готового до вживання продукту: 411 кДж (98 ккал)
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НАЗВА
Figu Active
Батончик для контролю ваги
з полунично-йогуртовим
смаком,
зі смаком нуги,
зі смаком хрусткої карамелі

ВМІСТ
6 батончиків x 60 г
(≈6 порцій)

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для людей, які бажають 
позбавитись зайвої ваги, 
дотримуються дієти або іноді 
дозволяють собі з'їсти трішки 
зайвого та, водночас, контролюють 
свою вагу. Дуже зручно брати 
з собою або у подорож.

ВЛАСТИВОСТІ
Збалансована рецептура продуктів 
Figu Active містить усі важливі 
поживні речовини. Тому ці продукти 
можуть замінювати повноцінний 
один або кілька основних прийомів 
їжі на день протягом тривалого 
часу. Смачні батончики Figu Active 
замінють повноцінний прийом 
їжі завдяки збалансованому 
співвідношенню білків, жирів 
та вуглеводів і дозволяють без 
будь-яких обмежень і за будь-яких 
обставин дотримуватись дієтичного 
режиму харчування.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Батончик готовий до вживання. 
1 батончик замінює повноцінний 
прийом їжі. Оскільки коктейлі, 
супи та батончики Figu Active 
забезпечують організм всіма 
необхідними поживними 
речовинами, їх можна споживати 
протягом тривалого часу, поки 
не буде досягнута бажана вага.
Навіть після зниження ваги 
можна час від часу замінювати 
один з прийомів їжі будь-яким 
продуктом Figu Active. Подбайте 
про збалансоване харчування 
та здоровий спосіб життя. 
Інші продукти також мають бути 
у вашому раціоні.

ЗАУВАЖЕННЯ
Може містити залишки глютену, 
грецьких або інших горіхів. 
Зберігати продукт в темному, 
прохолодному, сухому місці. 
Обов’язково стежте за тим, щоб під 
час дотримання дієти Ви споживали 
достатню кількість рідини.  
В день потрібно випивати 
2–3 літри низькокалорійних напоїв, 
найкраще, щоб це була мінеральна 
вода або трав’яний чай.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
– Допомагає позбавитись зайвої
ваги1

– Допомагає підтримувати бажану
вагу1

1 Заміна одного прийому їжі протягом
дня допоможе контролювати вагу
після схуднення. Заміна двох прийомів
їжі прогягом дня допоможе схуднути.
Щоб досягти зазначеного ефекту,
потрібно щодня замінювати одну
або дві страви.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Спробуйте також інші дієтичні
продукти з асортименту Figu Active:
апетитні супи, коктейлі та мюслі.
Щоб вгамувати апетит, 
рекомендуємо Файбер Буст 
і трав’яний чай.

 
Основні переваги 

•  Один батончик містить 
всі важливі вітаміни, 
мікроелементи та мінерали 
для одного повноцінного 
прийому їжі. Для тих, 
хто контролює свою вагу

• Замінює один повноцінний 
прийом їжі. Зручно брати 
з собою

• Три апетитні смаки
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Склад: сироп глюкози, соєві кріспи1 (18%) 
(ізолят соєвого білка, рисове борошно, сироп 
ячмінного солоду, сіль), молочний шоколад1 
(17 %) (цукор, сухе молоко незбиране, 
какао-масло, какао терте, емульгатор 
(соєвий лецитин), натуральний ванільний 
ароматизатор), олігофруктоза, соєвий білок, 
стабілізатор вологості (гліцерин), соєве 
масло, молочний білок, мінеральні речовини 
(трикалійцитрат, дикалійфосфат, гідроксид 
магнію, трикальційфосфат, пірофосфат 
заліза (III), сульфат цинку, марганцю-ІІ-
сульфат, сульфат міді, йодат калію, селенат 
натрію), вершкові карамельні кріспи (1,8%) 
(цукор, сироп глюкози, масло вершкове, 
натуральний ароматизатор (містить молоко), 
сіль, емульгатор (лецитин)), пальмова олія, 
мальтодекстрин, ароматизатор, натуральний 
ароматизатор, емульгатор (соєвий лецитин), 
вітаміни (аскорбат натрію, DL-альфа-
токоферилацетат, ніацин, ретінілацетат, 
кальцій-D-пантотенат, фолієва кислота, 
холекальциферол, гідрохлорид піридоксину, 
гідрохлорид тіаміну, філохінон, рибофлавін, 
біотин, ціанокобаламін), пальмова олія, сіль.  
Може містити арахіс, горіхи та яйця.

НАЗВА
Figu Active
Батончик для контролю ваги 
зі смаком хрусткої карамелі

ВМІСТ
6 батончиків x 60 г
(≈6 порцій)

Поживна цінність у 100 г %NRV1  
у 100 г

в 1 порції 
(= 1 прийом їжі) 60 г

% NRV1 
у  60 г

Калорійність (кДж/ккал) 1578 кДж (376 ккал) 947 кДж (226 ккал)

Жири 12 г 7,0 г

з них насичені жирні кислоти 5,2 г 3,1 г

з них мононенасичені жирні кислоти 3,5 г 2,1 г

з них поліненасичені жирні кислоти 2,6 г 1,6 г

Вуглеводи 40 г 24 г

з них цукор 17 г 10 г

Баластна речовина (клітковина) 9,1 г 5,4 г

Білки 24 г 15 г

Сіль 0,95 г 0,57 г

Вітамін A 497 мкг 62 298 мкг 37

Вітамін D 2,8 мкг 56 1,7 мкг 34

Вітамін E 6,6 мг 55 4,0 мг 33

Вітамін K 39 мкг 52 23 мкг 31

Вітамін C 50 мг 63 30 мг 38

Тіамін 0,58 мг 53 0,35 мг 32

Рибофлавін 0,90 мг 64 0,50 мг 36

Нікотинова кислота 14 мг 88 8,2 мг 51

Вітамін B6 0,76 мг 54 0,45 мг 32

Фолієва кислота 107 мкг 54 64,1 мкг 32

Вітамін B12 1,4 мкг 56 0,83 мкг 33

Біотин 26 мкг 52 16 мкг 32

Пантотенова кислота 3,2 мг 53 1,9 мг 32

Калій 897 мг 45 538 мг 27

Кальцій 467 мг 58 280 мг 35

Фосфор 405 мг 58 243 мг 35

Магній 195 мг 52 117 мг 31

Залізо 13 мг 93 7,5 мг 54

Цинк 5,2 мг 52 3,1 мг 31

Мідь 0,68 мг 68 0,41 мг 41

Марганець 1,1 мг 55 0,63 мг 32

Селен 29 мкг 53 17 мкг 31

Йод 75,4 мкг 50 45,3 мкг 30

Натрій 379 мг 227 мг

Лінолева кислота 1,7 г 1,0 г

1 Рекомендованої добової норми споживання (NRV). Один прийом їжі = один батончик (60 г)



84

MADE IN GERMANY

LR LIFETAKT – ФІГУРА ТА СХУДНЕННЯ

Склад: молочний білок, сироп глюкози, 
білий шоколад (17 %) (цукор, масло какао, 
сухе молоко незбиране, емульгатор (соєвий 
лецитин), екстракт ванілі), олігофруктоза, сироп 
фруктози, порошкоподібний жир (соєве масло,
мальтодекстрин, молочний білок), гідролізат 
колагену, стабілізатор вологості (гліцерин), соєві 
кріспі (3,8 %) (ізолят соєвого білка, рисове 
борошно, екстракт ячмінного солоду, кухонна 
сіль), мінеральні речовини (дикалійфосфат, 
тринатрійцитрат, трикальційфосфат, кухонна 
сіль, гідроксид магнію, дифосфат заліза, оксид 
цинку, марганцю-II-сульфат, карбонат міді, 
йодид натрію, селеніт натрію), пальмовий жир,
ліофілізовані шматочки полуниці (1,5 %),
кукурудзяні пластівці (1,5 %) (кукурудзяну
крупа, цукор, кухонна сіль, екстракт ячмінного 
солоду), підкислювач (лимонна кислота), 
ароматизатор, кухонна сіль, пальмова олія, 
вітаміни (L-аскорбінова кислота, нікотинамід, 
DL-альфа-токоферол, ретінілацетат, кальцій-
D-пантотенат, піридоксину гідрохлорид, 
холекальциферол, тіаміну гідрохлорид, 
рибофлавін, ціанокобаламін, фолієва кислота, 
D-біотин).
Містить глютен. Може містити горіхи і яйця.

НАЗВА
Figu Active
Батончик для контролю ваги
з полунично-йогуртовим 
смаком

ВМІСТ
6 батончиків x 60 г
(≈6 порцій)

Поживна цінність у 100 г %NRV1  
у 100 г

в 1 порції 
(= 1 прийом їжі) 

60 г

% NRV1 
у  60 г

Калорійність (кДж/ккал) 1570 кДж (374 ккал) 942 кДж (224 ккал)

Жири 12 г 7,1 г

з них насичені жирні кислоти 5,4 г 3,3 г

з них мононенасичені жирні кислоти 3,6 г 2,2 г

з них поліненасичені жирні кислоти 2,5 г 1,5 г

Вуглеводи 39 г 23 г

з них цукор 22 г 13 г

Баластна речовина (клітковина) 5,7 г 3,4 г

Білки 24 г 15 г

Сіль 0,75 г 0,45 г

Вітамін A 514 г 64 308 мкг 39

Вітамін D 2,9 г 58 1,7 г 34

Вітамін E 6,8 мг 57 4,1 мг 34

Вітамін K 40 г 53 24 г 32

Вітамін C 49 мг 61 30 мг 38

Тіамін 0,59 мг 54 0,35 мг 32

Рибофлавін 0,90 мг 64 0,54 мг 39

Нікотинова кислота 13 мг 81 7,7 мг 48

Вітамін B6 0,77 мг 55 0,46 мг 33

Фолієва кислота 108 мкг 54 65 мкг 33

Вітамін B12 1,4 г 56 0,84 г 34

Біотин 26 мкг 52 16 мкг 32

Пантотенова кислота 3,3 мг 55 2,0 мг 33

Калій 851 мг 43 510 мг 26

Кальцій 406 мг 51 244 мг 31

Фосфор 353 мг 50 212 мг 30

Магній 198 мг 53 119 мг 32

Залізо 8,8 мг 63 5,3 мг 38

Цинк 5,2 мг 52 3,1 мг 31

Мідь 0,58 мг 58 0,35 мг 35

Марганець 1,1 мг 55 0,64 мг 32

Селен 29 г 53 18 г 33

Йод 76,5 г 51 45,9 31

Натрій 300 мг 180 мг

Лінолева кислота 1,7 г 1,0 г

1 Рекомендованої добової норми споживання (NRV). Один прийом їжі = один батончик (60 г)
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MADE IN GERMANY

LR LIFETAKT – ФІГУРА ТА СХУДНЕННЯ

Склад: молочний білок, молочний шоколад 
(17 %) (цукор, сухе молоко незбиране, 
масло какао, какао терте, емульгатор 
(соєвий лецитин), екстракт ванілі), сироп 
глюкози, олігофруктоза, сироп фруктози, 
порошкоподібний жир (соєве масло, 
мальтодекстрин, молочний білок), гідролізат 
колагену, карамельні кріспі (цукор, сироп 
глюкози, вершковий жир, натуральний
ароматизатор, кухонна сіль, емульгатор
(соєвий лецитин), мінеральні речовини
(дикалійфосфат, тринатрійцитрат, кухонна
сіль, трикальційфосфат, гідроксид магнію, 
дифосфат заліза, оксид цинку, марганцю-II-
сульфат, карбонат міді, йодид натрію, селеніт 
натрію), пальмовий жир, стабілізатор вологості 
(гліцерин), порошок какао, ароматизатор 
(містить молоко), барвник карамель, 
пальмова олія, вітаміни (L-аскорбінова 
кислота, нікотинамід, DL-альфа-токоферол, 
ретінілацетат, кальцій-D-пантотенат, 
піридоксину гідрохлорид, холекальциферол, 
тіаміну гідрохлорид, рибофлавін, 
ціанокобаламін, фолієва кислота, біотин).
Може містити глютен, горіхи, яйця та арахіс.

НАЗВА
Figu Active
Батончик для контролю
ваги зі смаком нуги

ВМІСТ
6 батончиків x 60 г
(≈6 порцій)

Поживна цінність на 100 г %NRV1 
на100 г

в 1 порції 
(= 1 прийом їжі) 

60 г

% NRV1 
на 60 г

Калорійність (кДж/ккал) 1600 кДж (381 ккал) 960 кДж (229 ккал)

Жири 13 г 7,5 г

з них насичені жирні кислоти 5,9 г 3,5 г

з них мононенасичені жирні кислоти 4,0 г 2,4 г

з них поліненасичені жирні кислоти 2,5 г 1,5 г

Вуглеводи 40 г 24 г

з них цукор 24 г 15 г

Баластна речовина (клітковина) 6,1 г 3,7 г

Білки 25 г 15 г

Сіль 0,74 г 0,44 г

Вітамін A 548 мкг 69 329 мкг 41

Вітамін D 2,8 мкг 56 1,7 мкг 34

Вітамін E 6,8 мг 57 4,1 мг 34

Вітамін K 39 мкг 52 24 мкг 32

Вітамін C 50 мг 63 30 мг 38

Тіамін 0,59 мг 54 0,35 мг 32

Рибофлавін 0,90 мг 64 0,54 мг 39

Нікотинова кислота 14 мг 88 8,2 мг 51

Вітамін B6 0,76 мг 54 0,46 мг 33

Фолієва кислота 108 мкг 54 64,7 мкг 32

Вітамін B12 1,4 мкг 56 0,83 мкг 33

Біотин 26 мкг 52 16 мкг 32

Пантотенова кислота 3,3 мг 55 2,0 мг 33

Калій 843 мг 42 506 мг 25

Кальцій 411 мг 51 247 мг 31

Фосфор 366 мг 52 220 мг 31

Магній 205 мг 55 123 мг 33

Залізо 9,8 мг 70 5,9 мг 42

Цинк 5,3 мг 53 3,2 мг 33

Мідь 0,72 мг 72 0,43 мг 43

Марганець 1,1 мг 55 0,64 мг 32

Селен 29 мкг 53 18 мкг 33

Йод 76,1 мкг 51 45,7 мкг 30

Натрій 296 мг 178 мг

Лінолева кислота 1,7 г 1,0 г

1  Рекомендованої добової норми споживання (NRV). Один прийом їжі = один батончик (60 г)
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Basisetikett (142 x 238 mm)

Kunde: LR HEALTH&BEAUTYSYSTEMS GmbH
Bezeichnung:  Lifetakt Aloe Vera Drinking Gel 
Format (HxL): 142 x 238 mm
Art.-Nr.:                                       
Material: 

Freigabe:  ...................................  Datum:   .......................................

MCC Nr.: 
Datum:  31.01.2018

Zał. 7 PP 7.2

Zakład Produkcyjny
05-850 Ożarów Maz.

ul. Poznańska 129/133

Druckbereich

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

TRADITIONAL HONEY
MADE IN GERMANY

Basisetikett (142 x 238 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: 
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: 

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne 

I              Complément alimentaire liquide avec vitamine C et miel
Ingrédients: Gel Aloe Vera (Barbadensis Miller)1 (90 %), Miel (9 %), acidifiant (acide 
citrique), stabilisateur (xanthane), vitamine C (L-acide ascorbique), conservateur 
(sorbate de potassium).
Indication: Prendre  30 ml (contenu équivalent à 3 bouchons) 3 fois par jour, de 
préférence avant les repas.  
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.
Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de 
grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

  N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C en honing 
Ingrediënten: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gel1 (90 %), bloesemhoning (9 %), 
zuurmiddel (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), vitamine C (L-ascorbinezuur), 
bewaarmiddel (kaliumsorbaat) .
Gebruiksaanbeveling: Neem driemaal daags 30 ml (gelijk aan 3 dopjes). 
Het beste voor de maaltijd, kan worden verdund met water of vruchtensap. 
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.
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding 
uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.

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

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

* der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
  1 USA/Mexiko 

 * du montant de référence pour l’apport journalier
  1 USA/Mexique 

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
  1 USA/Mexico 

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 %*)

67
03

3

This product is certified by:

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

A� �          Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C und Honig
Zutaten: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gel1 (90 %), Blütenhonig (9 %), 
Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisator (Xanthan), Vitamin C 
(L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich 30 ml (entspricht 3 Verschlusskappen) 
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.
Nicht an Kinder unter 12 Jahren verabreichen. Konsultieren Sie Ihren Arzt während 
der Schwangerschaft oder Stillzeit. Keine verlängerte Verwendung ohne 
fachkundige Beratung.

BE LU

BE LU

BE

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

TRADITIONAL HONEY
MADE IN GERMANY

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)

ЗДОРОВ’Я ТА ХАРЧУВАННЯ

1.

2.

6.

3.

4.

5.

8.

9.

10.

7.

11.

1. ТОРГОВЕЛЬНА НАЗВА 
ПРОДУКТУ
Назва продукту державною мовою 
країни, з якою він продається.

2. ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО СКЛАДНИКИ
Довідкова інформація 
про складники та їх кількість. 
Інгредієнт, розміщений першим 
у переліку, як правило, міститься 
у найбільшій кількості; в кінці 
розміщується інгредієнт, який 
присутній у складі засобу у 
найменшій концентрації.

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 
ВЖИВАННЯ
Інформація про використання 
і зберігання продукту.

4. ТАБЛИЦІ КАЛОРІЙНОСТІ
Найважливіші інгредієнти продукту
та їх поживна цінність. Інформація 
у вигляді таблиці.

5. ПЕЧАТКА ЗНАКУ ЯКОСТІ 
ALOE VERA ВІД IASC
IASC (Міжнародна Наукова Рада 
з Алое) присвоює знак якості, 
який підтверджує, що виробництво 
продуктів здійснюється під 
контролем, а якість продукції 
постійно перевіряється. Печатка 
IASC гарантує, що кількість 
алое вера і якість перевірені.

6. ПЕЧАТКА ЗНАКУ ЯКОСТІ  
SGS Institut Fresenius
Ця печатка засвідчує здійснення 
систематичних перевірок якості 
продукту. SGS Institut Fresenius – 
це компетентна автономна 
установа, яка дає гарантію якості 
та безпеки продукту. Печатці 
якості, яку Інститут присвоює 
ще з 1973 року, довіряє кінцевий 
споживач.

7. ВМІСТ ПРОДУКТУ
Кількість продукту в упаковці.

8. СТРОК ЗБЕРІГАННЯ 
ПРОДУКТУ
Дата, до якої можна вживати 
продукт.

9. НОМЕР ПАРТІЇ
Номери партії слугують для 
точного маркування продуктів 
з метою забезпечення можливості 
повного простеження партії товару 
та її документування.

10. КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ
Країна, в якій вироблений продукт.

11. ДАНІ ВИРОБНИКА
Інформація про дистриб’ютора 
та місцезнаходження компанії.

26.03.2020
3456789



2. ДОГЛЯД

ДОГЛЯД ALOE VERA
• LR ALOE VIA

АНТИВІКОВИЙ ДОГЛЯД 
• LR ZEITGARD

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДОГЛЯД
• LR MICROSILVER PLUS



Сила алое вера полягає у догляді та відновленні 
нашої шкіри. У лінійці LR ALOE VIA представлений 
асортимент засобів для будь-якого віку та потреб.
Алое вера – це основний компонент засобів, 
який поєднується з діючими речовинами та цінними 
екстрактами з біологічної сировини. 

Саме такий склад робить продукцію унікальною 
та універсальною:
• відновлює структуру шкіри;
• зволожує;
• заспокоює.

LR ALOE VIA

ШЛЯХ ДО ПРИРОДНОЇ, КРАСИВОЇ ТА ДОГЛЯНУТОЇ ШКІРИ

BIO

%
Aloe Vera

Extracts

Збагачений живильними органічними 
екстрактами – для індивідуальних потреб 
у догляді за шкірою.

Високий вміст алое вера  
для особливо м’якого, інтенсивного 
догляду та відновлення - також ідеально 
підійде для чутливої шкіри.

re

gistered

for patent

28 засобів з лінійки LR ALOE VIA запатентовано
завдяки унікальній комбінації діючих речовин, гелем 
алое вера та біологічних екстрактів.

Переносимість шкіри всіх продуктів з алое вера 
підтверджена відомими незалежними інститутами 
Dermatest та Derma Consult.

Гель алое вера постійно проходить перевірку 
Міжнародної наукової ради з алое (IASC) – 
від вирощування до переробки.

88

Продукцію LR ALOE VIA  
вироблено в Німеччині.  
Це якість, якій ви можете довіритись 
на 100%.



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Алое вера виглядає не дуже привабливо і візуально 
нагадує кактус. Але насправді рослина належить
до сімейства лілейних. Алое походить з місцевостей
із надзвичайно спекотним літом, де протягом декількох 
місяців не випадає жодної краплі дощу: Куба, Мексика 
(півострів Юкатан), Бразилія, Африка, Канарські 
острови. Щоб рослина могла вижити, в листі вона 
накопичує та утримує великі запаси рідини.
З 2001 року, відкривши для себе різноманітність 
властивостей алое вера, LR виробляє високоякісну 
косметичну продукцію та дієтичні добавки 
з алое вера. Завдяки надзвичайно високому 
вмісту гелю з листя Aloe Barbadensis та комбінації 
біологічно активних речовин продукція з алое вера 
від LR – унікальна на ринку. Піклуйтесь про свою 
шкіру щодня завдяки широкому асортименту засобів 
для догляду з алое вера. Для їхнього виробництва 
використовується виключно внутрішня частина 
м’якоті рослини. Екстракти та олії рослин прекрасно 
поєднуються з гелем алое вера, очищають шкіру 
та забезпечують догляд. Алое вирощується 
традиційним способом без використання пестицидів 
та штучних добрив.

ВИРОБНИЦТВО
Алое вирощується на безмежних плантаціях 
в природних умовах. LR використовує гель алое вера 
з великої високогірної плантації у Мексиці, яка бере 
участь у локальних соціальних проєктах. Процес 
добування гелю з листя алое вера складається 
з окремих ретельно розроблених етапів:
1. Механічне очищення кожного листка на водяній 
бані – щоб змити з нього бруд та інший наліт.
2. Зовнішня зелена шкірочка відшаровуюється 
від листя, щоб отримати гелеподібну внутрішню 
частину листа.
3. За допомогою фільтр-пресів та подальших етапів 
очищення отримується сік алое вера.
4. Розлив вичавленого через прес соку здійснюється 
при оптимальних технічних умовах, після чого сік 
готовий до транспортування.

ЯКІСТЬ
Якість - це ключовий пріоритет у виробництві 
всієї продукції LR. Ми використовуємо лише м'яку 
частину листя алое вера – це є передумовою 
найвищої якості. Окрім того, ми беремо на себе 
відповідальність за подальшу переробку, аби повністю 
зберегти всі цінні компоненти. LR прагне отримати 
висококонцентрований гель алое вера, у якого немає 
аналогів. Щороку вся продукція сертифікується 
Міжнародною науковою радою з алое (IASC). Якість 
продукції вже багато років поспіль підтверджується 
престижною печаткою знаку якості від IASC.

ІНФОМАЦІЯ ПРО КОМПОНЕНТИ АЛОЕ ВЕРА
В регіонах нашої планети, де вирощується алое вера, 
рослина вже багато століть вважається універсальним 
засобом для внутрішнього та зовнішнього 
застосування, в тому числі для косметичних процедур 
та лікувальної терапії. Аби без пошкоджень витримати 
спеку та засуху, алое вера зберігає вологу та поживні 
речовини* всередині листя. Легенди про дію цих 
речовин відомі ще з часів Нефертіті та Клеопатри**.

* Перелік найважливіших компонентів алое вера на наступній 
сторінці
** Кляйншмідт, К. (2016): Чудодійна рослина алое вера

АЛОЕ ВЕРА
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• Вітаміни: A, B2, B3, B6, B12, C, PP, E, фолієва 
кислота, ніацин, бета-каротин, холін.

• Мінерали: кальцій, калій, магній, натрій, мідь, 
залізо, цинк, марганець.

• Амінокислоти: лізин, треонін, валін, метіонін, 
ізолейцин, фенілаланін, троптофан, аргінін, 
аспарагінова кислота, серин, глутамінова кислота, 
гліцин, аланін, тиозин, гістидин, пролін, гідрокспролін, 
цистин, лейцин.

• Ферменти: оксидаза, каталаза, каталаза 
брадулікіназа, ліпаза, алліїназа, фосфатаза, 
креатинфосфокіназа, дегідрогеназа, 
SGO-трансаміназа, SGP-трансаміназа,

• Моно- та полісахариди: аценеманнан, арабіноза, 
галактоза, манноза, рамноза, ксилоза, гексуронова 
кислота, глюкуронова кислота, галактуронова 
кислота, целюлоза, лігнін, сапогеніни.

+ яблучна кислота, лігнін, смоляна кислота.

СЕРТИФІКАЦІЯ IASC
Сертифіковано IASC (Міжнародна наукова 
рада з алое). IASC – це організація, покликана 
встановлювати, відслідковувати та охороняти 
стандарти індустрії алое вера по всьому світу. 
IASC знаходиться у Меріленді (США) та пропонує 
здійснення сертифікації засобів з алое вера 
за суворими умовами для того, щоб підкреслити їхню 
якість.

Dermatest

Інститут Dermatest® був заснований у 1978 році 
з метою дослідження та проведення експертизи 
косметичної продукції за допомогою дерматологічних 
та наукових досліджень. Таким чином, засоби мають 
ставати безпечнішими у застосуванні.

Також інститут визначає та порівнює їхню 
ефективність.

Печатка знаку якості «Original Dermatest®» – це гарант 
проходження досліджень, а також захищеності 
споживачів та виробників. Засоби, відзначені такою 
печаткою, перевірені та гарантують якість.

 

АЛОЕ ВЕРА
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Особливий догляд призначений для чутливої
та подразненої шкіри. Продукти з алое вера
утворюють на шкірі захисну плівку, охолоджують,

заспокоюють та відновлюють шкіру. Такий ефект 
забезпечує унікальний склад засобів, які містять
біологічно активні речовини та екстракти трав.

ОСОБЛИВИЙ ДОГЛЯД

 Special
Care

LR ALOE VIA

Особливий догляд

Для здоров’я 
вашої шкіри
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ВЛАСТИВОСТІ
Універсальний засіб для догляду 
за шкірою із заспокійливою 
та охолоджуючою дією. 
Наноситься на вразливу шкіру, 
ніби захисна плівка, і забезпечує 
інтенсивне зволоження.
Містить 83% алое вера та відбірні
екстракти 12-ти рослин, зокрема
екстракти календули, деревію,
ромашки, шавлії у поєднанні
з прополісом.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Розпилювати на шкіру
в разі потреби. 
Уникати області навколо 
очей. Завдяки заспокійливій 
та відновлювальній дії засіб рятує 
в різних ситуаціях. Підходить 
для виснаженої, сухої шкіри  
або в якості засобу після засмаги.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ
ЗАСОБУ

Екстракт прополісу
антибактеріальний,
регенеруючий

Екстракт календули
прискорює відновлення
структури шкіри,  
має захисну дію,  
покращує циркуляцію  
крові у шкірі

Екстракт деревію
відновлює та очищає

Екстракт чебрецю
тонізує,  
має антиоксидантну
та очищаючу дії

Екстракт ромашки
має заспокійливу,
тонізуючу  
та антибактеріальну
дію

Екстракт коріння
кульбаби
тонізує, освіжає та сприяє
регенерації епідермісу

Екстракт листя евкаліпту
тонізує, відновлює та має
стимулюючу дію

Екстракт  
листя пасифлори
розгладжує, заспокоює
та захищає шкіру,
протидіє вільним
радикалам,  
має антибактеріальну,
антиоксидантну
та очищаючу дії

Екстракт шавлії
тонізуючий, очищаючий, 
стимулюючий,  
антиоксидант

Екстракт  
коріння імбиру
стимулює, посилює
кровообіг
(місцеве застосування)

Екстракт огірочника
лікарського
очищує, тонізує,
сприяє вирівнюванню  
шкіри

Екстракт червоного
сандалового дерева
має заспокійливу,
тонізуючу, протизапальну
та протиалергійну дії

ОСОБЛИВИЙ ДОГЛЯД

НАЗВА 
Aloe Vera
Спрей «Швидка допомога»

ВМІСТ 
400 мл

Основні переваги

• Ефективне поєднання 83% 
гелю алое вера, екстрактів 
12-ти рослин та прополісу 
(бджолиного воску)

• Утворює захисну плівку 
на пошкодженій шкірі

• Заспокоює та охолоджує

• Відновлює баланс шкіри

БЕСТСЕЛЕР
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ОСОБЛИВИЙ ДОГЛЯД

НАЗВА 
Aloe Vera
Спрей «Швидка допомога»

ВМІСТ 
400 мл

Склад: Гель листя алое вера, гліцерин,
пропіленгликоль, аква (вода), бензиловий 
спирт, феноксиетанол, аллантоїн, сорбат 
калію, токоферол, екстракт квітки/листя/ 
стебла деревію, екстракт листя евкаліпту 
шаровидного, екстракт коріння кульбаби 
лікарської, екстракт огіркової трави бораго, 
екстракт листя тим’яну (чебрецю) звичайного, 
екстракт коріння імбиру лікарського, екстракт 
листя шавлії лікарської, екстракт страстоцвіту 
(пасифлора інкарната), екстракт квітів 
календули, молочна кислота, гідроксид натрію, 
екстракт квітів ромашки аптечної, екстракт 
санталового дерева, екстракт прополісу, 
бензоат натрію, лимонна кислота

ДОСЛІДЖЕННЯ
Особи, які пройшли тестування, 
повідомлять про наступні 
результати:
• 100% стверджують, що шкіра 

менше подразнюється*
• 100% стверджують, що засіб 

зменшує свербіння шкіри*
• 100% стверджують, що засіб 

заспокоює шкіру*
* Спрей «Швидка допомога» 

тестували 30 жінок віком від 30 
до 50 років інститутом Dermatest 
протягом 2 тижнів у жовтні 
2007 р.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Попереднє нанесення спрею
«Швидка допомога» підсилює
ефективність дії Aloe Vera
Зволожуючого гель-концентрату
та Aloe Vera Розслаблюючого
термолосьйону.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Ноги швидко пітніють 
та стомлюються, особливо влітку
у спеку. Aloe Vera Спрей 
«Швидка допомога» охолоджує 
та заспокоює шкіру завдяки 
рослинним екстрактам. Спрей 
заспокоює та розслабляє 
подразнену шкіру.
При сухій, подразненій шкірі
голови нанесіть засіб на шкіру 
легкими  масажними рухами.
Шкіра голови буде свіжою
та зволоженою.

ДОДАТКОВИЙ ПРОДУКТ
Спрей «Швидка допомога»
є також у форматі 150 мл 
у наборі з Aloe Vera Бокс разом 
зі зволожуючим гель-концентратом
та захисним кремом з прополісом.

БЕСТСЕЛЕР

MADE IN GERMANY
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ОСОБЛИВИЙ ДОГЛЯД

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для подразненої, зневодненої шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Універсальний засіб для догляду за шкірою містить 
концентрат гелю листя алое вера у своїй майже
первинній консистенції. Він турбується про те,
щоб шкіра була свіжою та еластичною і забезпечує
максимальне зволоження подразненої, зневодненої
шкіри. Приємна охолоджуюча дія забезпечується 
завдяки 90% гелю алое вера.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Наносити на шкіру регулярно або у разі потреби.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Особи, які пройшли тестування, повідомлять про 
наступні результати:
• 70% стверджують, що після застосування засобу 

шкіра почувається комфортно**
• 67% стверджують, що гель-концентрат зменшує 

відчуття сухості шкіри**
• 63% стверджують, що шкіра одразу виглядає 

більш доглянутою та зволоженою**
** Aloe Vera Зволожуючий гель-концентрат тестували 

30 жінок віком від 30 до 49 років інститутом Dermatest 
протягом 2 тижнів у жовтні 2007 р.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ефективнішого результату можна досягти, якщо перед 
нанесенням гель-концентрату обробити шкіру Aloe Vera 
Спреєм «Швидка допомога».  
При застосуванні для обличчя після нього треба 
нанести крем для догляду за шкірою, наприклад 
активізуючий денний крем.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Охолоджуюча дія гелю буде корисною  
для подразненої сонцем шкіри. Він приємно  
заспокоює та зволожує шкіру.

НАЗВА 
Aloe Vera
Зволожуючий
гель-концентрат

ВМІСТ 
100 мл

Основні переваги

• Містить 90% гелю алое вера

• Миттєво зволожує та охолоджує

• Покращує еластичність шкіри

• Шкіра одразу відчуває інтенсивний догляд

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для сухої шкіри та шкіри, що потребує постійного 
догляду.

ВЛАСТИВОСТІ
Універсальний засіб для догляду за шкірою –
насичений крем, який інтенсивно зволожує, заспокоює
та розслабляє. Містить 79% гелю алое вера та прополіс 
(екстракт натурального бджолиного воску).

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Захисний крем з прополісом підходить для захисту 
шкіри обличчя та рук. Взагалі крем можна наносити 
на всі ділянки шкіри, де є сухість та потреба у догляді. 
У разі потреби наносити на шкіру масажними рухами.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Прополіс – це подібна до смоли маса, яку виробляють 
бджоли. Вона використовується в якості будівельного 
матеріалу, щоб обкладати внутрішню поверхню вулика 
та герметизувати невеличкі отвори та щілини.  
Окрім того, прополіс має антибактеріальну дію, яка 
захищає вулик від розмноження вірусів та бактерій.  
Прополіс чудово поєднується з алое вера 
та особливо ефективний при сухій шкірі та шкірі, 
що потребує догляду. Здебільшого, прополіс 
складається з натуральної смоли бруньок та дерев, 
а також з бджолиного воску, пилку, ефірних олій, 
мікроелементів та вітамінів.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
При чутливій шкірі, що потребує догляду,
ми рекомендуємо Aloe Vera Зволожуючий гель-
концентрат та Aloe Vera Спрей
«Швидка допомога», а для спеціального
догляду на окремих областях шкіри –
Aloe Vera Інтенсивний крем для тіла.

Склад: гель листя алое вера, аква (вода), гліцерин, акрилат/С10-30
алкил акрилатний кросполімер, феноксиетанол, гідроксид натрію,
етилгексилгліцерин, токоферол, аллантоїн, молочна кислота, лимонна
кислота, сорбат калію, бензоат натрію

Склад: гель листя алое вера, коко каприлат/капрат, гліцерин, білий віск 
(бджолиний), етилгексил стеарат, C10-18 тригліцериди, гліцерил стеарат, 
цетиловий спирт, диметикон, олія насіння рапсу, феноксиетанол, 
пропіленгликоль, гідроксиетил акрилат/натрій акрилоїлдиметил туарат 
сополімер, ПЕГ-75 стеарат, сквалан, токоферол, стеарет-20, цетет-20, 
віддушка (ароматизатор), етилгексилгліцерин, аллантоїн, екстракт прополісу,
полісорбат 60, екстракт кореня живокосту лікарського, молочна кислота, 
олія соняшника однорічного (соняшник), гексил циннамал, екстракт квітів 
ромашки аптечної, лімонен, сорбат калію, лимонна кислота, бутилфенил 
метилпропіональ, бензоат натрію, гідроксиізогексил 3-циклогексен 
карбоксальдегід, цитронеллол, альфа-ізометиліонон, ліналоол, гераніол, 
бензилбензоат, бета-каротин

НАЗВА
Aloe Vera
Захисний крем 
з прополісом

ВМІСТ 
100 мл

Основні переваги

• Містить 79% гелю алое вера та екстракт 
бджолиного воску

• Зволожує і живить шкіру
• Посилює природній бар’єр і утворює 

на шкірі захисну плівку
• Шкіра заспокоюється та розслабляється

MADE IN GERMANY
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу
шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Універсальний засіб для догляду за 
шкірою – лосьйон з термоефектом, 
що покращує кровообіг.
Містить 45% гелю алое вера
та ефірні олії евкаліпта і грушанки, 
а також натуральні рослинні олії: 
жожоба, оливкова, персикова 
та кунжутна.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Нанести на шкіру і втерти 
масажними рухами. Уникати 
потрапляння в очі. Після нанесення 
ретельно мити руки.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ
ЗАСОБУ
Ефірні олії, що містяться у засобі,
перш за все, освіжають шкіру. 
Через кілька хвилин починає 
діяти другий ефект – приємне 
тепло, яке сприяє миттєвому 
розслабленню.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Після тривалого перебування
в одному положенні тіла лосьйон
у поєднанні з масажем допоможе
відпочити втомленим ногам 
та суглобам.

Aloe Vera Розслабляючий 
термолосьйон поєднує 
вологоутримуючі активні 
компоненти алое вера 
з натуральними рослинними 
оліями евкаліпта та грушанки, які 
сприяють покращенню кровообігу.
Саме тому це найкращий 
масажний лосьйон як для догляду, 
так і для розслаблення.

Ступні мерзнуть не лише 
взимку – часто з цією проблемою 
зіштовхуються, насамперед, жінки. 
Тим, у кого постійно мерзнуть 
ступні, слід використовувати цей 
засіб.

ПОРАДА 1:
ALOE VERA РОЗСЛАБЛЯЮЧИЙ
ТЕРМОЛОСЬЙОН ДЛЯ МАСАЖУ
Засіб можна застосовувати 
в якості масажного крему завдяки 
натуральним рослинним оліям 
жожоба, абрикосовій та кунжутній.
Для оптимального ефекту 
спочатку наносьте Спрей «Швидка 
допомога», щоб шкіра стала більш 
сприйнятливою.

ПОРАДА 2:
ALOE VERA РОЗСЛАБЛЯЮЧИЙ 
ТЕРМОЛОСЬЙОН ПРИ НАПРУЗІ 
У ШИЇ
Нанесіть невелику кількість 
лосьйону на скроні та на шию, 
щоб зменшити неприємний 
внутрішньочерепний тиск.
Він сприяє покращенню кровообігу 
та може допомогти зняти напругу.

ОСОБЛИВИЙ ДОГЛЯД

НАЗВА 
Aloe Vera
Розслабляючий 
термолосьйон

ВМІСТ 
100 мл

Основні переваги

• Містить 45% гелю  
алое вера та натуральні 
ефірні олії

• Чудово підходить 
в якості лосьйону 
для розслабляючого 
масажу

• Покращує кровообіг шкіри

• М’язи розслабляються, 
а шкіра стає еластичнішою

Склад: гель листя алое вера, вода,
гліцерил стеарат, каприлік/каприк тригліцериди,
цетеариловий спирт, пропіленгликоль,
диметикон, етилгексил стеарат, цетеарет-20,
екстракт листя евкаліпту шаровидного, ванилил
бутилові ефіри, олія листя гуальтерії лежачої
(грушанки), оливкова олія, олія абрикосової
кісточки, олія симмондсії китайської 
(жожоба), цетил пальмітат, феноксиетанол, 
карбомер, цетеарет-12, олія насіння кунжуту, 
етилгексилгліцерин, токоферол, ментол,
гідроксид натрію, молочна кислота, сорбат
калію, бензоат натрію, лимонна кислота,
лімонен, ліналоол
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ОСОБЛИВИЙ ДОГЛЯД

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить людям із вразливими 
суглобами та спортсменам.

ВЛАСТИВОСТІ
Гель насиченої консистенції,
що швидко поглинається шкірою,
з охолоджуючим ефектом.
Сприяє відновленню вразливих
суглобів та м’язів при застосуванні
під час масажу. Містить 60% гелю
алое вера, екстракти листя
ведмедячого вушка та вербової 
кори.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Гель можна наносити кілька разів 
на день на ділянки шкіри, де вона 
потребує догляду.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ 
ЗАСОБУ
60% гелю алое вера, екстракти 
листя ведмедячого вушка, 
вербової кори та біологічно 
активна сірчиста сполука MSM. 
Комбінація гіалуронової кислоти 
та алантоїну доповнює дію засобу 
в області застосування.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ми рекомендуємо цей засіб
як оптимальне доповнення
для зовнішнього застосування
до питного гелю Алое Вера 
Фрідом Актив.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Суглоби піддаються сильному 
навантаженню, насамперед 
у професійному спорті та під час 
важкої фізичної роботи. MSM-гель 
для тіла охолоджує та заспокоює.

Склад: Гель листя алое вера, вода, 
диметилсульфон, гліцерин, феноксиетанол, 
пропіленгликоль, акрилат/С10-30 алкил 
акрилатний кросполімер, токоферолу ацетат, 
аллантоїн, гідроксид натрію, екстракт кори
білої верби, динатрій ЕДТА, етилгексилгліцерин, 
молочна кислота, екстракт листя толокнянки, 
гіалуронат натрію, бензоат натрію, лимонна 
кислота, сорбат калію

НАЗВА 
Aloe Vera
MSM-гель для тіла

ВМІСТ 
200 мл

Основні переваги

• Містить 60% гелю 
алое вера, екстракти 
листя ведмедячого 
вушка, вербової кори 
та біологічно активну 
сірчисту сполуку MSM 
(метилсульфонілметан)

• Робить шкіру пружною 
та еластичною

MADE IN GERMANY
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для людей із сухою та чутливою 
шкірою.

ВЛАСТИВОСТІ
Для підсилення природного
захисного бар’єру шкіри,
стабілізації ліпідного обміну
та балансу вологи оброблених
ділянок шкіри. 
Доглядає за шорсткими ділянками,
пом’якшує їх, робить еластичними
та доглядає за шкірою 
при почервоніннях та свербінні.
Містить 20% гелю алое вера
та вітамін B12/активний комплекс 
магонії.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Необхідну кількість засобу
наносити кілька разів на день 
та рівномірно розподіляти
на очищених ділянках шкіри.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ
ЗАСОБУ
Алое вера виконує 
вологоутримуючу, заспокійливу 
та регулюючу функції, а також 
підсилює дію вітаміну B12.
Олія примули вечірньої відома тим,
що зміцнює природній захисний 
бар’єр шкіри, регулює ліпідний
обмін і баланс вологи шкіри.
Екстракт магонії відомий 
пом’якшувальними властивостями.
Доведено під час досліджень, 
що вітамін B12 допомагає у 
лікуванні свербінь та почервонінь.
Засіб не містить барвників. Колір 
пояснюється наявністю біологічно
активної речовини вітаміну B12.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Ефективність інтенсивного крему 
для тіла підтверджена науковим 
дослідженням*.
Результати
•  На 81,83% краща структура 

шкіри на підставі персональних, 
дерматологічних та об’єктивих 
критеріїв

• На 40,08% посилюється ліпідний 
обмін

• На 38,57% покращується баланс 
вологи

• На 35,20% зменшується 
шорсткість шкіри

* Лікарське та дерматологічне
дослідження було проведено інститутом
Dermatest у травні 2010 р., тестування 
проходили 20 осіб протягом 4 тижнів.

  

СЕРТИФІКАЦІЯ
Якість алое вера підтверджена 
відповідно до критеріїв IASC.

Патентний номер: 11 170 764.2-1114

ОСОБЛИВИЙ ДОГЛЯД

НАЗВА 
Aloe Vera
Інтенсивний крем для тіла

ВМІСТ 
50 мл

Основні переваги

•  Містить 20% гелю 
алое вера та комплекс 
біологічно активних 
речовин з вітаміном B12, 
олією примули вечірньої 
та екстрактом магонії

• Заспокоює та зволожує
• Активізує регенерацію шкіри 

та зменшує шорсткість, 
почервоніння та лущення

• Шкіра відновлена 
та збалансована

• Не містить парфумерних 
олій

Склад: вода, олія примули вечірньої (енотера), 
гель алое вера, гліцерин, сорбітанстеарат, 
гліцерил стеарат, цетеариловий спирт, 
спирт денат., метил глюкози сесквістеарат, 
гідрогенізований пальмоядровий гліцерид, 
екстракт барбарису, бегениловий спирт, 
пальмитинова кислота, лецитин, лауриловий 
спирт, гідрогенізований пальмоядровий 
гліцерид, акрилат/С10-30 алкил акрилатний 
кросполімер, стеаринова кислота, миристиловий 
спирт, цетиловий спирт, ксантанова камідь, 
цианокобаламін, лимонна кислота, сорбат 
калію, бензоат натрію, феноксиетанол, 
етилгексилгліцерин, гідроксид натрію.
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LR ALOE VIA Догляд за шкірою обличчя 
містить алое вера для очищення та підтримки водного
балансу шкіри.  
Інтенсивно зволожуючі компоненти, такі як органічний 

екстракт плодів оливи, забезпечують щоденне 
зволоження та природний водний баланс шкіри.
Краса починається зі здорової та доглянутої шкіри.

ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ ТА ОЧИЩЕННЯ

   Face
Care

LR ALOE VIA
Догляд за шкірою обличчя 
та очищення 

Для сяючого  
та красивого обличчя
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ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ ТА ОЧИЩЕННЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу шкіри.
ВЛАСТИВОСТІ
Інтенсивно доглядає за шкірою обличчя вночі. 
Забезпечує зволоження і сприяє регенерації шкіри 
під час сну. Насичений гелем Алое Вера, натуральним 
екстрактом плодів оливи та оливковою олією.  
Ця комбінація відновлює шкіру протягом ночі.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Щовечора наносити на очищену шкіру обличчя, шиї 
та області декольте.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Комбінація з рослинних олій та воску гармонічно 
доповнена скваланом, гліцерином та вітаміном А.
СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкращий результат ви отримаєте завдяки 
комбінованому застосуванню з активізуючим денним 
кремом з лінійки LR ALOE VIA, який щодня освіжає 
та зволожує шкіру. Обидва креми  збалансовані 
для задоволення потреб шкіри вдень та вночі. 
Поживний крем для повік підійде для чутливої шкіри 
навколо очей.
ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Регенеруючий нічний крем містить багато поживних 
інгредієнтів та інтенсивно доглядає за шкірою протягом 
ночі.
Очікується патент: DE 10 2010 030 654.1

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу шкіри.
ВЛАСТИВОСТІ
Крем для пружної та сяючої шкіри обличчя. 
Консистенція з ніжним ароматом забезпечує
інтенсивне зволоження та зменшує відчуття стягнутості. 
Ідеально підходить як основа під макіяж.
Містить 50% гелю алое вера та органычний екстракт
плодів оливи з антиоксидантною дією.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Щоранку наносити на очищену шкіру обличчя,  
шиї та декольте.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Комбінація з рослинних олій та воску доповнена олією 
виноградних кісточок, фітогліцеридами та олією ші.
СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкращий результат ви отримаєте завдяки 
комбінованому застосуванню з поживним кремом 
для повік та регенеруючим нічним кремом з лінійки 
LR ALOE VIA.
ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Активізуючий денний крем ідеально підходить в якості
основи під макіяж і протягом багатьох годин зберігає
яскравий сяючий вигляд вашої шкіри. Найкращим
доповненням до нього стане регенеруючий нічний
крем LR ALOE VIA, який інтенсивно доглядає за шкірою 
вночі. Обидва креми задовільняють потреби
шкіри вдень та вночі. Поживний крем для повік  
підійде для чутливої шкіри навколо очей.

Очікується патент: DE 10 2010 030 654.1

Склад: гель листя алое вера, вода, октилдодецил мірістат, неопентилгліколь 
дигептаноат, гліцерин, октокрилен, ПЕГ-40 стеарат, C12-15 алкил бензоат, 
бутилметоксидібензоїлметан, поліакрилат натрію, октилдодеканол, 
масло виноградної кісточки, гліцерил стеарат, феноксиетанол, амонію 
акрилдиметилтаурат/ВП сополімер, фітостерил гліцериди каноли, 
цетеариловий спирт, олія каріте (ші), стеарет-2, віддушка (ароматизатор), 
оливкова олія, етилгексилгліцерин, етилгексилметоксициннамат, молочна 
кислота, етилгексил саліцитат, ліналоол, лимонна кислота, гексил 
циннамал, гідроксиізогексил 3-циклогексен карбоксальдегід, бутилфенил 
метилпропіональ, сорбат калію, бензоат натрію, бензилсаліцилат, альфа-
ізометиліонон, цитронеллол, евгенол, лімонен, сорбинова кислота, кислотний 
61570 (зелений 5), кислотний 61570 (жовтий 5)

Основні переваги

• Містить 50% гелю Алое Вера, натуральний 
екстракт плодів оливи, олію виноградних 
кісточок

• Забезпечує інтенсивне зволоження 
та зберігає природний водний баланс

• Забезпечує захист від шкідливих зовнішніх 
факторів

• Робить шкіру еластичною, а колір 
обличчя – сяючим

Склад: гель листя алое вера, вода, цетеарил ізононаноат, диметикон, 
ізопропилізостеарит, сквалан, цетеариловий спирт, етилгексилпальмітат, 
гліцерин, ізостеарил гілроксистеарат гліцерил стеарат, ПЕГ-100 стеарат, 
цетеарил глюкозид, оливкова олія, феноксиетанол, ПЕГ-6 ізостеарат 
акрилат/С10-30 алкил акрилатний кросполімер, лецитин, пентилен 
гликоль, оливковий екстракт, віддушка (ароматизатор), гідроксид натрію, 
етилгексилгліцерин, полісорбат 20, спирт, ретинол, молочна кислота, 
лимонна кислота, бензоат натрію, сорбат калію, ліналоол, гексил 
циннамал, гідроксиізогексил 3-циклогексен карбоксальдегід,бутилфенил 
метилпропіональ, бензилсаліцилат, альфа-ізометиліонон, фосфат калію, 
цитронеллол, евгенол, лімонен, сорбинова кислота, кислотний 61570 
(зелений 5)

Основні переваги

• Містить 50% гелю Алое Вера, натуральний 
екстракт плодів оливи та оливкову олію

• Живить та відновлює шкіру
• Протягом ночі покращує природну функцію 

шкіри
• Відновлює шкіру та робить її пружною

НАЗВА
Aloe Vera
Активізуючий
денний крем

ВМІСТ 
50 мл

НАЗВА
Aloe Vera
Регенеруючий
нічний крем

ВМІСТ 
50 мл
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НАЗВА 
Aloe Vera
Поживний крем
для повік

ВМІСТ
15 мл

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу шкіри.
ВЛАСТИВОСТІ
Легка консистенція для чутливої шкіри навколо очей. 
Інтенсивно зволожує завдяки органічному екстракту 
плодів оливи. Допомагає попередити появу перших 
дрібних зморшок від сухості шкіри, зменшує кола 
та мішки під очима. Містить 50% гелю алое вера.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Вранці та ввечері наносити легкими 
рухами на шкіру під очима.
Рекомендація:
Крем для шкіри навколо очей 
застосовуйте для профілактики  
та при сухій шкірі двічі на день після 
очищення та нанесення засобів 
для догляду.
Нанесення:
Кінчиком вказівного пальця легкими 
рухами вбивати крем у шкіру навколо 
очей, не втирати. Так крем найкраще 
поглинається шкірою.

Порада:
Крем можна застосовувати в якості маски для шкіри 
навколо очей: нанести товстим шаром на шкіру 
і лишити на 20 хвилин.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Haloxyl® (галоксил) освіжає шкіру навколо очей.
Його поєднання з екстрактом плодів оливи
та пептидами доповнена екстрактами меліси
та ячменю, які мають заспокійливу дію.
СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкращим доповненням для комплексного
догляду стануть денний та нічний креми  
з лінійки LR ALOE VIA.
Очікується патент: DE 10 2010 030 654.1

Склад: гель листя алое вера, вода, гідрогенізований полідецен, гідрогенізовані 
гліцериди жирних кислот кокосової олії, алюміній крохмаль октенилсукцинат, 
сорбітол, гліцерил стеарат, диетиламіногидроксибензоїлгексилбензоат, 
феноксиетанол, аргинін, диметикон, гліцерин, бегениловий спирт, цетеариловий 
спирт, карбомер, пальмитинова кислота, стеаринова кислота, оливкова олія, 
етилгексилгліцерин, біосахаридна смола-4, лауриловий спирт, миристиловий спирт, 
цетиловий спирт, віддушка (ароматизатор), біосахаридна смола-1, стеарет-20, 
молочна кислота, лецитин, бензоат натрію, сорбат калію, лимонна кислота, 
N-гідроксисукцинімид, ліналоол, гідроксиізогексил 3-циклогексен карбоксальдегід, 
гексил циннамал,бутилфенил метилпропіональ, бензилсаліцилат, пальмитоїл 
тетрапептид-7, екстракт ячменя голозернового, двонатровий рутинил дисульфат, 
екстракт листя меліси лікарської, хризин, пальмитоїл трипептид-1, альфа-
ізометиліонон, сорбінова кислота, цитрат натрію, біотин

Основні переваги

•  Містить 50% гелю алое вера, органічний 
екстракт плодів оливи та галоксил

• Забезпечує зволоження
• Зменшує темні кола під очима та зміцнює 

шкіру
• Область шкіри навколо очей 

розгладжується та виглядає свіжою

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу шкіри.
ВЛАСТИВОСТІ
Інтенсивно зволожує шкіру та дарує приємні 
відчуття. Швидко поглинається шкірою завдяки 
шовковистій гелеподібній консистенції, що не містить 
олій. Завдяки 50% гелю алое вера та органічному 
екстракту плодів оливи забезпечує свіжість і сяяння.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Наносити вранці та ввечері на очищену шкіру 
обличчя, шиї та декольте. Ідеально підходить
в якості основи під макіяж.
СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Рекомендуємо попереднє очищення за допомогою
очищаючого тоніку або молочка для обличчя 
з лінійки LR ALOE VIA.
ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Освіжаючий крем-гель задовольняє потреби всіх 
типів шкіри, тому особливо підходить для змішаного 
типу шкіри. Сухі ділянки шкіри зволожуються, 
а жирні – збалансовуються.
Завдяки освіжаючій консистенції крем-гель 
користується популярністю серед чоловіків.  
Після засмаги або напруженого дня крем-гель надає 
приємну свіжість обличчю.
Очікується патент: DE 10 2010 030 654.1

Склад: гель листя алое вера, вода, спирт денат., диметикон, гліцерин,
гідроксиетил акрилат/натрій акрилоїлдиметил туарат кополімер, диметикон/
винил диметикон кросполімер, цукор інвертний, етилгексилпальмітат,
амонію акрилдиметилтаурат/ВП сополімер, феноксиетанол, віддушка
(ароматизатор), оливкова олія, кремній, етилгексилгліцерин, бутиленгликоль,
бутилметоксидібензоїлметан, етилгексилметоксициннамат, лимонна кислота,
молочна кислота, етилгексил саліцитат, ізоцет-10, гідроксид натрію, ліналоол,
гідроксиізогексил 3-циклогексен карбоксальдегід, гексил циннамал, бензоат
натрію, сорбат калію, бутилфенил метилпропіональ, бензилсаліцилат, альфа-
ізометиліонон, цитронеллол, евгенол, лімонен, сорбинова кислота, токоферол,
кислотний 61570 (зелений 5), кислотний 61570 (жовтий 5)

Основні переваги

• 50% гелю алое вера та органічний екстракт 
плодів оливи

• Інтенсивно зволожує та миттєво освіжає
• Відновлює колір обличчя та захищає шкіру 

від вільних радикалів
• Шкіра виглядає більш свіжою,  

а обличчя сяє

НАЗВА
Aloe Vera
Освіжаючий
крем-гель

ВМІСТ 
50 мл
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Склад: гель листя алое вера, вода, гліцерин, полімолочна кислота, лаурет 
сульфат натрію, ПЕГ-40 гідрогенізованої рицинової олії, акрилат/С10-30 алкил 
акрилатний кросполімер, двонатровий лаурет сульфосукцинат, коко-глюкозид, 
глицерил олеат, левулінат натрію, порошок стовбура бамбука деревовидного, 
ксантанова камідь, ефір жожоба, натрію анісат, гідроксид натрію, віддушка 
(ароматизатор), сухий екстракт плодів шипшини, токоферол, лимонна кислота, 
гідрогенізований пальмоядровий гліцерид цитрат, лецитин, аскорбілпальмітат, 
молочна кислота, бензоат натрію, сорбат калію, ліналоол, гідроксиізогексил 
3-циклогексен карбоксальдегід, гексил циннамал, бутилфенил 
метилпропіональ, бензилсаліцилат, альфа-ізометиліонон, цитронеллол, 
кислотний 77289 (гидроксид хрому зелений)

Склад: гель листя алое вера, вода, гліцерин, етилгексил стеарат, ефір 
дикаприлила, сквалан, кремній, ксилітилглюкозид, Гідроксиетил акрилат/
натрій акрилоїлдиметил туарат сополімер, олія насіння рапсу, поліакрилат 
натрію, анroксилітол, токоферолу ацетат, гексилдеканол, гексилдецил 
лаураттокоферол, ксилітол, пантенол, спирт, віддушка (ароматизатор), диоксид 
титану, глікосфінголіпіди, екстракт ячменю, феноксиетанол, акрилат/С10-30 
алкил акрилатний кросполімер, триетоксикаприлилсілан, сухий екстракт 
плодів шипшини, полісорбат 60, гідроксид натрію, глюкоза, гіалуронат 
натрію, етилгексилгліцерин, молочна кислота, лимонна кислота, сорбат калію, 
бензоат натрію, ліналоол, гексил циннамал, гідроксиізогексил 3-циклогексен 
карбоксальдегід, бутилфенил метилпропіональ, бензилсаліцилат

Основні переваги

•  Містить 50% гелю алое вера, органічний 
екстракт шипшини та часточки для пілінгу 
на основі рослинної сировини

• М’яко видаляє відмерлі клітини шкіри 
та активізує кровообіг

• Покращує стан шкіри, не порушуючи 
її природний баланс

• Шкіра стає ніжною на дотик

Основні переваги

•  Містить 50% гелю алое вера, натуральний 
екстракт шипшини та комбінацію активних 
речовин зволожуючих комплексів 
Аquaxyl™ та AquaPront™

• Лише за 3 хвилини збільшення зволоження 
шкіри до 95%*

• Покращує еластичність та утримує баланс 
вологи шкіри

НАЗВА 
Aloe Vera
Пілінг для обличчя

ВМІСТ 
75 мл

НАЗВА 
Aloe Vera
Зволожуюча експрес-
маска для обличчя

ВМІСТ 
75 мл

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
М’який пілінг з натуральними відлущювальними
часточками з меленого бамбука. Покращує стан шкіри,
не порушуючи її природний баланс. М’яко видаляє
відмерлі клітини шкіри та сприяє посиленню кровообігу
шкіри. Для сяючої свіжістю шкіри. Містить 50% гелю
алое вера та органічний екстракт шипшини.  
Під час пілінгу видаляється, насамперед, забруднення, 
а шипшина заспокоює шкіру.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Нанести пілінг для обличчя на вологу шкіру м’якими, 
круговими рухами. Уникати чутливу область навколо 
очей. Ретельно змити теплою водою і нанести 
на шкіру засіб для догляду. Щоб досягти стійкого 
ефекту для нормальної шкіри робити пілінг 1-2 рази 
на тиждень. Пілінг також можна використовувати 
для шиї та декольте.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Після пілінгу шкіра потребує захисного догляду.
Оптимальним інтенсивним доглядом буде активізуючий
денний крем з лінійки LR ALOE VIA.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Після пілінгу шкіра не лише виглядає свіжішою,
але готова до нанесення інших засобів для догляду, 
наприклад, Aloe Vera Зволожуючої експрес-маски 
для  обличчя. Тому періодично балуйте шкіру 
процедурою пілінгу. Засіб також підходить
в якості пілінгу для шкіри рук. Пам'ятайте,  
що після нього на руки слід нанести крем.
Очікується патент: DE 10 2010 030 654.1

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу шкіри.
Інтенсивно зволожує суху шкіру.

ВЛАСТИВОСТІ
Експрес-маска освіжає шкіру та надає сяяння. 
Комбінація гелю алое вера, органічного екстракту 
шипшини, Aquaxyl та AquaРront™ лише за 3 хвилини
зволожує шкіру майже на 95%* та покращує
її еластичність.
• 50% гелю алое вера інтенсивно зволожує суху 

та подразнену шкіру
• AquaРront™ заповнює зморшки та зменшує пори, 

покращує загальний стан шкіри
• Aquaxyl™ м’яко зволожує шкіру
• Пантенол підвищує здатність шкіри зберігати 

вологу

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Достатню кількість засобу наносити на очищену шкіру 
обличчя, шиї та/або декольте і залишити на 3 хвилини. 
Потім видалити залишки косметичною серветкою.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Рекомендуємо очищення обличчя за допомогою 
Aloe Vera Очищаючого молочка, Aloe Vera Очищаючого 
тоніка для обличчя або Aloe Vera Пілінгу для обличчя.  
Після цих засобів застосовуйте Aloe Vera Освіжаючий 
крем-гель або Aloe Vera Активізуючий денний крем.

* підтверджено тестуванням Dermatest, в якому взяли участь 20 осіб 

у січні 2017 р.
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для сухої та чутливої шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Для ретельного та м’якого очищення обличчя
без пересушування шкіри. Зберігає природний 
баланс вологи шкіри та видаляє макіяж. Містить 
50% гелю алое вера та органічний екстракт 
шипшини.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Щоранку та щовечора кінчиками пальців 
розподіляйте молочко на вологому обличчі,  
шиї та декольте. Потім змийте теплою водою 
і нанесіть очищаючий тонік для обличчя.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Органічний екстракт шипшини відомий своєю 
вологоутримуючою дією, тому рекомендується
для сухої шкіри.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Для оптимального очищення шкіри рекомендуємо 
після молочка використовуйте Aloe Vera Очищаючий 
тонік для обличчя.
Очікується патент: DE 10 2010 030 654.1

Склад: гель листя алое вера, вода, гліцерин, феноксиетанол, ПЕГ-40 
гідрегенізованої рицинової олії, ПЕГ-6 каприлік/каприк гліцериду, пантенол, 
віддушка (ароматизатор), етилгексилгліцерин, молочна кислота, екстракт 
макроцистіс пиріфера (бура водорость), гідролізат рослинного білка, 
сухий екстракт плодів шипшини, полівинілпірролідон, лимонна кислота, 
ліналоол, гідроксиізогексил 3-циклогексен карбоксальдегід, гексил 
циннамал,бутилфенил метилпропіональ, бензилсаліцилат, сорбат калію, 
бензоат натрію, біотин, альфа-ізометиліонон, цитронеллол, евгенол, лімонен

Основні переваги

• Містить 50% гелю алое вера та органічний 
екстракт шипшини

• Очищає пори від залишків макіяжу 
та забруднень

• Освітлює, заспокоює та освіжає шкіру
• Зволожує

Склад: гель листя алое вера, вода, каприлік/каприк тригліцериди, 
гліцерин, стеарет-2, стеарет-21, гексилдецил лаурат, гексилдеканол, 
натрію поліакрилоїлдиметил таурат, диметикон, гідрогенізований полідецен, 
віддушка (ароматизатор), токоферол, сухий екстракт плодів шипшини, сорбат 
калію, бензиловий спирт, лимонна кислота, молочна кислота, тридецет-10, 
феноксиетанол, бензоат натрію, цитронеллол, евгенол, лімонен, ліналоол, 
гексил циннамал, гідроксиізогексил 3-циклогексен карбоксальдегід, 
бутилфенил метилпропіональ, бензилсаліцилат, альфа-ізометиліонон, 
кислотний 61570 (жовтий 5), кислотний 61570 (зелений 5)

Основні переваги

• Містить 50% гелю алое вера та органічний 
екстракт шипшини

• М’яко очищає шкіру та видаляє залишки 
макіяжу та забруднень

• Зберігає природній баланс вологи шкіри

НАЗВА 
Aloe Vera
Очищаючий тонік
для обличчя

ВМІСТ 
200 мл

НАЗВА 
Aloe Vera
Очищаюче
молочко

ВМІСТ 
200 мл

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Освітлює та освіжає колір обличчя, зволожує.
Містить 50% гелю алое вера та органічний екстракт 
шипшини. Не містить спирту.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Використовуйте тонік щодня вранці та ввечері після 
очищення обличчя. Змочіть тоніком ватний диск
і ніжно протріть обличчя, шию та декольте. Уникайте 
зони навколо очей. Потім нанесіть засіб для догляду

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Натуральний екстракт шипшини відомий 
своєю вологоутримуючою дією, тому особливо 
рекомендується для сухої шкіри.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкраще можна очищати шкіру завдяки 
комбінованому застосуванню молочка та тоніка 
серії LR ALOE VIA. Після цього ми рекомендуємо 
Активізуючий денний та Регенеруючий нічний креми 
або Освіжаючий крем-гель.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Тонік не потрібно змивати, тому що він містить 
корисні, вологоутримуючі компоненти. Насичена 
формула з 50% алое вера допомагає при дрібних 
зморшках від сухості шкіри та виснаженій шкірі 
обличчя. Для заряду свіжості намочіть тоніком чисту 
бавовняну серветку і прикладіть її до обличчя.
Очікується патент: DE 10 2010 030 654.1

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY



103

ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ ТА ОЧИЩЕННЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходять для будь-якого типу 
шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Ретельне та м’яке очищення 
обличчя, шиї та очей. Не сушить 
шкіру, тому що не містить спирту.
Шовковиста серветка з ніжного 
флісу та формула, що містить 30%
гелю алое вера, забезпечують
приємне відчуття м’якої шкіри.
Особливо зручно для подорожі.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Ретельно протирати серветкою 
обличчя та шию до повного 
видалення макіяжу.
В разі потреби повторити 
процедуру.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ 
ЗАСОБУ
Комбінація рослинних олій 
(мигдалева), вітаміну E 
та органічного екстракту шипшини 
доглядає за шкірою під час 
очищення.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Після очищення рекомендуємо 
застосовувати активізуючий 
денний крем, регенеруючий нічний 
та поживний крем для повік 
з лінійки LR ALOE VIA.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Практичні серветки незамінні 
під час подорожей та в дорозі.

Склад: вода, гель листя алое вера, 
ізопропилпальмітат, гліцерин, феноксиетанол, 
цетет-20, гліцерил стеарат, сорбат калію, 
стеариловий спирт, каприлік/каприк 
тригліцериди, олія мигдалю солодкого, 
віддушка (ароматизатор), токоферолу ацетат, 
бензойна кислота, дегідрооцтова кислота, 
сухий екстракт плодів шипшини, токоферол, 
бензилсаліцилат, цитронеллол, евгенол, 
бутилфенил метилпропіональ, лімонен, 
ліналоол, гідроксиізогексил 3-циклогексен 
карбоксальдегід, альфа-ізометиліонон

Основні переваги

• Містять 30% гелю алое 
вера та органічний екстракт 
шипшини

• Ретельно та м’яко очищають 
шкіру 

• Видаляють макіяж, 
не пересушують шкіру

• Зручно брати з собою

НАЗВА 
Aloe Vera
М’які очищаючі
серветки

ВМІСТ 
25 штук

MADE IN GERMANY
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Aloe Vera Бульбашкова маска 
призначена для молодих 
та активних, які слідкують 
за трендами.
Немає значення, який у вас тип 
шкіри чи стать – всі будуть у захваті 
від цієї маски, тому що вона 
глибоко очищає шкіру, інтенсивно 
насичує її вологою та допомагає 
запобігати забрудненню шкіри 
шкідливими речовинами 
з навколишнього середовища. 
Бажаєте мати свіжу та сяючу шкіру 
обличчя? Aloe Vera Бульбашкова 
маска – саме те, що вам потрібно, 
а неодмінною складовою процесу 
буде задоволення!

ВЛАСТИВОСТІ
Детоксикація важлива для шкіри, 
особливо враховуючи забруднення 
навколишнього середовища.  
День за днем тисячі токсинів 
атакують нашу шкіру. Часточки 
бруду невидимим нальотом 
вкривають шкіру обличчя і їй стає 
важче дихати. Вихлопні гази, 
дрібний пил, УФ-випромінювання 

та електричний смог викликають 
оксидативний стрес і негативно 
впливають на шкіру. Шкіра стає 
сухою, виснаженою і забрудненою.
Неприємними наслідками є також 
передчасне старіння та поява 
глибоких зморшок.  
Вже давно детоксикація є 
невід’ємною частиною сфери 
харчування і вважається трендом 
здорового способу життя. 
Тепер ця хвиля захопила і ринок 
косметичних засобів, що цілком 
справедливо.
З Aloe Vera Бульбашковою маскою 
ми маємо зброю для захисту 
нашої краси, адже вона поєднує 
детоксикацію зі зволоженням. 
Комбінація активних речовин 
для детоксикації, моринги 
та імбиру, алое вера, що утримує 
вологу, та інноваційної кисневої 
пінки – унікальна на ринку.
Ці потужні елементи забезпечують 
інтенсивне очищення 
та зволоження: пінні бульбашки 
допомагають наситити шкіру 
киснем, посилюючи ефект 
детоксикації та зволоження.
Екстракт моринги видаляє 
часточки бруду та створює захисну 
плівку, яка запобігає подальшому 
нашаровуванню бруду.
Екстракт імбиру добувається 
з дикого імбиру, що росте 
на Мадагаскарі. Він не лише 
бореться з вільними радикалами, 
але і запобігає старінню шкіри 
завдяки антиоксидантам, які 
містяться в ньому. Отже, окрім 
глибокого очищення Aloe Vera 
Бульбашкова маска має також 
антивікову дію. 30% алое вера 
забезпечують інтенсивне 

зволоження. Шкіра стає 
шовковистою і пружною.
Маска дуже проста у застосуванні 
та дарує приємний досвід. Ваша 
шкіра сяятиме чистотою.  
Маска піниться: коли гелеподібна 
текстура торкається шкіри, 
вона перетворюється на дрібні 
бульбашки, які утворюють щільний 
шар піни.
Маска лоскоче: коли активні 
речовини починають діяти, виникає 
відчуття приємного лоскоту шкіри.
Маска шипить: ледь відчутне 
шипіння свідчить про те, що цінні 
активні речовини проникають 
в глибокі шари шкіри.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Використовувати Aloe Vera 
Бульбашкову маску 1-2 рази 
на тиждень. Наносити на 
попередньо очищену шкіру 
обличчя. Рекомендуємо очищати 
шкіру молочком або тоніком 
для обличчя.
• Перед першим використанням 
маски, струсити флакон (поки 
не зникне звук всередині).
• Тричі натиснути на дозатор 
та рівномірно нанести маску 
на попередньо очищену, суху шкіру 
обличчя. Уникайте шкіри навколо 
очей та губ, не масажуйте.
• А тепер спостерігайте 
та насолоджйтесь!
Всього за кілька секунд гелеподібна 
текстура перетворюється 
на щільний шар піни з бульбашками.
Реакція у кожного індивідуальна: 
пінка через деякий час зникає 
або залишається на шкірі до її 
видалення.

НАЗВА 
Aloe Vera
Бульбашкова маска

ВМІСТ 
50 мл

Основні переваги

• Детокс-маска з приємним 
відчуттям від дії пінних 
бульбашок

• Глибоке очищення 
та інтенсивне зволоження

• Очищає шкіру від відмерлих 
клітин та забруднень 
навколишнього середовища

• Просте застосування 
та швидка дія



ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ ТА ОЧИЩЕННЯ

105

НАЗВА 
Aloe Vera
Бульбашкова маска

ВМІСТ 
50 мл

• Залишити маску на 5–10 хвилин, 
потім змити теплою водою.
Нанесіть активізуючий денний крем 
або освіжаючий крем-гель з лінійки 
LR ALOE VIA.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Перед застосуванням маски 
рекомендується очистити шкіру 
молочком чи тоніком для обличчя.
А чудовим завершенням 
процедури догляду після маски 
буде активізуючий денний крем 
або освіжаючий крем-гель з лінійки 
LR ALOE VIA.

КОРИСНО ЗНАТИ
ЕКСТРАКТ МОРИНГИ
У традиційній медицині моринга 
використовується як антисептик,
а її насіння здатне знищувати 
мікроби, тому його використовують 
для для очищення неякісної води.
З насіння моринги масляничної
(moringa oleifera) видобувається 
екстракт, збагачений 
антиоксидантами, протеїнами 
та вітамінами, тому часто його 

використовують у косметиці.
Екстракт моринги захищає шкіру 
від токсинів та УФ-випромінювання.
Окрім цього, він запобігає 
нашаровуванню мікрочасточок 
на шкірі (ефект лотоса) і ретельно 
очищає шкіру.

ЕКСТРАКТ ІМБИРУ
У 2018 році екстракт імбиру був 
визнаний лікарською рослиною 
року. Ми використовуємо екстракт 
дикого імбиру з Мадагаскару, який 
знищує не лише вільні радикали, 
але і запобігає старінню шкіри 
завдяки антиоксидантам, які містить 
рослина.

ПІННІ МІКРОБУЛЬБАШКИ
Гелеподібна текстура маски
за декілька секунд перетворюється
на щільний шар білої піни.
Як діє цей ефект бульбашок?
Бульбашкова маска – засіб 
двофазної дії. Дві його складові – 
очищаюний гель та рідина- 
активатор з великою концентрацією 
кисню відокремлені в дозаторі один 
від одного і поєднуються тільки 
після збовтування флакону.
Речовина у флаконі знаходиться 
під тиском. Якщо її видавлювати,
тиск у флаконі падає, кисень 
у рідині-активаторі вивільняється
і починає утворювати на шкірі 
мікробульбашки.
Вони допомагають діючим 
речовинам проникати в шкіру.
Таким чином, піна насичує 
шкіру киснем та підсилює ефект 
детоксикації та зволоження.

Склад: вода, гель листя алое вера, 
полідиметисилоксан, перфторгексан, гліцерин, 
бутилен гліколь, кокамідопропилбеаїн, ПЕГ-12 
диметикон, феноксиетанол, динатрій лаурет 
сульфосукцинат, натрій лаурилсульфоацетат, 
карбомер, акрилати/С10-30-алкіл акрилат 
кросполімер, віддушка (ароматизатор), 
пентафторпропан, перфтордекалін, екстракт 
насіння маринги маслянистої, екстракт імбиру, 
екстракт коріння гедухіума увінчаного, гідроксид 
натрію, хлорид натрію, етилгексилгліцерин, 
ксантанова камідь, бензоат натрію, динатрій 
ЕДТК, молочна кислота, ліналоол, гексилш 
циннамал, лимонна кислота, бензилсаліцилат, 
динатрій фосфат, альфа-ізометил іонон, 
цитронеллол, сорбат калію, лімонен, кислотний 
19140 (жовтий 5), кислотний 42090 (синій 1).

5-10 
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Завдяки дії алое вера продукти для догляду за 
тілом з лінійки LR ALOE VIA забезпечують глибоке 
очищення, інтенсивно живлять шкіру, надають їй 

свіжості та роблять її пружною. Унікальний склад 
м’яко очищає, відновлює водний баланс шкіри та 
формує ідеальні контури тіла.

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ І ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ

   Body
Care

LR ALOE VIA

Догляд за тілом
та очищення

Для м’якої  
та ніжної шкіри
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ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ ТА ОЧИЩЕННЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Особливо ніжно доглядає за шкірою тіла завдяки
69% гелю алое вера, олії виноградних кісточок
та органічному екстракту магнолії для захисту шкіри 
від сухості.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Наносити в разі потреби вранці та/або ввечері
на обличчя та вразливі області тіла.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Олія виноградних кісточок збагачена ненасиченими
жирними кислотами. Вона швидко поглинається
шкірою та захищає зовнішній шар. Добувається
з кісточок винограду і належить до найцінніших олій.
Самі виноградні кісточки містять 12-16% рослинної
олії. Ще у Середньовіччя олія виноградних кісточок 
вважалася особливо цінною через позитивний вплив 
на шкіру - справжнє «джерело молодості».

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкраще доповнення - кульковий дезодорант 
та освіжаючий гель для душу з лінійки LR ALOE VIA.

Очікується патент: DE 10 2010 030 654.1

Склад: гель листя алое вера, етилгексил стеарат, аква (вода), гліцерил
стеарат, гліцерин, олія каріте (ші), диметикон, цетеарет-20, олія виноградної 
кісточки, дикромалофосфати, олія симмондсії китайської (жожоба), 
цетеариловий спирт, феноксиетанол, токоферолу ацетат, цетил пальмітат, 
поліакрилат натрію, цетеарет-12, акрилат/С10-30 алкил акрилатний 
кросполімер, токоферол, віддушка (ароматизатор), екстракт квітки магнолїї 
білої, гідроксид натрію, етилгексилгліцерин, молочна кислота, гексил 
циннамал, лімонен, лимонна кислота, бутилфенил метилпропіональ, сорбат 
калію, Бензоат натрію, гідроксиізогексил 3-циклогексен карбоксальдегід, 
цитронеллол, альфа-ізометиліонон, ліналоол, гераніол

Основні переваги

• Містить 69% гелю алое вера та органічний 
екстракт магнолії

• Інтенсивно живить та доглядає
• Покращує баланс вологи шкіри
• Шкіра стає м’якою та пружною

НАЗВА 
Aloe Vera
Зволожуючий бальзам
для тіла

ВМІСТ 
200 мл

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для виснаженої, схильної до сухості шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Насичений та ніжний засіб для догляду за обличчям
та тілом. Швидко поглинається шкірою, не створює
відчуття липкості та інтенсивно зволожує.
Для доглянутої, ніжної та еластичної шкіри.
Містить 35% гелю алое вера, олію виноградних
кісточок та органічний екстракт магнолії.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Наносити в разі потреби вранці та/або ввечері
на обличчя та вразливі області тіла.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Олія виноградних кісточок збагачена ненасиченими
жирними кислотами. Вона швидко поглинається
шкірою та захищає зовнішній шар. Добувається
з кісточок винограду і належить до найцінніших олій.
Самі виноградні кісточки містять 12-16% рослинної
олії. Ще у Середньовіччя олія виноградних кісточок 
вважалася особливо цінною через позитивний вплив 
на шкіру - справжнє «джерело молодості».

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкраще доповнення - кульковий дезодорант 
та освіжаючий гель для душу з лінійки LR ALOE VIA.

Очікується патент: DE 10 2010 030 654.1

Склад: вода, гель листя алое вера, гліцерил стеарат, етилгексил
стеарат, цетеариловий спирт, гліцерин, ізопропилпальмітат, коко-
каприлат/капрат, диметикон, феноксиетанол, цетеарет-20, олія каріте (ші), 
цетил пальмітат, карбомер, цетеарет-12, віддушка (ароматизатор), 
гідроксид натрію, олія виноградної кісточки, етилгексилгліцерин, 
токоферолу ацетат, олія симмондсії китайської (жожоба), пантенол, 
екстракт квітів магнолії білої, молочна кислота, гексил циннамал, лімонен, 
бутилфенил метилпропіональ, лимонна кислота, гідроксиізогексил 
3-циклогексен карбоксальдегід, цитронеллол, сорбат калію, бензоат 
натрію, альфа -ізометил іонон, ліналоол, гераніол

Основні переваги

• Містить 35% гелю алое вера  
та органічний екстракт магнолії

• Інтенсивно зволожує
• Шкіра м’яка та ніжна на дотик
• Швидко поглинається шкірою

НАЗВА 
Aloe Vera
Ніжний крем

ВМІСТ 
100 мл
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ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ ТА ОЧИЩЕННЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу 
шкіри. Рекомендується для сухої, 
потрісканої шкіри ніг.

ВЛАСТИВОСТІ
Відновлюючий крем для ніг проти 
сухої та потрісканої шкіри. Швидко 
поглинається, зменшує ороговілий 
шар шкіри, доглядає та відновлює 
шкіру.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Крем для ніг наносити за потреби 
щоранку на ступні.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Для особливо виснажених, 
напруженних ніг: ввечері 
нанесіть на шкіру ніг та одягніть 
бавовняні шкарпетки. Наступного 
ранку шкіра буде еластичною 
та оксамитовою на дотик.

Склад: вода, гель листя алое вера, 
гідрогенізований полідецен, гліцерил стеарат, 
гліцерин, каприлік/каприк тригліцериди, 
етилгексил стеарат, олія симмондсії китайської 
(жожоба), гідрогенізована рослинна олія, 
цетиловий спирт, гідрогенізовані гліцериди 
жирних кислот кокосового масла, диметикон, 
октилдодеканол, ПЕГ-75 стеарат, пантенол, 
натрій акрилат/натрій акрилоїлдиметил таурат 
сополімер, цетет-20, стеарет-20, поліізобутен, 
віддушка (ароматизатор), екстракт квітів 
магнолії білої, аллантоїн, екстракт квітів/листя/
стебла кардіоспермум халікакаб, акрилат/С10-
30 алкил акрилатний кросполімер, екстракт 
синяку подорожникового, екстракт солеросу, 
гідроксид натрію, сорбітанолеат, олія соняшника 
однорічного (соняшник), невимилювані фракції, 
феноксиетанол, каприлил/каприл гілкозид, 
етилгексилгліцерин, сіль Мертвого моря, 
молочна кислота, натрію каррагенан, лимонна 
кислота, токоферол, сорбат калію, бензоат 
натрію

НАЗВА 
Aloe Vera
Відновлюючий крем
для ніг

ВМІСТ 
100 мл

Основні переваги

•  Містить 30% гелю 
алое вера та органічний 
екстракт магнолії

• Відновлює потріскану, 
шорстку та дуже суху шкіру

• Інтенсивно зволожує
• Шкіра стає еластичною 

та виглядає доглянутою
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ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ ТА ОЧИЩЕННЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для дуже сухої, чутливої шкіри рук.

ВЛАСТИВОСТІ
Інтенсивний догляд та захист для дуже сухої,
чутливої шкіри рук. Зволожує та живить, сприяє
регенерації. Шкіра стає м'якою та еластичною.  
Крем швидко поглинається шкірою.
Містить 40% гелю алое вера та органічний екстракт 
календули.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Делікатно наносити крем на шкіру рук кілька разів 
на день у разі потреби.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Органічний екстракт календули інтенсивно захищає 
та заспокоює шорстку та вразлиу шкіру рук. 
Мигдалева олія турбується про те, щоб шкіра була 
м’якою та еластичною. Для інтенсивного догляду 
комбінація рослинних олій доповнюється скваланом, 
олією пальмового ядра, гліцеридами та вітаміном E.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Для щоденного догляду використовуйте Aloe Vera 
Пом’якшуючий крем для рук після кожного миття 
рук, а для делікатного очищення шкіри –
Aloe Vera М’яке крем-мило.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Крем можна використовувати як маску для рук. 
Нанести щонайменше на 30 хвилин або всю ніч.

Очікується патент: DE 10 2010 030 654.1

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Інтенсивне зволоження для еластичної шкіри рук.
Швидко поглинається, захищає та доглядає. 
Містить 35% гелю алое вера та органічний екстракт 
календули.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Наносити щоразу після миття рук.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Ще з античних часів календулу використовують 
для догляду за шкірою, адже її дія багатогранна. 
Для зовнішнього застосування при, перш за все, 
різноманітних подразненнях шкіри. Календула 
міститься у кремах, рослинних оліях та настоянках. 
Додаткову заспокійливу дію на шкіру здійснюють 
пантенол, вітамін E та алантоїн.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
При дуже шорсткій та вразливій шкірі рук
рекомендуємо використовувати Aloe Vera Поживний
крем для рук, а для м’якого догляду за руками 
рекомендуємо Aloe Vera М'яке крем-мило з лінійки 
LR ALOE VIA.

Очікується патент: DE 10 2010 030 654.1

Склад: вода, гель листя алое вера, гліцерил стеарат, ізопропилпальмітат, 
ПЕГ-20 гліцерил стеарат, пропіленгликоль, етилгексил стеарат, 
неопентилгликоль дигептаноат, цетеариловий спирт, феноксиетанол, 
гліцерин, карбомер, токоферолу ацетат, пантенол, гідроксид натрію, 
віддушка (ароматизатор), етилгексилгліцерин, аллантоїн, екстракт квітів 
календули, гексил циннамал, молочна кислота, лімонен, бутилфенил 
метилпропіональ, сорбат калію, лимонна кислота, гідроксиізогексил 
3-циклогексен карбоксальдегід, бензоат натрію, цитронеллол, альфа-
ізометиліонон, гераніол, ліналоол, сорбінова кислота

Склад: гель листя алое вера, вода, ПЕГ-20 гліцерил стеарат, каприлік/
каприк тригліцериди, гліцерин, ізопропилпальмітат, гліцерил стеарат, 
сквалан, неопентилгликоль дигептаноат, C10-18 тригліцериди, 
цетеариловий спирт, феноксиетанол, карбомер, пантенол, гідроксид 
натрію, токоферолу ацетат, аллантоїн, поліакрилат натрію, токоферол, 
екстракт квітів календули, віддушка (ароматизатор), етилгексилгліцерин, 
сорбат калію, гідроксиізогексил 3-циклогексен карбоксальдегід, бензоат 
натрію, гексил циннамал, молочна кислота, лімонен, бутилфенил 
метилпропіональ, сорбінова кислота, лимонна кислота, цитронеллол, 
альфа-ізометиліонон, ліналоол, гераніол

НАЗВА 
Aloe Vera
Пом’якшуючий
крем для рук

ВМІСТ 
75 мл

НАЗВА 
Aloe Vera
Поживний крем для рук

ВМІСТ 
750 мл

Основні переваги

• Містить 35% гелю алое вера та органічний 
екстракт календули

• Живить та зволожує
• Шкіра рук стає м’якою та еластичною

Основні переваги

• Містить 40% гелю алое вера та органічний 
екстракт календули

• Інтенсивний догляд та захист шкіри
• Сприяє регенерації сухої шкіри
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ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ ТА ОЧИЩЕННЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Активний догляд для проблемних зон - живота 
і верхньої частини рук.

ВЛАСТИВОСТІ
Гель для областей живота і верхньої частини рук 
з охолоджуючим та освіжаючим ефектом. Сприяє 
зменшенню об’єму живота, підтримує його форму 
та рівну структуру шкіри.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Наносити на проблемні області шкіри легкими 
масажними рухами щодня або у разі потреби.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Використовуйте гель для коригування живота 
та верхньої частини рук. У поєднанні з Aloe Vera 
Коригуючим кремом для тіла, який підходить 
для верхньої частини рук та сідниць, ви отримаєте 
максимальний ефект.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Наукове дослідження* підтверджує ефективність 
гелю:
• 100% осіб стверджують, що стан шкіри поліпшився
• 70% осіб стверджують, що шкіра стає більш 

еластичною
• 70% осіб помітили, що шкіра стала помітно 

пружнішою та міцнішою

* Наукове дослідження проводилось інститутом Dermatest 
у березні 2017 р. У дослідженні взяли участь 20 осіб, 
які щоденно застосовували засіб у зоні навколо живота.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Щоб підсилити кровообіг, помасажуйте ділянки 
шкіри, на які нанесли крем рукавичкою  
для душу.

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Активний догляд для проблемних зон -  
стегон та сідниць.

ВЛАСТИВОСТІ
Коригуючий крем для тіла дбає про щільність 
шкіри сідниць та стегон; шкіра стає рівнішою 
та гладенькою.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Наносити достатню кількість крему на шкіру всього
тіла круговими масажними рухами після душу 
або ванни. Застосовувати крем двічі на день.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Наукове дослідження** підтверджує коригуючу дію
крему для тіла:
• 95% осіб підтверджують, що стан шкіри 

поліпшився
• У 85% всіх осіб за допомогою ультразвукової 

перевірки шкіри було виявлено, що шкіра стала 
щільнішою. Це важливий критерій для більш 
міцної, пружної та еластичної шкіри

• Покращення щільності шкіри майже до 70%
** Наукове дослідження проводилось інститутом Dermatest 
у березні 2017 р. У дослідженні взяли участь 20 осіб, 
які щоденно застосовували засіб. Також було здійснене 
об’єктивне вимірювання товщини тканини за допомогою 
ультразвуку (сонографія).

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Щоб підсилити кровообіг, помасажуйте ділянки 
шкіри, на які нанесли крем за допомогою рушника.

Склад: вода, гель листя алое вера, гідрогенізований полідецен, 
бутиленгликоль, циклопенасилоксан, екстракт каллюсної культури шаровниці 
(глобулярії) серцевиднолистної, натрію поліакрилоїлдиметил таурат, спирт 
денат., циклогексасилоксан, екстракт імбиру зерумбет, поліакрилат натрію, 
віддушка (ароматизатор), гліцерин, ментол, кофеїн, ксантанова камідь, екстракт 
листя зеленого чаю, феноксиетанол, етилгексилгліцерин, тридецет-10, 
етилгексилметоксициннамат, бутилметоксидібензоїлметан, етилгексил саліцитат, 
молочна кислота, гідроксид натрію, бензоат натрію, лимонна кислота, сорбат 
калію, кислотний 61570 (зелений 5), кислотний 61570 (жовтий 5)

Склад: вода, гель листя алое вера, гліцерин, гліцерил стеарат SE, каприлік/каприк 
тригліцериди, цетеариловий спирт, гідрогенізований полідецен, бутиленгликоль, 
олія каріте (ші), цетиловий спирт, олеїл ерукат, цетеариловий етилгексаонат, 
віддушка (ароматизатор), поліакрилат натрію, сорбітол, екстракт імбиру 
зерумбет, екстракт листя зеленого чаю, ксантанова камідь, феноксиетанол, 
ізопропилміристат, етилгексилгліцерин, етилгексилметоксициннамат, 
бутилметоксидібензоїлметан, етилгексил саліцитат, молочна кислота, бензоат 
натрію, лимонна кислота, сорбат калію, кислотний 61570 (жовтий 5), кислотний 
61570 (зелений 5), кислотний 17200 (червоний 33), кислотний 14700 (червоний 4)

НАЗВА 
Aloe Vera
Формуючий гель
для тіла

ВМІСТ 
200 мл

НАЗВА 
Aloe Vera
Коригуючий крем
для тіла

ВМІСТ 
200 мл

Основні переваги
• При регулярному застосуванні сприяє 

зменшенню об’єму живота
• Покращує еластичність тканин
• При регулярному застосуванні укріпляє 

та розгладжує шкіру
• Містить 30% гелю алое вера, органічний 

екстракт зеленого чаю та комплекс 
активних компонентів Intenslim®

Основні переваги

• Для пружної шкіри сідниць та стегон
• Покращує еластичність та пружність шкіри
• Сприяє підвищенню щільності шкіри 

та розгладжує
• Містить 30% гелю алое вера, органічний 

екстракт зеленого чаю та комплекс 
активних компонентів Legance®

MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу 
шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
М'яке очищення рук. 
Зволожує завдяки 38% гелю 
алое вера та органічному 
екстракту календули. Підходить 
для частого миття рук.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Натиснути один раз на дозатор,
(у разі потреби - більше), видавити 
рідке мило на долоню, розтерти, 
а потім ретельно змити водою.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ 
ЗАСОБУ
М‘яке очищення рук
забезпечують додаткові
компоненти: гідровані гліцериди 
пальмових кісточок, цукрові 
тензіди, вітаміни E і С, які діють 
під час миття рук.

СЕРТИФІКАЦІЯ
Перевірена якість алое вера.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Після миття рук для догляду 
за шкірою ми рекомендуємо
застосовувати Aloe Vera 
Пом’якшуючий крем для рук,  
а для дуже сухої шкіри - Aloe Vera 
Поживний крем для рук.

Очікується патент: DE 10 2010 030 654.1
Aloe Vera Крем-мило
(додаткова упаковка)
500 мл

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ ТА ОЧИЩЕННЯ

НАЗВА 
Aloe Vera
М’яке крем-мило

ВМІСТ 
250 мл

Основні переваги

• Містить 38% гелю  
алое вера та органічний 
екстракт календули

• М'яке очищення, 
зволоження та догляд

• Не пересушує шкіру рук
• У практичній ємності 

з дозатором  
багаторазового 
використання

Склад: гель листя алое вера, вода, 
моноізопропаноламид-лаурет сульфат, 
гліцерин, коко-глюкозид, глицерил олеат, 
кокамидопропилбетаїн, натрію хлорид, 
дистеарат гліколю, віддушка (ароматизатор), 
левулинат натрію, лаурет сульфат натрію, 
натрію анісат, динатрій ЕДТА, лимонна 
кислота, кокамід моноетаноламід, бутилфенил 
метилпропіональ, молочна кислота, екстракт 
квітів календули, гідроксид натрію, бензоат 
натрію, сорбат калію, сорбинова кислота, 
токоферол, гідрогенізований пальмоядровий 
гліцерид цитрат, гексил циннамал, лецитин, 
лімонен, аскорбілпальмітат, гідроксиізогексил-
3-циклогексенкарбоксальдегід цитронеллол, 
альфа-ізометиліонон, гераніол, ліналоол, 
бензилбензоат, евгенол, кислотний 19140 
(жовтий 5), кислотний 61570 (зелений 5)

MADE IN GERMANY
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ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ ТА ОЧИЩЕННЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Ніжний та одночасно надійний захист
від неприємного запаху поту. Забезпечує
приємне відчуття свіжості та захист на весь день.
Має легкий аромат. Не містить спиртів, тому
підійде навіть для чутливої шкіри та можна 
застосовувати після гоління пахв. Містить 15% гелю 
алое вера та органічний екстракт бавовни.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Наносити щоденно вранці та ввечері на чисті пахви
або застосовувати у разі потреби для відновлення
свіжості.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Органічний екстракт бавовни заспокоює подразнену 
шкіру пахв після гоління.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Спробуйте також Aloe Vera Освіжаючий гель
для душу та Aloe Vera Зволожуючий бальзам
для тіла.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Безспиртовий Aloe Vera Кульковий дезодорант 
можна наносити одразу ж після гоління пахв, м’яка 
формула розслабляє шкіру і забезпечує приємне 
відчуття свіжості.

Очікується патент: DE 10 2010 030 654.1

Склад: вода, гель листя алое вера, хлоргідрат алюмінію, ППГ-15
стеариловий ефір, стеарет-2, стеарет-21, феноксиетанол, гліцерин,
Фарнезол, етилгексилгліцерин, віддушка (ароматизатор), гексил циннамал,
молочна кислота, лимонна кислота, гідроксиізогексил 3-циклогексен
карбоксальдегід, цитронеллол, олія насіння хлопчатнику, бензоат натрію,
сорбат калію, альфа-ізометиліонон, ліналоол, гераніол, бензилбензоат,
евгенол, цитрал, бензиловий спирт

Основні переваги

• Містить 15% гелю алое вера та органічний 
екстракт бавовни

• Надійний захист від неприємного запаху 
поту

• Залишає приємне відчуття свіжості
• Підходить для чутливої шкіри
• М'яка дія на шкіру після гоління пахв

НАЗВА 
Aloe Vera
Кульковий дезодорант

ВМІСТ 
50 мл

MADE IN GERMANY
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ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ ТА ОЧИЩЕННЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Ретельне та одночасно делікатне очищення під час
прийняття душу. Зволожує, освіжає та залишає 
відчуття доглянутої шкір. Має приємний аромат. 
Містить органічний екстракт з плодів ківі та 35% 
гелю алое вера.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Вранці та ввечері під час прийняття душу наносити 
на мокру шкіру та ретельно змивати теплою водою.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Спробуйте також шампунь для волосся та тіла 2в1 
та зволожуючий бальзам для тіла з лінійки 
LR ALOE VIA.
Очікується патент: DE 10 2010 030 654.1

Склад: вода, гель листя алое вера, моноізопропаноламид-лаурет
сульфат, кокамидопропилбетаїн двонатровий лаурет сульфосукцинат,
гліцерил олеат, коко-глюкозид, натрію лаурил глюкози карбоксилат,
лаурил глюкозид, гліцерин, натрію хлорид, бензоат натрію, віддушка
(ароматизатор), сорбат калію, динатрій ЕДТА, лимонна кислота,
Сорбінова кислота, бутилфенил метилпропіональ, фруктовий екстракт
актинідії китайської (ківі), токоферол, молочна кислота, гідроксиізогексил
3-циклогексен карбоксальдегід, гідрогенізований пальмоядровий гліцерид
цитрат, цитронеллол, альфа-ізометиліонон, лецитин, аскорбілпальмітат,
гексил циннамал, лімонен, гераніол, ліналоол, бензилбензоат, евгенол,
кислотний 61570 (жовтий 5), кислотний 42090 (синій 1)

Основні переваги

• Містить 35% гелю алое вера та органічний 
екстракт ківі

• Ретельне і делікатне очищення 
та зволоження

• Залишає природне відчуття свіжості

НАЗВА 
Aloe Vera
Освіжаючий гель
для душу

ВМІСТ 
250 мл

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу волосся та шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Швидке та ретельне очищення шкіри тіла 
та волосся. Залишає приємне відчуття свіжості. 
Містить 35% гелю алое вера та органічний
екстракт бамбука.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Використовувати у разі потреби, приймаючи душ,
або після заняття спортом.
Нанести засіб на мокре волосся та/або на шкіру
і рівномірно розподілити. Ретельно змити водою.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Вже протягом століть бамбук є невід'ємною 
частиною традиційної китайської медицини. 
Застосування екстракту бамбука у догляді 
за волоссям забезпечує об’єм та блиск.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Для догляду за шкірою після душу рекомендуємо
Aloe Vera Зволожуючий бальзам для тіла.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Для підсилення кровообігу приймайте ранковий
контрастний душ. Після очищення шкіри та волосся
прийміть гарячий душ, потім - холодний 
і насолоджуйтесь відчуттям свіжості.
Очікується патент: DE 10 2010 030 654.

Склад: гель листя алое вера, вода, моноізопропаноламид-лаурет 
сульфат, кокамидопропилбетаїн ПЕГ-15 гліцерил ізостеарат, лауроїл 
глутамат натрію, натрію хлорид, пантенол, глицерил олеат, коко-
глкозид, Полікватерніум-10, лимонна кислота, бензоат натрію, віддушка 
(ароматизатор), гліцерин, сорбат калію, етилгексилметоксициннамат, 
бутилметоксидібензоїлметан, екстракт листя листоколоснику 
бамбукового, етилгексил саліцитат, бутилфенил метилпропіональ, 
молочна кислота, гераніол, ліналоол, бензилбензоат, евгенол токоферол, 
гідрогенізований пальмоядровий гліцерид цитрат, лецитин, ізопропиловий
спирт, гексил циннамал, лімонен, гідроксиізогексил 3-циклогексен 
карбоксальдегід цитронеллол, альфа-ізометиліонон, аскорбілпальмітат, 
кислотний 61570 (жовтий 5), CI 42090 (синій 1)

Основні переваги

• Містить 35% гелю алое вера та органічний 
екстракт бамбука

• Швидке, просте та комплексне очищення 
і догляд

НАЗВА 
Aloe Vera
Шампунь для волосся
та тіла 2в1

ВМІСТ 
250 мл

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY



Мрієте про красиву та сяючу усмішку? Здорові зуби – 
це показник здорової ротової порожнини. А шкіра губ 
завжди має бути доглянутою. 

Завдяки відновлювальній силі алое вера наша 
продукція дбає про свіжість та здоров'я мікрофлори 
ротової порожнини, а також м’яку і гладеньку шкіру губ.

ДОГЛЯД ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ

   Oral
Care

LR ALOE VIA
Догляд  
за ротовою
порожниною

Для красивої  
та здорової усмішки
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для чутливих зубів та ясен.

ВЛАСТИВОСТІ
Засіб для догляду за ротовою порожниною на основі
мінералів для ретельного та дбайливого очищення 
зубів та ясен. Захищає зубну емаль та заспокоює 
чутливі ясна і зуби. Окрім того, забезпечує свіжий 
подих. Містить 40% гелю алое вера.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Рекомендується чистити зуби 2-3 рази на день
після їжі. Щоб видалити весь наліт, чищення зубів
має тривати щонайменше 3 хвилини.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Комбінація делікатної системи очищення 
та карбонату кальцію сприяє ремінералізації зубів 
під час їх чищення.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Для нормальних зубів рекомендуємо 
використовувати Aloe Vera Освіжаючу зубну 
гель-пасту.

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для нормальних зубів та ясен.

ВЛАСТИВОСТІ
Гелеподібний засіб для догляду за ротовою 
порожниною для дбайливого і ретельного очищення 
зубів та ясен. Попереджає виникнення зубного 
нальоту та забезпечує відчуття свіжості ротовій 
порожнині. Сприяє оздоровленню ясен, блиску зубів 
та свіжому подиху. Містить 43% гелю алое вера 
та екстракт ехінацеї.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Рекомендується чистити зуби 2-3 рази на день
після їжі. Щоб видалити весь наліт, чищення зубів
має тривати щонайменше 3 хвилини.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Комбінація прополісу та екстракту ехінацеї 
забезпечує збереження ясен у здоровому стані 
під час чищення зубів.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Якщо у вас чутливі зуби та ясна, рекомендуємо
застосовувати Aloe Vera Зубну пасту-гель 
для чутливих зубів.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Після вживання їжі чи напоїв, що містять кислоту 
(вино, цитрусові, фруктовий сік, йогурти, салати 
із оцтово-олійною заправкою), почекайте 
щонайменше півгодини перед тим, як почистити 
зуби. Кислота, що містять подібні продукти 
харчування, може знищувати мінерали зубної емалі. 
Але через короткий проміжок часу поверхня зубів 
ремінералізується природним шляхом за допомогою 
слини.

Склад: гель листя алое вера, сорбітол, гідратизований гремній, вода, 
гліцерин, лаурил сульфат натрію, целюлозна смола, аромат (віддушка), 
екстракт ехінацеї пурпурної, прополіс (бджолиний клей), спирт,
сахарин натрію, бензоат натрію, карамель, кислотний 61570 (жовтий 5),
кислотний 42090 (синій 1)

Склад: гель листя алое вера, карбонат кальцію, гліцерин, сорбітол
хлорид калію, кремній, монофторфосфат натрію, кокамидопропилбетаїн,
гідроксиетилцелюлоза, аромат (віддушка), сахарин натрію, гідроксид
натрію, кислотний 42090 (синій 1), кислотний 61570 (жовтий 5)

НАЗВА 
Aloe Vera
Освіжаюча зубна
гель-паста

ВМІСТ 
100 мл

НАЗВА 
Aloe Vera
Зубна гель-паста
для чутливих зубів

ВМІСТ 
100 мл

Основні переваги

• Містить 43% гелю алое вера та екстракт 
ехінацеї

• Ретельно та дбайливо очищає зуби та ясна
• Забезпечує приємне відчуття свіжості 

у ротовій порожнині
• Без фтору

Основні переваги

• Містить 40% гелю алое вера та комплекс 
мінералів

• Ретельне і дбайливе очищення
• Зменшує чутливість ясен
• Ефективно видаляє зубний наліт
• Містить фтор

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Засіб для догляду за губами з екстразволожуючим 
ефектом. Доглядає за шкірою губ та робить її 
пружною і м’якою завдяки 40% гелю алое вера. 
Легка, прозора текстура. Не містить парабенів 
та інших нафтопродуктів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
У разі потреби наносити на губи кілька разів на день.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
В основі насиченої формули - комбінація рицинової
олії, олія жожоба, бджолиного воску та олії бабассу.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Спробуйте засоби для догляду за шкірою 
LR ALOE VIA. Наприклад, освіжаючий крем-гель 
для обличчя.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Шкіра губ - одна з найчутливіших ділянок, 
але незважаючи на це, під час догляду губи часто 
залишаються поза увагою. Губи тріскаються 
і влітку, і взимку, тож рекомендуємо  постійно 
їх зволожувати.

Склад: Каприлік/каприк тригліцериди, рицинова олія, трибехенін, 
канделилський віск, цетеариловий етилгексаноат, олія симмондсії 
китайської (жожоба), гліцерилрицинолеат, етилгексилметоксициннамат,
стеарил-бджолиний віск, бегенил-бджолиний віск, полігліцерил-3 
диізостеарат, токоферолу ацетат, олія бабассу, аква (вода), 
бутилметоксидібензоїлметан, сухий екстракт листя алое вера, 
ароматизатор (віддушка), бісаболол, фарнезол, бутилокситолуол, слюда, 
кислотний 77288 (окис хрому зелений), кислотний 77891 (диоксид титану)

Основні переваги
• Містить 40% гелю алое вера та рослинні 

олії
• Інтенсивно зволожує губи
• Містить компоненти, що пом’якшують 

шкіру губ

НАЗВА 
Aloe Vera
Зволожуючий бальзам
для губ

ВМІСТ 
4,8 г

MADE IN GERMANY



Прощавай, пошкоджене волосся! Більше ніякого
розчарування! Прокидайтесь зранку, дивіться
у дзеркало та почувайтесь впевнено. З відновлюючим 
доглядом за волоссям від LR ALOE VIA сухе
та пошкоджене волосся залишиться в минулому.

Новий комплекс догляду з унікальним поєднанням
алое вера та 7-ми натуральних олій живить,
зміцнює, відновлює ваше волосся і захищає його
від ламкості. Для шовковистості, здорового блиску
та впевненості в собі аж до кінчиків волосся.

ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ

   Hair
Care

LR ALOE VIA
Догляд за волоссям

Для здорового
та блискучого волосся
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
На голові людини росте близько 90 000–
140 000 волосин, з яких 60-100 щоденно випадає.
Одна волосина виростає приблизно на 0,35 мм щодня
і може рости на голові протягом 2–6 років.  
Потім вона випадає і після фази «відпочинку» 
формується нове волосся.

СТРУКТУРА ВОЛОССЯ
Якщо подивитися на поперечний зріз волосини,
можна побачити, що вона складається з трьох шарів.
Зовні розташована кутикула. Це кілька пластів клітин,
які ніби нашаровуються один на інший. Через таку
структуру шар волосини нагадує соснову шишку.
Цей шар захищає більш м'яку внутрішню структуру
волосся. На кутикулі є ліпіди (жири), які додають
волоссю гладкість і рятують їх від зневоднення.
Один з основних ліпідів, що знаходяться на поверхні
волосся – 18-МЕА (18-метил-ейкозанова кислота).
За станом кутикули можна легко визначити,
чи здорове волосся. У здорового волосся цей шар
має гладку поверхню, тому волосся не плутається,
легко розчісується, рівномірно віддзеркалює світло
для природного блиску.
Під кутикулою знаходиться волокнистий шар
(кортекс), який становить 90% волосини. Всередині
волосини знаходиться серцевина (медула).

ОЗНАКИ СУХОГО ТА ПОШКОДЖЕНОГО 
ВОЛОССЯ
Сухе та пошкоджене волосся можна визначити
за нерівною, пошкодженою або навіть пористою
кутикулою. Таке волосся легко плутається, тьмяне
зовні, ламке, схоже на солому.
Ідеальний догляд за волоссям включає використання
активних компонентів, які живлять, зміцнюють
і відновлюють сухе, пошкоджене волосся.
Крім цього, після кожного миття необхідно
«закривати» всі нерівності кутикули, щоб захистити
внутрішню структуру волосся. Якщо поверхня цього
шару буде рівною, волосся сяятиме здоровим
блиском і легше розчісуватиметься. 

ПРАВИЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ
Правильний догляд починається з миття голови.
Розчешіть волосся перед миттям, щоб видалити 
залишки засобів, що використовувалися для укладки. 
Мийте волосся в міру теплою водою, використовуйте 
невелику кількість шампуню. Ретельно змийте 
шампунь, потім нанесіть кондиціонер, щоб «закрити» 
нерівності кутикули. 1–2 рази на тиждень 
використовуйте маску замість кондиціонера  
для більш глибокого догляду. Акуратно сушіть волосся 
теплим рушником.  
Мокре волосся розчісувати не рекомендується – воно 
слабкіше, ніж сухе. Для того, щоб розплутати кінчики, 
можна провести по мокрому волоссю гребінцем 
з рідкими зубцями.

ВОЛОССЯ

Як виглядає здорове 
і пошкоджене волосся

Структура
волосини

Серцевина
(медула)

Волокнистий шар
(кортекс)

Кутикула

Здорове волосся

Пошкоджене волосся
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ДОГЛЯД 

 ЗА ВОЛОССЯМ

LR ALOE VIA ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ

ШАМПУНЬ
ДЛЯ ВОЛОССЯ

КОНДИЦІОНЕР
ДЛЯ ВОЛОССЯ

МАСКА
ДЛЯ ВОЛОССЯ

КОНДИЦІОНЕР-СПРЕЙ 
ДЛЯ ВОЛОССЯ

LR ALOE VIA Відновлюючий догляд за волоссям розроблений як цілісна система для сухого, пошкодженого 
волосся. Кожен продукт виконує спеціальну функцію, щоб відновити блиск та еластичність сухого, 
пошкодженого волосся. Для того, щоб у вас було волосся мрії, усі продукти найкраще використовувати 
комплексно:

ОЧИЩЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ

1. М'яко очищає волосся, 
видаляючи частинки бруду, як магніт.

2. Зміцнює волосся зовні 
за допомогою провітаміну B5 
і зволожує волосся та шкіру голови 
завдяки 45% гелю алое вера.

Для чистоти волосся
та його підтримки у тонусі.

Для здорового блиску,
шовковистої м'якості та втричі
легшого розчісування.

Для здорового блиску,
шовковистої гладкості та до 90%
меншої ламкості волосся.

Для здорового, еластичного
волосся.

ПРУЖНІСТЬ

1. Живить та відновлює волосся 
зсередини за допомогою 
відновлюючого комплексу Nutri-Oil 
із семи натуральних олій.

2. Активні речовини розгладжують 
поверхню волосся.

ТРИВАЛИЙ ЗАХИСТ

1.  Живить та відновлює волосся 
зсередини за допомогою комплексу 
Nutri-Oil із семи натуральних олій.

2. Глибоко зсередини відновлює 
пошкоджений природний ліпід 
18-MEA і заповнює пористі області. 
Таким чином, маска захищає волосся 
від руйнування в довгостроковій 
перспективі. Поверхня волосся 
«закривається» і розгладжується.

ТЕРМОЗАХИСТ

1. Огортає волосся, немов щит, 
і захищає його.

2. Живить та зволожує за допомогою 
гелю алое вера.

Захисний шар

Гель алое вера

Е
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Відновлюючий комплекс
Nutri-Oil

Відновлюючий комплекс
Nutri-Oil
Компонент, що відновлює
18-MEA

Видалення забруднень

Провітамін B5

Гель алое вера
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LR ALOE VIA ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ

Оливкова олія
Забезпечує волосся поживними

речовинами та захищає.

Лляна олія
Сприяє регенерації клітин та допомагає сухій 

та чутливій шкірі голови.

Кокосова олія
Живить шкіру голови  

та запобігає втраті вологи волосся.

Олія авокадо
Завдяки цінним жирним кислотам та жирам
робить сухе пошкоджене волосся здоровим,
блискучим та еластичним.

Арганова олія
Підтримує природні процеси відновлення 
волосся, зміцнює коріння, забезпечує природний 
блиск волосся.

Соняшникова олія
М'яка, живильна олія, збагачена лінолевою 
кислотою. Має антиоксидантні властивості 

та захищає клітини.

Олія макадамії
Зволожує сухе волосся і забезпечує основними
поживними речовинами.

7OILS

ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КОМПЛЕКС NUTRI-OIL
Кондиціонер та маска для волосся живлять та відновлюють волосся зсередини завдяки комплексу Nutri Oil 
із семи натуральних олій:

ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПІДТВЕРДЖЕНА ДОСЛІДЖЕННЯМИ ТА ТЕСТУВАННЯМИ
Ефективність продукції для догляду за волоссям з лінійки відновлюючого догляду була підтверджена
біофізичними тестуваннями та науковим дослідженням.

Біофізичні тестування, проведені компанією proDERM*
Для визначення здатності волосся до розчісування, пасма
штучного волосся були оброблені шампунем
та кондиціонером для волосся від LR ALOE VIA, а потім розчесані 
механічним способом у мокрому стані.
Було виявлено, що після використання цих засобів потрібно
докласти утричі менше зусиль для розчісування, ніж після
використання звичайного шампуню. Отже, волосся стає
більш еластичним. Ефективність проти ламкості волосся була
доведена, коли пасма штучного волосся були оброблені 
шампунем та маскою для волосся від LR ALOE VIA, а потім 
розчісувались механічним способом майже 4 500 разів. 
У порівнянні зі звичайним шампунем ламкість волосся 
зменшилась майже на 90%.
Дослідження за участю споживачів, проведене 
інститутом Dermatest**
Під час наукового дослідження учасники підтвердили, 
що завдяки продукції для догляду за волоссям LR ALOE VIA 

блиск та легкість розчісування волосся значно покращились. До того ж приємним доповненням став аромат: 
95% учасникам він дуже сподобався.
*  за умови комбінованого використання шампуню, кондиціонера та маски. Під час біофізичних тестувань підтверджена здатність мокрого 

волосся до легшого розчісування та ефективність проти ламкості волосся, порівняно з використанням звичайного шампуню. Тестування 
проведені proDERM в січні 2018 р.

** дослідження, в якому взяли участь 40 осіб, проведено інститутом Dermatest у грудні 2017 р.

•• Шовковиста м’якість:  

 до 3x разів легше 
 розчісування*

•• Здоровий блиск:  

 до 90% менше  
 пошкоджень*

•• Аромат, що бадьорить:

 95% людей, які 
 спробували,  у захваті  
 від аромату**
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для сухого, пошкодженого волосся.

ВЛАСТИВОСТІ
Кондиціонер живить та відновлює волосся 
зсередини за допомогою відновлюючого комплексу 
Nutri-Oil із семи натуральних олій. Активні речовини 
розгладжують поверхню волосся.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Для щоденного застосування. Нанесіть необхідну 
кількість кондиціонера на мокре волосся по всій 
довжині. Залиште на 2-3 хвилини та змийте.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Для більшого ефекту використовуйте шампунь
і кондиціонер разом під час кожного миття волосся.
Використовуйте відновлюючу маску 1-2 рази
на тиждень. Для додаткового термозахисту
використовуйте відновлюючий кондиціонер-спрей.

ВАРТО ЗНАТИ
Після шампуню кутикула волосся розкривається, 
і воно стає особливо чутливим до негативних 
зовнішніх факторів, що виникають під дією сонячних 
променів або під час розчісування.  
Завдання кондиціонера – «закрити» всі нерівності 
кутикули. Так волосся зберігає природну вологу, 
а завдяки гладкій поверхні кутикули сяє здоровим 
блиском.

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу волосся, особливо 
для сухого та пошкодженого.

ВЛАСТИВОСТІ
Шампунь м'яко очищає волосся, видаляє частинки 
бруду, як магніт. Він зміцнює волосся зовні 
за допомогою провітаміну B5 і зволожує волосся 
та шкіру голови завдяки 45% гелю алое вера.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Для щоденного застосування. Нанесіть необхідну 
кількість шампуню на мокре волосся, обережно 
помасажуйте та ретельно змийте.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Для більшого ефекту використовуйте шампунь
і кондиціонер разом під час кожного миття волосся.
Використовуйте відновлюючу маску 1-2 рази
на тиждень. Для додаткового термозахисту
використовуйте відновлюючий кондиціонер-спрей.

ВАРТО ЗНАТИ
Шампунь очищає кутикулу волосся, видаляє 
забруднення, жир, лупу і залишки засобів для 
укладки. Ваше волосся готове до подальшого 
догляду.

Склад: гель листя алое вера, вода, лаурет сульфат натрію,
натрію хлорид, кокамидопропилбетаїн, двунатрієвий кокоїл глютамат,
кокоглікозид, гліцерил олеат, віддушка (ароматизатор) гліцерин, 
пантенол, натрію бензоат, лимонна кислота, натрію кокоїлглютамат, 
гідроксипропил окислений крохмаль пропіленгликоль тримонію хлорид, 
сорбат калію, крохмаль гідроксипропилтримонію хлорид, молочна 
кислота, лактат натрію, сечовина, ліналоол, бензилсаліцилат, лімонен, 
альфа-ізометиліонон, левулинова кислота, п-анісова кислота, екстракт 
листя бамбука, токоферол, гідрогенізованих пальмових гліцеридів цитрат, 
лецитин, аскорбілпальмітат, кислотний 19140 (жовтий 5), кислотний 61570 
(зелений 6), кислотний 42090 (синій 1)

Основні переваги

• Містить 45% гелю алое вера та екстракт 
бамбука

• М'яко очищає, зміцнює зовні, зволожує 
волосся та шкіру голови

Склад: вода, гель листя алое вера, цетиловий спирт, стеарамідопропил 
диметиламін, цетеариловий спирт, гліцерин, диметикон, феноксиетанол, 
гідрогенізована рицинова олія / сербацинова кислота кополімер, 
пантенол, лимонна кислота, олія соняшника, полікватерніум-37, віддушка 
(ароматизатор), кокосова олія, лляна олія, етилгексилгліцерин, олія 
авокадо, арганова олія, оливкова олія, олія макадамії (австралійського 
горіха), олія листя розмарину, екстракт листя бамбука, ліналоол, 
бензилсаліцилат, молочна кислота, натрію бензоат, сорбат калію

Основні переваги

• Містить 15% гелю алое вера 
та відновлюючий комплекс із семи олій

• Живить та відновлює волосся зсередини, 
не обтяжуючи його

• Розгладжує та відновлює поверхню волосся

НАЗВА 
Aloe Vera
Відновлюючий шампунь
для волосся

ВМІСТ 
200 мл

НАЗВА 
Aloe Vera
Відновлюючий
кондиціонер для волосся

ВМІСТ 
200 мл

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для сухого, пошкодженого волосся.

ВЛАСТИВОСТІ
Кондиціонер-спрей створює захисний шар і захищає 
волосся від шкідливого впливу сонячних променів. 
Він також живить і зволожує волосся за допомогою 
гелю алое вера.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Нанесіть на чисте волосся перед гарячою укладкою
(з феном або випрямлячем). Не змивайте.  
Зробіть звичну укладку волосся. У разі потреби 
нанесіть ще на сухе волосся.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Для більшого ефекту використовуйте шампунь
і кондиціонер разом під час кожного миття волосся.
Використовуйте відновлюючу маску 1-2 рази
на тиждень.

ВАРТО ЗНАТИ
Високі температури при сушінні або випрямленні 
волосся викликають пошкодження кутикули.  
Без відповідного захисту волосся буде виглядати 
сухим, тьмяним і ламким.

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для сухого, пошкодженого волосся.

ВЛАСТИВОСТІ
Маска живить та відновлює волосся зсередини
за допомогою відновлюючого комплексу
із семи натуральних олій. Вона забезпечує глибоке
відновлення та сприяє виробленню 18-MEA.
Маска заповнює пори, «закриває» нерівності кутикули 
та розгладжує поверхню волосся. Повертає волоссю 
міцність і захищає від ламкості надовго.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Використовувати в разі потреби 1–2 рази
на тиждень, щоб запобігти пошкодженню волосся.
Розподіліть маску по всій довжині, інтенсивно 
помасажуйте. Залиште на 3 хвилини, потім ретельно 
змийте.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Для більшого ефекту використовуйте шампунь
і кондиціонер разом під час кожного миття волосся.
Для додаткового термозахисту використовуйте
відновлюючий кондиціонер-спрей.

ВАРТО ЗНАТИ
Волосся на 2% складається з ліпідів (жирів). Ліпіди
захищають волосся і надають йому пружність.
18-MEA (метил-ейкозанова кислота) – це один
із основних ліпідів, що є на поверхні волосся.
Негативні зовнішні впливи (фарбування волосся)
можуть зруйнувати цей ліпідний шар. Поверхня стає
пористою, а саме волосся ламким.
Маска відновлює 18-MEA, заповнює пори
на поверхні та захищає від пошкоджень.

Склад: вода, гель листя алое вера, цетиловий спирт, гліцерин,
стеарамідопропил диметиламін, цетеариловий спирт, феноксиетанол,
лимонна кислота, полікватерніум-37, олія соняшника, віддушка
(ароматизатор), бегентримонію метосульфат, амодиметикон, C10-40
ізоалкиламідопропилатилдимоній етосульфат, кокосова олія, лляна олія,
етилгексилгліцерин, арганова олія, оливкова олія, олія авокадо, олія
макадамії (австралійського горіха), тридецет-12, цетримонію хлорид,
циклотетрасилоксан, екстракт листя бамбука, циклопентасилоксан,
екстракт листя розмарину, ліналоол, бензилсаліцилат, натрію бензоат,
молочна кислота, сорбат калію

Склад: гель листя алое вера, вода, бутиленгліголь, ПЕГ-12
диметикон, пропіленгліколь, ПЕГ-40 гідрогенізована рицинова олія,
феноксиетанол, віддушка (ароматизатор) гліцерин, пантенол, натрію
ланет-40 малеат/стилен сульфонат кополмер, силікон кватерніум-16,
пшеничні амінокислоти, ундецет-11, етилгексилгліцерин, бутилоктанол,
олія соняшника, молочна кислота, ундецет-5, ліналоол, бензилсаліцилат,
лімонен, сорбат калію, лимонна кислота, гексил циннамал, натрію 
бензоат, альфа ізометиліонон, гераніол, цитронеллол, цитраль, динатрій 
ЕДТА, екстракт листя бамбука, ізоевгенол, йодопропинил бутилкарбомат

Основні переваги

• Містить 60% гелю алое вера та екстракт 
бамбука

• Забезпечує захист від високих температур

• Живить і зволожує

НАЗВА 
Aloe Vera
Відновлююча маска  
для волосся

ВМІСТ 
200 мл

НАЗВА 
Aloe Vera
Відновлюючий
кондиціонер-спрей  
для волосся

ВМІСТ 
150 мл

Основні переваги

• Містить 15% гелю алое вера 
та відновлюючий комплекс із семи олій

• Глибоко живить та відновлює волосся, 
розгладжує поверхню, повертає міцність 
і захищає від ламкості
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Завдяки особливій комбінації зволожуючого алое 
вера та органічного екстракту білого чаю засоби 
для догляду за чоловічою шкірою від LR ALOE VIA 
ідеально пристосовані до особливих вимог шкіри. 

Чоловіча шкіра має власні потреби у догляді, тому 
що має іншу структуру, на відміну від жіночої, 
та піддається додатковому стресу через щоденне 
гоління.

ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ЧОЛОВІКІВ

   Men
Care

LR ALOE VIA
Догляд за шкірою
чоловіків
Для свіжої, доглянутої
шкіри чоловіків
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ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ЧОЛОВІКІВ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якої чоловічої шкіри, в тому числі
для надзвичайно чутливої.

ВЛАСТИВОСТІ
Ніжний гель для щоденного гоління. Пом’якшує 
щетину і полегшує процес гоління. Зволожує 
і запобігає подразненню шкіри. Засіб ефективний 
та економічний у використанні.
Містить 30% гелю алое вера. Без парабенів та інших 
нафтопродуктів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Невелику кількість гелю нанести на шкіру 
і розподілити по обличчю, потім зпінити, додавши 
трохи води, і втерти в щетину.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкраще використовувати у поєднанні
із заспокійливим бальзамом після гоління
та кремом-антистрес з лінійки LR ALOE VIA 
для догляду за шкірою чоловіків.

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якої чоловічої шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Ніжна піна для дбайливого і ефективного гоління. 
Доглядає за шкірою під час гоління, зволожує 
і запобігає подразненню. Містить 30% гелю 
алое вера.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Невелику кількість засобу нанести на вологу шкіру 
і ретельно розподілити. Трохи почекати, поки засіб 
почне діяти, і розпочати гоління.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Оптимальним доповненням стануть заспокійливий
бальзам після гоління та крем-антистрес
для обличчя з лінійки LR ALOE VIA для догляду 
за шкірою чоловіків.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Піна для гоління – це класичний засіб для вологого 
гоління, переваги якого полягають у простому 
застосуванні, точному дозуванні та якості піни.

Склад: вода, гель листя алое вера, стеаринова кислота, гліцерин, 
триетаноламін, пропан, бутан, цетеарет-12, альмітинова кислота, 
гідроксид калію, полікватерніум-11, біз-ПЕГ-15 метил ефір диметикон, 
аллантоїн, ізобутан, віддушка (ароматизатор), молочна кислота, 
лимонна кислота, бензоат натрію, сорбат калію, феноксиетанол, 
етилгексилгліцерин

Склад: вода, олет-20, триетаноламін, пальмітинова кислота, стеаринова 
кислота, кокамид-моноізопропаноламін, гліцерин, ізопентан, ізобутан, 
гель листя алое вера, аллантоїн, феноксиетанол, дроксиетилцеллюлоза, 
віддушка (ароматизатор), гідроксиізогексил 3-циклогексен 
карбоксальдегід, бутилфенил метилпропіональ, ПЕГ-14M, натрію хлорид, 
натрію сульфат, бензилсаліцилат, Гексил циннамат, альфа-ізометиліонон, 
ліналоол, кислотний 61570 (жовтий 5), кислотний 42090 (синій 1), 
кислотний 28440

НАЗВА 
Aloe Vera
Піна для гоління  
без подразнень

ВМІСТ 
200 мл

НАЗВА 
Aloe Vera
Гель для гоління  
без подразнень

ВМІСТ 
150 мл

Основні переваги

• Містить 30% гелю алое вера
• Заспокоює шкіру і запобігає її подразненню
• Зволожує і доглядає під час гоління
• Шкіра після гоління залишається м’якою 

та гладенькою
• Для ефективного та ретельного гоління

Основні переваги

• Містить 30% гелю алое вера
• Заспокоює шкіру і запобігає її подразненню
• Зволожує і доглядає під час гоління
• Шкіра після залишається м’якою 

та гладенькою
• Для ефективного та ретельного гоління
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ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ЧОЛОВІКІВ

125

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для чутливої чоловічої шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Засіб для догляду за шкірою чоловіків з насиченою 
формулою, яка містить вітаміни A і E – для пружної, 
доглянутої шкіри. Освіжає виснажену шкіру і дарує 
енергію. Завдяки 50% алое вера зволожує і надає 
шкірі більш здорового вигляду. Органічний екстракт 
білого чаю відновлює шкіру.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Наносити на шкіру обличчя щоранку або у разі 
потреби. Підходить для щоденного догляду.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Вітаміни A і E, а також необхідні жирні кислоти 
у комбінації з комплексом боротьби з вільними 
радикалами – поєднання активного захисту 
та збалансованого догляду.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Оптимально у поєднанні з Піною для гоління
та заспокійливим бальзамом після гоління з лінійки 
LR ALOE VIA для догляду за чоловічою шкірою.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Завдяки м’якій формулі крем-антистрес для обличчя 
підходить для чутливої шкіри.

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якої чоловічої шкіри, проте 
найкраще – для сухої та чутливої.

ВЛАСТИВОСТІ
Ніжний та делікатний догляд після гоління. Зменшує 
подразнення після гоління, заспокоює та зволожує. 
Дарує приємне відчуття свіжості. Містить 50% 
гелю алое вера та органічний екстракт білого чаю, 
які заспокоюють шкіру після гоління.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Нанести на обличчя та шию після гоління.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Білий чай – це нерозкриті бруньки чайного дерева. 
Його назва походить від білого пуху, який покриває 
ніжні бруньки. Вони вирощуються вручну і дбайливо 
висушуються за спеціальною технологією. 
Щоб отримати кілограм білого чаю, необхідно 
приблизно 30 000 чайних бруньок.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Доповнюйте свій догляд піною для гоління
без подразнень та кремом-антистресом для обличчя
з лінійки LR ALOE VIA для догляду за чоловічою 
шкірою.

Склад: гель листя алое вера, вода, спирт денат., пропіленгликоль, 
каприлік/каприк тригліцериди, диметикон, неопентилгликоль дигептаноат,
ПЕГ-40 гідрегенізованого касторового масла, акрилат/С10-30 алкил 
акрилатний кросполімер, тридецет-9, феноксиетанол, бутиленгиіколь, 
пантенол, токоферолу ацетат, ПЕГ-5 етилгексаноат, гідроксид натрію, 
гліцерин, сечовина, аллантоїн, гліцирретинова кислота, віддушка 
(ароматизатор), етилгексилгліцерин, молочна кислота, лимонна кислота, 
сорбат калію, екстракт листя камелії китайської, Бензоат натрію, ліналоол 
гексил циннамал, гідроксиізогексил 3-циклогексен карбоксальдегід, 
бутилфенил метилпропіональ, бензилсаліцилат, альфа-ізометиліонон, 
цитронеллол, сорбінова кислота

Склад: гель листя алое вера, вода, етилгексил стеарат, цетеариловий 
спирт, гліцерил стеарат, Ізопропилпальмітат, диметикон, гліцерин, 
цетеарет-20, феноксиетанол, октилдодеканол, акрилат/С10-30
алкил акрилатний кросполімер, цетил пальмітат, цетеарет-12, лецитин, 
гідроксид натрію, віддушка (ароматизатор), етилгексилгліцерин, молочна 
кислота, токоферол, ретинілпальмітат, арахідил пропіонат, екстракт 
листя камелії китайської, лимонна кислота, сорбат калію, ліналоол, 
гідроксиізогексил 3-циклогексен карбоксальдегід, гексил циннамал,
бутилфенил метилпропіональ, бензилсаліцилат, етилолеат, етиллінолеат,
етилліноленат, бензоат натрію, альфа-ізометиліонон, цитронеллол, 
евгенол, лімонен, сорбінова кислота

НАЗВА 
Aloe Vera
Заспокійливий бальзам
після гоління

ВМІСТ 
100 мл

НАЗВА 
Aloe Vera
Крем-антистрес  
для обличчя

ВМІСТ 
100 мл

Основні переваги

• Містить 50% гелю алое вера та органічний 
екстракт білого чаю

• Зменшує подразнення шкіри, має 
заспокійливу дію

• Зволожує та доглядає

Основні переваги

• Містить 50% гелю алое вера та органічний 
екстракт білого чаю

• Заряд свіжості для виснаженої чоловічої 
шкіри

• Зволожує та заживляє
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ДОГЛЯД ДЛЯ НЕМОВЛЯТ
Для дитячої шкіри - чим менше, тим краще. Ніжна 
дитяча шкіра дуже чутлива від природи, а власний 
захисний бар'єр ще не повністю сформований. 
Тому потрібні особливі компоненти, які доглядають, 
захищають та відновлюють шкіру. Лінійка для догляду 
за шкірою немовлят від LR ALOE VIA містить гель 
алое вера та цінні органічні екстракти рослин. 
Засоби дуже ніжні та натуральні і виробляються без 
додавання парабенів, мінеральних та парфумерних 
олій.

ДОГЛЯД ДЛЯ ДІТЕЙ
На дитячу шкіру особливо впливає постійно 
зростаюче забруднення навколишнього середовища, 
що відображається на стані шкіри. Шкірне сало 
і потові залози спочатку мають адаптуватися 

до зовнішніх умов навколишнього середовища, тому 
шкіра дітей часто схильна до сухості та подразнень. 
Тому засоби для догляду мають бути особливо 
м’якими, щоб вони не навантажували дитячу шкіру. 
Достатній запас вологи також дуже важливий для 
запобігання пересихання шкіри.

Дитячі зуби вимагають особливого догляду, оскільки 
емаль зубів більш вразлива, ніж у дорослих, тому 
у карієсу більше шансів. Це стосується як молочних, 
так і постійних зубів, емаль яких дозріває приблизно 
через три роки після прорізування.  
Тому засоби для догляду за зубами 
для дітей не повинні містити жодних 
додаткових кислот або цукру,  
які можуть спричинити появу 
захворювання зубів.

ДОГЛЯД ДЛЯ НЕМОВЛЯТ ТА ДІТЕЙ

       Baby & Kids
Care

LR ALOE VIA

Догляд для немовлят та дітей

Для ніжного захисту шкіри немовлят 
та дітей, а також їх міцних зубів
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ДОГЛЯД ДЛЯ НЕМОВЛЯТ ТА ДІТЕЙ

Склад: гель листя алое вера, олія насіння рапсу, оксид цинку (нано), 
білий віск (бджолиний), гліцерин, полігліцерил-2 сесквіізостеарат, 
децилолеат, гліцин олії сої, полігліцерил-3 полірицинолеат, 
C10-18 тригліцериди, гідрогенізований поліізобутен, октилдодеканол, 
діізостеарат полігліцерила-3, феноксиетанол, сульфат магнію, 
триметоксикаприлилсілан, стеарат магнію, пантенол, хондрус курчавий
(каррагенан), аква (вода), етилгексилгліцерин, ППГ-5-цетет-10 фосфат, 
гідрегенізованої рицинової олії гідроксисеарат, екстракт квітів календули,
ефір дикаприлила, глюкоза, молочна кислота, сорбат калію, лимонна 
кислота, екстракт кори магнолії крупноквіткової, лауриловий спирт, 
бензоат натрію, сорбінова кислота

Основні переваги

• Містить 40% гелю алое вера, органічний 
екстракт календули, цинк та пантенол

• Сприяє загоєнню шкіри та захищає 
від утворення попрілостей у підгузках

• Відновлює та заспокоює подразнену шкіру
• Без парфумованих олій

НАЗВА 
Aloe Vera Baby
Лагідний захисний крем

ВМІСТ 
100 мл

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для почервонілої, подразненої шкіри немовлят.

ВЛАСТИВОСТІ
Лагідний захисний крем доглядає та захищає
сіднички немовлят. Містить 40% гелю алое вера
для інтенсивного зволоження та органічний
екстракт календули для заспокоєння та відновлення
шкіри.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Лагідний захисний крем можна застосовувати 
для профілактики та догляду за шкірою щоразу 
під час заміни підгузка.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Для догляду за шкірою немовлят ми рекомендуємо
Aloe Vera Лагідний лосьйон для обличчя і тіла.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Лагідний захисний крем підходить для всієї родини
в якості захисного крему для шкіри.

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для немовлят та дорослих із чутливою шкірою 
голови.

ВЛАСТИВОСТІ
М’який догляд та дбайливе очищення волосся
та шкіри голови. Полегшує розчісування волосся –
ніякого неприємного смикання! Містить 30% гелю 
алое вера для інтенсивного зволоження
та органічний екстракт календули для заспокоєння
шкіри.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Для делікатного очищення застосовуйте невелику 
кількість засобу за допомогою м’якої рукавички-
рушничка для душу.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Чудово поєднується з усіма засобами
з лінійки LR ALOE VIA для догляду за шкірою 
немовлят та дітей.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
У немовлят рефлекс блимання виражений набагато
слабше, ніж у дорослих, тому найкраще його мити 
рукавичкою-рушничком у напрямку від лоба
до потилиці. Так дитині нічого не потрапить в очі
та не буде подразнень.
Незважаючи на те, що лагідний шампунь-гель
для купання має дуже м’яку дію, потрапляння будь-
яких засобів у очі викликає неприємні відчуття.
Після купання обережно витріть волосся  
та шкіру голови немовляти.

Склад: вода, гель листя алое вера, натрію лауроїлметил ізетионат, 
кокамидопропилбетаїн лаурил глікозид, гліцерин, етилендиамін 
дисукцинат тринатрію, гуар гідроксипропилтримоніум хлорид, гліцин олії 
сої, натрію хлорид, натрію кокоїл ізетионат, левулинат натрію, лимонна 
кислота, натрію анісат, гідролізована кокосова кислота, бензоат натрію, 
екстракт квітів календули, натрію ізетионат, молочна кислота, сорбат 
калію, сорбінова кислота

Основні переваги

• Містить 30% гелю алое вера, органічний 
екстракт календули та соєву олію

• М’яке, дбайливе очищення
• Зволожує і захищає чутливу шкіру 

від пересушування під час очищення
• Без сульфатів та парфумованих олій

НАЗВА 
Aloe Vera Baby
Лагідний  
шампунь-гель
для купання

ВМІСТ 
250 мл

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY
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В дитячих засобах 
для догляду за 
шкірою LR традиційно 
використовує алое 
вера та календулу в сучасних 
рецептурах - для немовлят 
та дітей раннього віку.

Календула поширена в 
Центральній та Південній Європі, 
Західній Азії і США. Календула 
використовуватись для догляду 
за шкірою ще з давніх часів.  
Її ефект дуже різноманітний.

При внутрішньому застосуванні 
маєзаспокійливий, 
розслабляючий та вітамінізуючий 
ефект. Для зовнішнього 
застосування можна знайти 
у кремах, оліях та настоянках 
і використовуватись при різних 
подразненнях шкіри.

ДОГЛЯД ДЛЯ НЕМОВЛЯТ ТА ДІТЕЙ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для ніжної шкіри немовлят та чутливої шкіри 
дорослих.

ВЛАСТИВОСТІ
Лагідний лосьйон для обличчя і тіла делікатно 
доглядає за ніжною шкірою немовляти.  
Містить 40% гелю алое вера для інтенсивного 
зволоження шкіри та органічний екстракт календули 
для захисту та регенерації шкіри.  
Підходить для щоденного застосування.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Після очищення нанести на шкіру обличчя та тіла 
і обережно втерти легкими масажними рухами.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Чудово поєднується з усіма засобами
з лінійки LR ALOE VIA для догляду за шкірою 
немовлят та дітей.

Склад: гель листя алое вера, вода, етилгексил стеарат, гліцерин, 
ізопропилпальмітат, дикаприлил карбонат, цетеариловий спирт, C10-18 
тригліцериди, феноксиетанол, цетеарет-12, Стеарет-2, поліакрилат натрію, 
ефіри жожоба, стеариловий спирт, цетеарет-20, пантенол, екстракт 
буряку, гідролізований крохмаль, масло насіння соняшнику, ксантанова 
камідь, токоферол, етилгексилгліцерин, дистеариловий ефір, гідроксид 
натрію, молочна кислота, екстракт квітів календули, полігліцерин-3, віск 
квітів акації, лимонна кислота, сорбат калію, бензоат натрію, сорбінова 
кислота, п-анісова кислота

Основні переваги

• Містить 40% гелю алое вера, органічний 
екстракт календули та пантенол

• Підтримує природний бар’єр шкіри 
та захищає від втрати вологи

• Зволожує, доглядає та заспокоює
• Без парфумерних олій

НАЗВА 
Aloe Vera Baby
Лагідний лосьйон  
для обличчя і тіла

ВМІСТ 
250 мл

MADE IN GERMANY
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НАЗВА 
Aloe Vera Kids
Шампунь-кондиціонер  
для волосся та тіла

ВМІСТ 
250 мл

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для дітей віком від 3 до 12 років. 

ВЛАСТИВОСТІ
Приймання душу із мавп’ятком Енді - це справжня 
пригода та веселощі з ніг до голови.
1. М’яко очищає шкіру завдяки ретельно підібраним 

нейтральним інгредієнтам.
2. М’яко очищає волосся завдяки спеціальній 

рецептурі.
3. Інтенсивний догляд та перевірений ефект легкого 

розчісування волосся* – без плутання!
Поєднання 30% гелю алое вера, пантенолу
та органічного екстракту персика зволожує
і захищає шкіру та волосся, а аромат тропічних
фруктів пробуджує в малечі зацікавленість 
до джунглів.
Окрім того, продукт не містить барвників.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Наносити у необхідній кількості, спінити
та насолоджуватись яскравим фруктовим ароматом.
Змити під душем. Ось і все!

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Для надто чутливої дитячої шкіри рекомендується
застосовувати разом із Лагідним лосьйоном 
для обличчя і тіла від LR ALOE VIA.
Для нормальної дитячої шкіри підійде Aloe Vera 
Зволожуючий бальзам для тіла.
Aloe Vera Спрей «Швидка допомога» заспокоює 
особливо чутливу шкіру, підтримує процеси 
регенерації та відновлює її природний баланс.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Основа лінійки LR ALOE VIA KIDS – високий
вміст гелю алое вера. М’які продуктів для догляду 
дозволяють відчути багатогранну дію алое вера, 
адже відомо, що алое відновлює, зволожує, 
заспокоює та захищає, як і пантенол.
Ідеально для чутливої дитячої шкіри!
* Перевірено інститутом прикладних досліджень 
дерматології proDERM.
Номер дослідження: 19.0226-81

Склад: вода, гель листя алое вера, натрію лаурил метил ізетіонат, 
гліцерин, кокамідопропілбетаїн, пантенол, ПЕГ-120 метил глюкози 
тріолеат, гліцерил олеат, коко-глюкозид, віддушка (аромат), хлорид натрію, 
полікватерніум-10, тринатрію етилендіамін дисукцинат, екстракт персику 
звичайного, токоферол, гідрогенізований цитрат пальмових гліцеридів, 
лецитин, аскорбіл пальмітат, пропандіол, ізопропіловий спирт, сорбат 
калію, лимонна кислота, ацетат натрію, молочна кислота, бензоат натрію

MADE IN GERMANY

Основні переваги

• Містить 30% гелю алое вера, пантенол 
та органічний екстракт персика

• Зволожує, захищає шкіру та волосся
• Полегшує розчісування волосся
• Нейтральна рецептура



130
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Науково доведена безпека 
для зубів

Емаль зубів пошкоджується цукром 
та кислотами.
• Фтор допомагає зменшити нерівності закрити 

та запобігає утворенню
• Фтор більш стійкий до кислот, ніж природна 

емаль
• Фтор сприяє природній реміналізації завдяки 

компоненту слини - фосфату кальцію
• Фтор пригнічує бактеріальний обмін 

та зменшує вплив бактеріальної кислоти

НАЗВА 
Aloe Vera Kids
Зубна гель-паста 
для дітей

ВМІСТ 
50 мл

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Від першого зуба до 6-річного віку. 

ВЛАСТИВОСТІ
Разом із тигреням Томом чищення зубів стане
справжнім задоволенням. Зубна гель-паста 
із блискучою текстурою та солодким м’ятним 
смаком мотивує дітей до чищення зубів, ретельно 
і м’яко очищає молочні зуби. Молочні зуби діток 
також потребують відповідного догляду. 38% гелю
алое вера доглядають за яснами, ксилітол захищає 
від карієсу, а кальцій зміцнює зубну емаль.
Не містить штучних підсолоджувачів та консервантів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Від моменту прорізання перших молочних зубів один 
раз на день горошинку гель-пасти видавлювати 
на вологу зубну щітку, чистити зуби та добре 
пополоскати ротову порожнину.  
Починаючи з 2-х років використовувати двічі на 
день. Для запобігання проковтування пасти дітям 
слід чистити зуби тільки під наглядом.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Зубна гель-паста містить низьку частку фтору, 
дозволену для дітей (1000 проміле).
Ксилітол – це замінник цукру, лагідний до зубів. 
Він попереджає виникнення карієсу та зменшує 
утворення зубного нальоту.

Склад: сорбіт, екстракт алое вера, діоксид кремнію, ксиліт, ксантанова 
камідь, аква (вода), натрію С14-16 олефін сульфонат, ароматизатор 
смаковий, кальцію гліцерофосфат, фторид натрію, слюда, кислотний 
19140 (жовтий 5), кислотний 42090 (синій 1), кислотний 77891 (титану 
діоксид

MADE IN GERMANY

Основні переваги

• Містить 38% гелю алое вера, ксилітол 
та кальцій

• Низький вміст фтору, дозволений для дітей
• Доглядає за яснами, захищає від карієсу, 

зміцнює зубну емаль
• Без штучних підсолоджувачів 

та консервантів, дерматологічно перевірено
2

3

Жувальна поверхня 
очищається рухами  
вперед-назад.

1

Круговими рухами очищається 
зовнішня поверхня зубів 
при закритому роті.

Зигзагоподібні рухи -  
для чищення внутрішньої  
поверхні зубів.

ЯК ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТИ ЗУБИ ДІТКАМ?



ЗАХИСТ ВІД СОНЦЯ*

Засоби Aloe Vera для сонцезахисного догляду 
характеризуються різними формами застосування – 
для всіх потреб шкіри, від гелю до спрею. 

Продукція містить дуже високу частку алое вера 
та відповідає усім вимогам до сучасних сонцезахисних 
засобів.

   Sun
Care

LR ALOE VIA
Захист від сонця

Для здорової шкіри,
захищеної від сонця

* Дані продукти доступні до замовлення у період квітень-серпень.
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ІНФОРМАЦІЯ
Продукція з лінійки Aloe Vera для захисту від сонця 
задовольняє будь-які потреби шкіри завдяки своїй 
різноманітності – від гелю до спрею. Усі засоби мають 
високий вміст алое вера та відповідають вимогам 
сучасних сонцезахисних засобів. На всіх засобах 
є позначка з типом променів UVА, яка підтверджує, 
що засоби мають збалансоване співвідношення 
речовин, що захищають від сонячних променів  
типу A та B (UVA- та UVB-фільтри).  
Захист від сонячних променів діє в діапазоні 
захисного фактору від SPF 20 до SPF 50.

СОНЯЧНІ ПРОМЕНІ ТИПУ A ТА B (UVA ТА UVB)
Поряд з видимим світлом Сонце посилає на 
Землю невидиме оку людини випромінювання в 
ультрафіолетовому діапазоні. Це випромінювання 
при дуже високій дозі може негативно впливати на 
шкіру. Тому під час засмаги ми повинні захищатися від 
цього випромінювання. Зокрема, UVA-промені можуть 
сприяти таким ураженням шкіри, як передчасне 
старіння. UVB-промені відомі як першопричина 
сонячного опіку.

Інтенсивність сонячного випромінювання (= UV-індекс)
залежить від різних факторів, таких як пора року, час
доби, градус широти, висота, віддзеркалення від 
поверхні Землі та погодні умови, які у будь-який час 
можна перевірити в метеорологічних службах Європи. 
UV-випромінювання має колосальний вплив, в першу 
чергу, на дітей.

ЗАХИСТ ВІД СОНЦЯ ДЛЯ ДІТЕЙ
Дитяча шкіра не має таких захисних механізмів, 
як у дорослих. Тому вона потребує ще інтенсивнішого 
захисту та вищого SPF-фактора (сонцезахисний 
фактор). Маленькі діти, насамперед немовлята, 
взагалі не повинні піддаватися дії прямих сонячних 
променів.

ЗАУВАЖЕННЯ
Типи шкіри відрізняються між собою, а сонячне 
випромінювання буває різне. Сонцезахисний крем 
не замінює парасольку, одяг чи головний убір. 
Щоб захистити шкіру від негативного впливу, уникайте 
перебування під активним сонцем опівдні.

Тип Ознаки  Реакція
на сонце

Час природного
захисту шкіри

Рекомендований 
сонцезахисний фактор

I
• Веснянки
• Бліда шкіра
• Руде волосся

Дуже швидкий сонячний
опік, майже відсутня
справжня засмага

5 – 10
хвилин SPF 50

II • Світла шкіра
• Світле волосся

Часто виникає сонячний опік,
невелика засмага

10 – 20
хвилин SPF 30

III
• Трохи смуглий колір 

шкіри
• Темне волосся

Рідко виникає сонячний опік,  
відносно швидка засмага

20 – 30
хвилин SPF 30, SPF 20

IV • Смугла шкіра
• Чорне волосся

Сонячні опіки відсутні,
швидка і стійка засмага

40
хвилин SPF 20
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для засмаглої та чутливої до сонячних променів
шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Ефективний водостійкий захист від ультрафіолетових
променів UVA/UVB із сонцезахисним фактором
SPF 20, м'яким заспокійливим ефектом та легким 
охолодженням. Він дуже легко наноситься і не 
залишає відчуття «липкості». Нежирна текстура 
ідеально підходить для шкіри, чутливої до 
подразнень сонячних променів. Містить 40% гелю 
Алое Вера.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Застосовуйте сонцезахисний крем за 30 хвилин до 
засмаги. Уникайте інтенсивних сонячних променів 
в обідній час. Захищайте немовлят і дітей від 
прямого сонячного світла. Для немовлят і дітей 
використовуйте захисний одяг та сонцезахисний 
крем з дуже високим фактором захисту від сонця. 
Зазначений фактор захисту не збільшується при 
повторному нанесенні, тож не варто зловживати 
перебуванням під сонцем впродовж дня.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Для ще більш дбайливого догляду рекомендуємо 
використовувати Aloe Vera Крем-гель після засмаги 
із серії ALOE VIA Захист від сонця.

Склад: Гель листя Алое Вера, аква (вода), октокрилен, 
циклопентасилоксан, C12-15 алкилбензоат, пентиленгликоль,
метилен біз-бензотриазолил тетраметилбутилфенол, спирт денат.,
етилгексилсаліцилат, гліцерин, токоферилацетат, біз-етилгексилоксифенол
метоксифенил триазін, аргинін, децил глюкозид, феноксиетанол, натрію
акрилат/натрію акрилоїлдиметил таурат сополімер, акрилату/C10-30
алкил акрилат кросполімер, каприлилгліколь, хондрус (каррагенан),
поліізобутен, лаурил лизін, віддушка (ароматизатор), етил лауроїл аргінат
HCI, ментол, динатрій ЕДТА, полісилікон-11, сорбітанолеат, каприлил/
каприл глюкозид, пропіленгліколь, бутилфенил метилпропіонал,
ксантанова камідь, гексил циннамал, цитронеллол, ліналоол, гераніол

НАЗВА 
Aloe Vera
Сонцезахисний
крем-гель SPF 20

ВМІСТ 
100 мл

Основні переваги

• Ефективний захист шкіри 
від ультрафіолетових променів UVA/UVB

• Водостійкість
• Нежирна текстура, з ефектом легкого 

охолодження

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для злегка засмаглої шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Сонцезахисний крем для обличчя, шиї та області 
декольте. Забезпечує ефективний захист від 
ультрафіолетових променів UVA/UVB, має 
сонцезахисний фактор SPF 20. Захищає чутливу 
шкіру від передчасного старіння, викликаного 
впливом ультрафіолетового світла. Містить 40% 
гелю Алое Вера.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Застосовуйте сонцезахисний крем за 30 хвилин до 
засмаги. Уникайте інтенсивних сонячних променів 
в обідній час. Захищайте немовлят і дітей від 
прямого сонячного світла. Для немовлят і дітей 
використовуйте захисний одяг та сонцезахисний 
крем з дуже високим фактором захисту від сонця. 
Зазначений фактор захисту не збільшується при 
повторному нанесенні, тож не варто зловживати 
перебуванням під сонцем впродовж дня.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Комбінуйте з іншими засобами із серії ALOE VIA 
Захист від сонця для ефективного та комплексного 
захисту шкіри усього тіла: Сонцезахисний 
лосьйон SPF 30, Сонцезахисний спрей 
SPF 30, Сонцезахисний крем-гель SPF 20 або 
Сонцезахисний крем SPF 50.

Склад: Гель листя Алое Вера, октокрилен, аква (вода), ізостеарил
ізостеарат, C12-15 алкилбензоат, глицерин, бутил метоксидибензоїлметан,
етилгексилтриазон, цетиловий спирт, гліцерилстеарат, метилен
біз-бензотриазолил тетраметилбутилфенол, циклопентасилоксан,
пентаеритритил дистеарат, нейлон-12, цетеариловий сприт,
токоферилацетат, цетеарет-20, дицетил фосфат, цетет-10 фосфат,
бутиленгліколь, децил глюкозид, натрію бензоат, пропіленгліколь,
віддушка (ароматизатор), цетилпальмітат, ксантанова камідь, екстракт личі
китайського, калію сорбат, цетеарет-12, динатрій ЕДТА, лактат натрію,
натрію гідроксид, кокоглюкозид, карбомер, бутилокситолуол, пальмитоїл
тетрапептид-7, пальмитоїл тетрапептид-1, цитрат натрію, лимонна
кислота, сорбінова кислота, бутилфенил метилпропіонал, цитронеллол,
ліналоол, гераніол, гексил циннамал

НАЗВА 
Aloe Vera
Сонцезахисний
Anti-Aging крем  
для обличчя SPF 20

ВМІСТ 
50 мл

Основні переваги

• Спеціальний захист від сонця для чутливої 
шкіри обличчя

• Ефективний захист від ультрафіолетових 
променів UVA/UVB

• Антивіковий ефект
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ЗАХИСТ ВІД СОНЦЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для світлої та злегка смуглої шкіри, що потребує 
середнього рівня захисту від ультрафіолетових 
променів.

ВЛАСТИВОСТІ
Ефективний, водостійкий засіб для тіла із захистом
від ультрафіолетових променів UVA/UVB з SPF 30.
Після нанесення не липне. Містить 40% гелю 
Алое Вера.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Застосовуйте сонцезахисний спрей за 30 хвилин до 
засмаги. Уникайте інтенсивних сонячних променів 
в обідній час. Захищайте немовлят і дітей від 
прямого сонячного світла. Для немовлят і дітей 
використовуйте захисний одяг та сонцезахисний 
крем з дуже високим фактором захисту від сонця. 
Зазначений фактор захисту не збільшується при 
повторному нанесенні, тож не варто зловживати 
перебуванням під сонцем впродовж дня.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Повноцінний захист забезпечить додаткове 
застосування Сонцезахисний Anti-Aging крем для 
обличчя SPF 20. Для догляду після засмаги ми 
рекомендуємо Крем-гель після засмаги.

Склад: Аква (вода), гель Алое Вера, октокрилен, C12-15 алкил бензоат,
пентилен гліколь, пропіленгліколь, бутилметоксидібензоїлметан,
ізостеарил ізостеарат, циклопенасилоксан, коко-каприлат/капрат,
стеарет-2, метилен біз-бензотриазоліл тетраметилбутилфенол, стеарет-21,
цетеариловий спирт, стирен/акрилат сополімер, фенилбензимідазол
сульфонова кислота, токоферолу ацетат, ксантанова камідь, хондрус
курчавий (каррагенан), децил глюкозид, віддушка (ароматизатор),
гідроксид натрію, динатрій ЕДТА, феноксиетанол, етилгексилгліцерин,
гексил циннамал, бутилфенил метилпропіональ, ліналоол, цитронеллол,
альфа-ізометиліонон, гераніол, лімонен

НАЗВА 
Aloe Vera
Сонцезахисний лосьйон
SPF 30

ВМІСТ 
100 мл

Основні переваги

• Ефективний захист від ультрафіолетових 
променів UVA/UVB з фактором захисту 
від сонця SPF 30

• Не липне
• Водостійкий

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для будь-якого типу шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Водостійкий сонцезахисний спрей з фактором 
захисту SPF 30 та особливо високим захистом від 
УФ-променів групи А і Б. Простий у застосуванні, з 
легким охолоджуючим ефектом. Містить 30% гелю 
Алое Вера.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Застосовуйте сонцезахисний спрей за 30 хвилин до 
засмаги. Уникайте інтенсивних сонячних променів 
в обідній час. Захищайте немовлят і дітей від 
прямого сонячного світла. Для немовлят і дітей 
використовуйте захисний одяг та сонцезахисний 
крем з дуже високим фактором захисту від сонця. 
Зазначений фактор захисту не збільшується при 
повторному нанесенні, тож не варто зловживати 
перебуванням під сонцем впродовж дня.
Увага: балончик під тиском. Захищати від прямих 
сонячних променів та нагрівання більше 50°С. 
Не відкривати, не проколювати та не спалювати 
після використання. Не розпилювати поблизу 
відкритого вогню. Зберігати подалі від джерел 
займання. Зберігати в недоступному для дітей 
місці. Використовувати в добре провітрюваних 
приміщеннях. Уникати потрапляння в очі.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Для ще більш дбайливого догляду ми рекомендуємо 
використовувати Aloe Vera Крем-гель після засмаги 
із серії ALOE VIA Захист від сонця.

Склад: Аква (вода), диметиловий ефір, спирт денат., дибутиладипат
диетиламіногидроксибензоїлгексилбензоат, етилгексил триазон, 
фенилбензимідазол сульфонова кислота, біз-етилгексилоксифенол
метоксифенилтриазін, гліцерин, сухий екстракт листя Алое Вера, 
екстракт квітів/листя/стебла кардіоспермума халікакабського, екстракт 
синяку подорожникового, олія насіння соняшника, невимилювані 
фракції, полігліцерил-4, диізостеарат/полігідроксистеарат/себакат, 
октилдодеканол, диізостеарол полігліцерил-3 димердилінолеат, 
пантенол, аскорбілфосфат натрію, ментол, бісаболол, тріаконтанил 
полівинілпірролідон, трометамін, токоферолу ацетат, токоферол, динатрій 
ЕДТА, пентаеритритил тетра-ди-т-бутил гідроксигідроциннамат, віддушка 
(ароматизатор), гексил циннамал,бутилфенил метилпропіональ, ліналоол, 
цитронеллол, альфа-ізометиліонон, гераніол, лімонен

НАЗВА 
Aloe Vera
Сонцезахисний спрей
SPF 30

ВМІСТ 
125 мл

Основні переваги

• Захист шкіри від ультрафіолетових
променів UVA/UVB
• Водостійкість
• З ефектом охолодження
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ЗАХИСТ ВІД СОНЦЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для світлого та чутливого типу шкіри, що потребує
високого рівня захисту від ультрафіолетових 
променів.

ВЛАСТИВОСТІ
Ефективний, водостійкий засіб для тіла із захистом
від ультрафіолетових променів UVA/UVB з SPF 50. 
Інтенсивний догляд та найкращий захист. Містить 
40% гелю Алое Вера.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Застосовуйте сонцезахисний спрей за 30 хвилин до
засмаги. Уникайте інтенсивних сонячних променів в
обідній час. Захищайте немовлят і дітей від прямого
сонячного світла. Для немовлят і дітей 
використовуйте захисний одяг та сонцезахисний 
крем з високим фактором захисту від сонця. 
Зазначений фактор захисту не збільшується при 
повторному нанесенні, тож не варто зловживати 
перебуванням під сонцем впродовж дня.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Для дбайливого догляду рекомендуємо 
застосовувати Aloe Vera Крем-гель після засмаги.

Склад: Гель листя Алое Вера, октокрилен, аква (вода), метилен
бізоктризол-бензотриазолил тетраметилбутилфенол, біз-
етилгексилоксифенол метоксифенилтриазін, бутилметоксидібензоїлметан,
C12-15 алкил бензоат, цетил фосфат калію, цетеариловий спирт,
діетилгексилбутамідотриазон, циклопенасилоксан, коко-каприлат/
капрат, пентилен гликоль, феноксиетанол, децил глюкозид, амонію
акрилдиметилтаурат/ВП сополімер, стеарил диметикон, віддушка
(ароматизатор), октадецен, динатрій ЕДТА, етилгексилгліцерин,
пропіленгликоль,бутилфенил метилпропіональ, гідроксид натрію,
ксантанова камідь, бензоат натрію, сорбат калію, молочна кислота, гексил
циннамал, цитронеллол, ліналоол, лимонна кислота, гераніол

НАЗВА 
Aloe Vera
Сонцезахисний крем
SPF 50

ВМІСТ 
75 мл

Основні переваги

• Ефективний захист від ультрафіолетових 
променів UVA/UVB з фактором захисту 
від сонця SPF 50

• Водостійкий
• Ідеально підходить для дітей

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Освіжає і заспокоює виснажену сонцем шкіру після
засмаги. Зволожує, зберігає еластичність шкіри та
інтенсивно доглядає за допомогою олії ши. Містить
70% гелю Алое Вера.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Наносити на все тіло після засмаги.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Оптимальний захист від сонця, залежно від типу 
шкіри, можна отримати за допомогою сонцезахисних 
засобів (з SPF 20, 30 або 50) серії Aloe Vera Захист 
від сонця.

Склад: Гель листя Алое Вера, аква (вода), пропіленгликоль, гліцерин,
гідрогенізований полідецен, спирт денат., диметикон, олія каріте
(ші), аргинін, циклопенасилоксан, акрилат/С10-30 алкил акрилатний
кросполімер, диметиконол, екстракт стебла опунції індійської, бісаболол,
карбомер, динатрій ЕДТА, токоферол, ментол, віддушка (ароматизатор),
ксантанова камідь, феноксиетанол, етилгексилгліцерин, гексил
циннамал,бутилфенил метилпропіональ, ліналоол, цитронеллол, альфа-
ізометиліонон, гераніол, лімонен

НАЗВА 
Aloe Vera
Крем-гель після засмаги

ВМІСТ 
200 мл

Основні переваги

• Відновлюючий догляд після засмаги
• Зволоження та інтенсивний догляд
• Освіжає та заспокоює виснажену сонцем 

шкіру
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ШКІРА
Характеристика та потреби

ІНФОРМАЦІЯ
Загальна площа шкіри становить близько 1,5–2 м2 
і вона є найбільшим органом людини.  
Шкіра – це орган чуття, регулятор температури 
та вологості, захисне покриття та індикатор 
емоційного стану. Мільярди клітин шкіри 
захищають організм людини від збудників хвороб, 
ультрафіолетових променів, спеки, зневоднення 
та холоду. Незліченна кількість нервових клітин 
дозволяє відчувати дотики, а також спеку, холод 
та біль.

БУДОВА ТА ФУНКЦІЯ ШКІРИ
Шкіра складається з трьох шарів: верхнього шару 
(епідермісу), власне шкіри (дерми) та підшкірної 
клітковини (гіподерми).

НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ШКІРУ
Особливо шкідлимим для шкіри є паління, тому що 
нікотин прискорює її старіння та є джерелом поганого 

зовнішнього вигляду і стану. Окрім того, паління може 
призвести до утворення вугрів. Прищі також можуть 
утворюватися через надмірне споживання фастфуду, 
шоколаду та алкоголю.
Сонце та його ультрафіолетові промені можуть 
спричинити передчасну появу зморшок та пігментації 
шкіри. Нестача сну та постійне внутрішнє напруження 
також можуть негативно вплинути на стан шкіри.

ОЗНАКИ НОРМАЛЬНОЇ ШКІРИ
Як правило, нормальна шкіра має звужені пори, 
хороше кровопостачання, свіжий колір обличчя. 
Шкіра містить достатню кількість ліпідів та вологи, 
і її кислотна захисна мантія функціонує нормально. 
В ідеальному стані шкіра має збалансовану секрецію 
жирових залоз. Шкіра виглядає еластичною та ніжно 
сяє. Як правило, почервоніння, прищі та сухі ділянки 
на ній відсутні.

Епідерміс
(Верхній шар шкіри

з роговим шаром)
Stratum cornum

Потова
залоза

Сальна залоза

Кровоносні судини

Дермальні 
сосочки

Дерма
(Власне шкіра)

Гіподерма
(Підшкірно-

жирова клітковина)
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ПОТРЕБИ НОРМАЛЬНОЇ ШКІРИ
Ліпідний обмін та баланс вологи нормалізований,
а секреція сальних залоз збалансована. Відповідні 
засоби для догляду за шкірою такого типу допомагають
залишатися пружною та приємною на дотик.

ОЗНАКИ ЖИРНОЇ ШКІРИ ТА ШКІРИ  
ЗМІШАНОГО ТИПУ
Шкіра T-зони (лоб, ніс, підборіддя) постійно має жирний
блиск, розширені пори та схильна до забруднення.
Шкіра на щоках скоріше дрібнопориста, інколи буває
порівняно сухою і досить нечасто схильна 
до забруднення.
Шкіра жирного та змішаного типів часто здається
нерівною за своєю структурою, проте не багато
зморшок.

ПОТРЕБИ ЖИРНОЇ ШКІРИ ТА ШКІРИ 
ЗМІШАНОГО ТИПУ
У шкірі цього типу виробляється надлишкова кількість
шкірного сала, тому вона потребує збалансованого
догляду.
ОЗНАКИ СУХОЇ ТА ВРАЗЛИВОЇ ШКІРИ
На сухій шкірі, як правило, з'являються тріщинки 
та складки, вона часто лущиться. Шкіра цього типу 
потребує ретельний догляд.

ПОТРЕБИ СУХОЇ ТА ВРАЗЛИВОЇ ШКІРИ
Суха шкіра характеризується як зневодненням, 
так і нестачею ліпідів. Тому вона потребує постійного 
догляду.

ОЗНАКИ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ
Чутлива шкіра часто проявляє реакцію подразнень:
почервоніння, печіння, свербіння, лущення або прищі.

ПОТРЕБИ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ
Чутлива шкіра потребує догляду, який буде підсилювати
її захисний бар’єр, зменшувати подразнення 
та активізувати процеси регенерації клітин.

ОЗНАКИ ЗРІЛОЇ ШКІРИ
Цей тип шкіри характеризується наявністю дрібних 
та великих зморшок різного прояву. З віком синтез 
колагену, еластину, підшкірного жиру та білків слабшає.
Зменшується пружність еластичних волокон дерми.
Може також з’явитися вікова пігментація шкіри.

ПОТРЕБИ ЗРІЛОЇ ШКІРИ
Зріла шкіра потребує інтенсивного догляду, який
містить багато ліпідів та вологи і надає їй пружності 
та еластичності.

ШКІРА
Характеристика та потреби
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STEP 02

STEP 01

STEP 03

LR ZEITGARD 
Три кроки до краси вашої шкіри, що непідвладна часу

ІНФОРМАЦІЯ
Стандарти краси, що постійно змінюються, та мрії 
про молоду і красиву шкіру, хвилюють, насамперед, 
жінок. Але останнім часом все більше чоловіків 
також намагаються подбати про власну зовнішність. 
Завдання полягає у тому, щоб у динамічній сучасності, 
нестачею вільного часу та зростаючим негативним 
впливом навколишнього середовища знайти 
ефективну систему, яка відповідає індивідуальним 
потребам, забирає мінімум часу та легко інтегрується 
у повсякденний ритм життя.

ФІЛОСОФІЯ ПРОДУКЦІЇ LR ZEITGARD
LR ZEITGARD – це інноваційний, комплексний спосіб 
ефективного та системного догляду за обличчям.
Для досягнення максимальних результатів у засобах 
комплексної програми антивікового догляду 
LR ZEITGARD зроблено ставку на поєднання 
інноваційних технологій та косметичних засобів, що 
базуються на фізіологічних процесах. Інноваційна 
технологія проявляється у формі прогресивної 
апаратної косметології. Спостереження за 
процесами, що відбуваються у шкірі, слугують 
базисом для ефективно узгоджених між собою 
засобів для догляду, а також фундаментом технічного 
прогресу. Комплексна програма антивікового 
догляду LR ZEITGARD закладена у філософії серії 
LR ZEITGARD.
Щоб задовольнити всі потреби шкіри, філософія 
продукції LR ZEITGARD була розподілена на три 
послідовні кроки.
Результат: глибоко очищена та доглянута шкіра 
відповідно до віку та типу лише протягом п`яти 
хвилин.

КРОК 1: LR ZEITGARD 
СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ
Основу правильного 
та ефективного догляду 
за шкірою створює її 
ретельне, комплексне 
очищення. Під час 
першого кроку - очищення 
за допомогою приладу 

ZEITGARD 1 з технологією MICROSILVER 
та спеціально збалансованого очищення у вигляді 
гелю та крему - досягається глибоке очищення пор.

КРОК 2: LR ZEITGARD 
АНТИВІКОВА СИСТЕМА
Другий крок системи 
антивікового догляду 
LR ZEITGARD охоплює 
спеціально розроблені засоби 
для боротьби зі старінням 
шкіри, які у поєднанні 
з інноваційним приладом 

ZEITGARD 2 допоможуть зменшити зморшки 
та омолодити шкіру. Засоби антивікової лінійки, такі як 
LR ZEITGARD Гідратуючий крем-гель або LR ZEITGARD 
Структуруючий крем-гель, спеціально підібрані для 
застосування відповідно до різних потреб шкіри 
і можуть цілеспрямовано та помітно зменшити 
ознаки старіння. Інноваційний прилад ZEITGARD 2 
транспортує біологічно активні речовини, що борються 
зі старінням, у глибокі шари шкіри за допомогою 
технології нагрівання-охолодження та активізує їхню 
дію за допомогою вібрації. Це сприяє мікроциркуляції 
у кровоносних капілярах, і, таким чином, вони краще 
захищені від шкідливих впливів. Для комплексного 
догляду достатньо чотирьох хвилин.

КРОК 3: LR ZEITGARD 
СИСТЕМА ДОГЛЯДУ
Система догляду 
доповнює два перші 
кроки індивідуальним 
відновлювальним доглядом, 
додає стійкості ефекту 
і завершує загальну 
процедуру. За допомогою 

спеціально розроблених засобів для щоденного 
і спеціального догляду шкіра залишається захищеною 
та привабливою. Залежно від ваших індивідуальних 
потреб та бажаного результату, оберіть всій власний 
засіб з широкого асортименту догляду за шкірою 
для ефективного щоденного застосування.
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КРАСА, ЩО НЕПІДВЛАДНА ЧАСУ –  
СИСТЕМА ДЛЯ КОЖНОГО
Комплексна система антивікового догляду 
LR ZEITGARD з трьома кроками – це цілісна система
для піклування за шкірою. В принципі, кожен крок 
можна виконувати незалежно від попереднього 
або наступного. Проте, щоб досягти оптимального 
результату, три системні кроки необхідно розглядати, 
як цілісний комплекс антивікового догляду 
LR ZEITGARD. Прилади ZEITGARD 1 та ZEITGARD 2 – 
це попередня підготовка шкіри на найвищому 
технологічному рівні перед щоденним доглядом, 
добре підібраного до ваших індивідуальних потреб.

СЕРТИФІКАЦІЯ
Усі засоби та прилади пройшли перевірку 
ефективності та безпеки під час тривалих досліджень 
і тестувань. Наші співробітники з науково-дослідних 
та проєктних відділів постійно підтримують зв'язок 
з науковою радою і її штатними та позаштатними 
науковцями. Окрім того, вже протягом багатьох років
LR підтримує партнерські відносини з науково-
дослідними інститутами, такими як Dermatest®. 
Наукова компетентність дозволяє LR розробляти 
ефективну, безпечну та інноваційну продукцію 
для своїх споживачів.

ЗАСОБИ
Система очищення
• Прилад LR ZEITGARD 1 (зі щіткою для нормальної
або чутливої шкіри)
• Очищаючий гель (для всіх типів шкіри)
• Очищаючий крем (для чутливої шкіри)

Антивікова система
• Прилад LR ZEITGARD 2
• Антивікова сироватка
• Гідратуючий крем-гель
• Структуруючий крем-гель

Система догляду
ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД
• LR ZEITGARD Racine Поживний денний крем
• LR ZEITGARD Racine Поживний нічний крем
• LR ZEITGARD Racine Крем для повік
• LR ZEITGARD Racine Колаген
• LR ZEITGARD Nanogold Денний крем
• LR ZEITGARD Nanogold Нічний крем
• LR ZEITGARD Nanogold Тонік для обличчя
• LR ZEITGARD Beauty Diamonds Нічний крем
• LR ZEITGARD Beauty Diamonds Крем для повік
• LR ZEITGARD Beauty Diamonds Денний крем
• LR ZEITGARD Beauty Diamonds Тонік для обличчя
• LR ZEITGARD Beauty Diamonds Інтенсивний крем
• LR ZEITGARD Beauty Diamonds Олія для обличчя 

«Сяяння молодості»
• LR ZEITGARD Platinum Антивікова сироватка
• LR ZEITGARD Platinum Охолоджуючий крем-гель для 

повік

ОСОБЛИВИЙ ДОГЛЯД
• LR ZEITGARD Serox Патчі для шкіри навколо очей
• LR ZEITGARD Serox Засіб для заповнення зморшок
• LR ZEITGARD Serox Консилер з миттєвим ефектом
• LR ZEITGARD Serox Інтенсивний крем
• LR ZEITGARD Serox Миттєва сироватка
• LR ZEITGARD Powerlift Крем для обличчя
• LR ZEITGARD Нічна маска для обличчя

LR ZEITGARD 
Три кроки до краси вашої шкіри, що непідвладна часу
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Система очищення:
• LR ZEITGARD Очищаючий гель для всіх типів шкіри
• LR ZEITGARD Щітка-насадка для нормальної шкіри

• LR ZEITGARD Очищаючий крем для чутливої шкіри
• LR ZEITGARD Щітка-насадка для чутливої шкіри

ІНФОРМАЦІЯ
Очищення обличчя
Сяюча шкіра всього за мить за допомогою приладу
LR ZEITGARD! Інноваційна електрощітка для очищення 
обличчя вдосконалює класичне очищення обличчя.
Вона видаляє макіяж та інші забруднення майже у 10 
разів ефективніше за за звичайте очищення  
і не пошкоджує шкіру.

Унікальна гігієнічна концепція
Розроблені спеціально для LR, кінчики щетинок 
щітки-насадки заокруглені і завдяки антибактеріальній 
активній речовині Microsilver BG™ залишаються 
гігієнічно чистими до трьох місяців. Microsilver BG™ 
діє як захисний щит: зменшує кількість бактерій та 
попереджає їхнє утворення.

ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ НА НОВОМУ РІВНІ
Прилад ZEITGARD 1 зробив революційний переворот 
у класичному очищенні обличчя. Воно стало 
ефективніше за звичайне і має особливо м’яку дію 
на шкіру. В результаті взаємодії електричної щітки 
та спеціально розробленої текстури очищаючого 
засобу виникає тонка «сіточка», яка відділяє 
забруднення від шкіри, зв’язує його та ретельно 
видаляє. Тепер ваша шкіра готова для нанесення 
наступного засобу для догляду за обличчям.  
Шкіра виглядає сяючою та гладенькою.

ПРИНЦИП ДІЇ
Система продумана до деталей: волокна щітки, 
які коливаються, очищають шкіру навіть від сильних 
забруднень, а спеціально підібрана текстура 
очищаючих засобів вбирає частки забруднень.  
Результат: шкіра виглядає значно краще.

Коливальна технологія вдосконалює процес.
Унікальні волокна щітки-насадки для очищення 
обличчя здійснюють до 7000 коливань за хвилину. 
Заокруглі кінчики ворсинок ковзають шкірою обличчя 

та бережно, але ефективно, видаляють будь-які 
забруднення.
Для сяючої та чистої шкіри. Переконайтеся самі!

ПЕРЕВАГИ
• М’яке та глибоке очищення для будь-яких потреб 

шкіри
• До 10 разів ефективніше очищення, без подразнень 

шкіри
• Унікальна гігієнічна концепція з технологією 

Microsilver BG™
• Для сяючої, чистої шкіри

РЕЗУЛЬТАТИ
• Поліпшення стану шкіри завдяки інтенсивному 

та глибокому очищенню пор
• Ідеальна підготовка до наступних кроків догляду
• Завдяки коливальній технології шкіра виглядає 

більш гладкою
• Шкіра обличчя сяє і виглядає насиченою

ДОСЛІДЖЕННЯ
Перевірено німецьким інститутом Dermatest 
під час наукового дослідження. Майже у 10 разів 
ефективніше очищення. Тривалість застосування: 
6 тижнів (з кінця січня до початку березня 2015 р.), 
кількість осіб, що брали участь у випробуванні – 40.

НАЗВА 
Прилад LR ZEITGARD 1
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CLEANSING SYSTEM

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходять для будь-якої вікової 
категорії та потреб будь-якого 
типу шкіри, тому що є засоби як 
для нормальної, так і для чутливої 
шкіри. Підходить для чоловіків і 
для жінок.

ВЛАСТИВОСТІ
Сяюча та чиста шкіра лише за 
мить за допомогою приладу 
ZEITGARD 1! Інноваційний 
електроприлад для очищення 
обличчя зробив революційний 
переворот у класичному очищенні 
обличчя. Він видаляє макіяж та 
інші залишки майже у 10 разів 
ефективніше, ніж при ручному 
очищенні і при цьому не подразнює 
шкіру.
• Щітки-насадки, гель для 

чутливого типу шкіри та/або усіх 
типів шкіри

• Коливальна технологія
• М’яке та глибоке очищення для 

будь-яких потреб шкіри
• Шкіра оптимально підготовлена 

для застосування наступних 
засобів для догляду

• Збереження гігієни завдяки 
технології Microsilver BG™, 
що застосовується у ворсинках 
щіток

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Видалити макіяж з очей (ватним 
диском або очищаючою 
серветкою). Намочити обличчя, 
щітку приладу і дати стекти 
краплинам. Подвійним натиском 
на дозатор нанесіть LR ZEITGARD 
Очищаючий гель на щітку. 
Натиснути кнопку ON на приладі та 
утримувати її протягом 3 секунд.
Процедура триває 1 хвилину:
20 секунд одна щока; 20 секунд 
інша; 20 секунд лоб. Через 
60 секунд прилад автоматично 
вимикається. Після цього вмити 
обличчя водою і видалити залишки 
засобу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ 
ЗАСОБУ
Microsilver BG™ блокує ділення 
клітин мікроорганізмів, тим самим 
перешкоджає їх подальшому 
розмноженню.
Дія Microsilver BG™ базується 
переважно на порушенні і впливі 
на метаболічну активність клітинної 
мембрани мікроорганізмів, що 
регулюється ферментативними 
процесами. Антибактеріальна, 
регулююча та стабілізуюча 
комбінація активних речовин 
компонента Microsilver BG™ була 
доведена науковим дослідженням.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Перевірено німецьким інститутом 
Dermatest за допомогою наукового
дослідження. Майже у 10 разів
ефективніше, ніж звичайне 
очищення.
Тривалість застосування: 6 тижнів 
(з кінця січня до початку березня 
2015 р.), кількість осіб, що 
пройшли випробування – 40.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Найкращого ефекту ви досягнете 
завдяки комбінованому 
застосуванню засобу LR ZEITGARD 
Гель для очищення та LR ZEITGARD 
Щітки-насадки.

Склад: Крем для чутливої шкіри:  
Аква (вода), лаурет сульфат натрію, 
кокамидопропилбетаїн, лаурил глікозид 
карбоксилаза, дисодіум лаурет сульфат, лаурил 
глікозид, содіум лаурил сульфоацетат, хлорид 
натрію, стирен/акрилат сополімер, ПЕГ-7 глицерил 
кокоат, ксантанова камідь, коко-глікозид, 
віддушка (ароматизатор), бавовняна олія, гліцерин, 
токоферол, екстракт бавовника трав’янистого, 
пропіленгліколь, триетиленгліколь, ПЕГ-60 
гідрогенізована рицинова олія, каприлилгліколь, 
нитрат магнію, фенетиловий спирт, лимонна 
кислота, хлорид магнію, натрію бензоат, 
бензойна кислота, феноксиетанол, собат калію, 
метилхлороізотіазолінон, метилізотиазолінон, 
бензиловий спирт, кислотний 14700 (червоний 4)

Склад: Гель для всіх типів шкіри:
Aqua (вода), моноізопропаноламид-лаурет сульфат,
кокамидопропил, бетаїн, ПЕГ-6 каприлік/каприк 
гліцерид, дисодіум лаурет сульфат, коко-глікозид,
гліцерил олеат, ПЕГ-120 метил глюкози диолеат,
лаурил глікозид карбоксилаза, лаурил глікозид,
токоферол, віддушка (ароматизатор), лимонна
кислота, акрилат сополімер, триетиленгліколь, 
лецитин, пропіленгліколь, гідроксид натрію,
гідрогенізованих пальмових гліцеридів 
цитрат, аскорбілпальмітат, хлорид натрію, 
хлорид магнію, нітрат магнію, натрію бензоат, 
метилхлороізотіазолінон, метилізотиа-золінон,
бензилсаліцилат, гексил циннамал, бензиловий
спирт, кислотний 17200 (червоний 33), кислотний 
42090 (синій 1)

НАЗВА 

Прилад 
LR ZEITGARD 1 
(Очищаючий гель 
для всіх типів шкіри)

(Очищаючий крем 
для чутливої шкіри)

ВМІСТ
125 мл

Основні переваги

• Дбайливе та глибоке 
очищення пор шкіри 
обличчя завдяки 
коливальній технології

• Майже у 10 разів 
ефективніше очищення 
без подразнень шкіри,  
лише за 1 хвилину щодня

• Унікальне гігієнічне 
застосування завдяки 
технології Microsilver BG™ 
у ворсинках щітки-насадки



СТАРІННЯ ШКІРИ 
Ознаки і потреби старіючої шкіри

ІНФОРМАЦІЯ
З часом наша шкіра все більше піддається віковим 
змінам. Шари шкіри стають тоншими, зменшується 
ліпідний шар і кількість колагенових та еластичних 
волокон. Сповільнюється кровопостачання 
тканин, внаслідок цього і забезпечення їх киснем 
та поживними речовинами. Ці зміни в окремих 
шарах шкіри призводять до втрати пружності шкіри 
та утворення зморшок.

ПРИЧИНИ СТАРІННЯ ШКІРИ
Вікові зморшки утворюються у процесі природнього 
старіння, тому що поділ та утворення клітини 
сповільнюються. Внаслідок цього  збільшуються 
міжклітинні простори, структура колагенових волокон 
стає менш пружною. Візуально це виглядає як 
зморшка. Дрібні зморшки виникають в результаті 
недостатнього зволоження обличчя. Дефіцит вологи 
шкіри з’являється, якщо пити недостатньо води. 
Також шкіру зневоднюють кондиціонери та сухе 
повітря в опалюваних приміщеннях. Такі зміни шкіри 
проявляються у вигляді дрібних ліній або зморшок.
Мімічні зморшки виникають, коли ми виражаємо 
емоції: морщимо ніс, усміхаємся, плачемо, 
нахмурюємо лоб або піднімаємо брови. Відбувається 
навантаження однакових м’язових волокон, тому 
сполучна тканина з часом втрачає пружність. 
Таким чином, на шкірі утворюються лінії та дрібні 
зморшки.
Зморшки від надмірного впливу сонця з'являються 
внаслідок UVA-випромінювання на незахищену шкіру. 
Верхній шар шкіри виснажується, зневоднюється, 

пошкоджується сполучна тканина і структура 
колагенових волокон.

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Старіння шкіри – це тема, яка виходить за 
рамки статі, тому в рівній мірі стосується і жінок, 
і чоловіків віком від 25 років. Антивікові засоби 
рекомендується застосовувати здебільшого у віці 30+. 
Проте, цікавитися цією темою і відповідними засобами 
з превентивною метою варто раніше. Вже з 25 років 
можна профілактично протидіяти природньому 
процесу старіння шкіри.

ЯК ПРОТИДІЯТИ СТАРІННЮ ШКІРИ
У боротьбі з віковими змінами застосовується 
багато лікувальних методик, засобів, на дану тему 
існує безліч довідників. Тому потрібно ближче 
ознайомитися з будовою шкіри і на цій основі знайти 
дієві, бережні, але ефективні методи запобігання 
проявам старіння шкіри.

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА АНТИВІКОВОГО 
ДОГЛЯДУ LR ZEITGARD – НАДІЙНА, БЕЗПЕЧНА 
І НАЙЕФЕКТИВНІША АЛЬТЕРНАТИВА
Прилад LR ZEITGARD 1 став інноваційним розробкою 
для глибокого очищення пор шкіри. Другий 
крок передбачає наступну прилад ZEITGARD 2 – 
це комбінація апаратної косметології і технології, 
що базується на природніх властивостях шкіри, 
яка турбується про те, щоб за допомогою процедури 
повсякденного догляду лише за кілька хвилин 
ефективно і помітно покращити зовнішній вигляд 
шкіри.
Доступний, адаптований до різноманітних потреб 
асортимент продукції для щоденного догляду 
додатково забезпечує збалансовану та ефективну 
систему оптимального догляду за шкірою, 
насамперед, у старшому віці!



Антивікова система включає: 

• LR ZEITGARD Антивікова сироватка  • LR ZEITGARD Гідратуючий крем-гель

• LR ZEITGARD Структуруючий крем-гель

ІНФОРМАЦІЯ  
Інновація у боротьбі проти проявів старіння шкіри – 
прилад LR ZEITGARD 2 став незамінним в антивіковому 
догляді. Завдяки поєднанню апаратної та мануальної 
косметології девіз «LR ZEITGARD – для краси, 
що непідвладна часу» набув нового масштабу. 
Ця комбінація направлена на природні процеси обміну, 
які відбуваються у шкірі та можуть бути максимально 
прискорені завдяки використанню приладу для 
антивікового догляду.

Фізіологічні процеси 
У зв`язку з індивідуальними факторами (нестача сну, 
вживання нікотину, стрес, неправильне харчування, 
вплив сонячної радіації), а також природніми процесами 
старіння, здається, що утворення зморшок, а з ними і 
прощання з гладенькою, пружною шкірою є неминучим. 
Прилад ZEITGARD 2 виправляє цю ситуацію, тому що 
під час нанесення засобів з омолоджуючим ефектом 
вручну, вони дістаються лише верхнього шару шкіри 
(епідермісу), і тільки завдяки інноваційному поєднанню 
допоміжних засобів для догляду та апаратного догляду 
(цього приладу) вдається досягти більш глибоких шарів 
шкіри. Для того, щоб шкіра вигладала молодшою, 
потрібно доглядати за глибшими шарами – мається на 
увазі дерма, в якій знаходиться колаген та еластин. 
Колаген і еластин – це речовини власне шкіри, які 
надають шкірі еластичності та пружності.

ТЕХНОЛОГІЯ 
ZEITGARD 2 – новий інноваційний засіб апаратної 
косметології для оптимального догляду за шкірою 
обличчя. Він дозволяє інтенсивніше і глибше доглядати 
за шкірою. В основі ZEITGARD 2 – високоякісна сталь, 
яка завдяки інноваційній технології застосовується 
у догляді за шкірою з віковими змінами. Інновація 
полягає у поєднанні теплової технології та вібрації. 
Натиском кнопки можна змінювати діапазон режимів 
нагрівання сталі до 42 градусів або її охолодження  
до 5 градусів. Можливість вібрації додатково піклується 
про активну роботу шкіри.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРИНЦИП ДІЇ,  
ЗАСНОВАНИЙ НА ПРИРОДНІХ ПРОЦЕССАХ 
У ZEITGARD 2 застосована комбінація термо- 
та кріотехнології (технологія холодження-нагрівання) 
і вібрації. Цей принцип відомий в дерматології –  
він орієнтуються на природні процеси, що відбуваються 
у шкірі, та на її адаптаційні реакції.

Завдяки перемінній дії тепла і холоду активується 
циркуляція крові в шкірі (мікроциркуляція). У такий 
спосіб активні речовини антивікових засобів можуть 
глибше проникнути у шари шкіри. Там вони активують 
свої регенеруючі, стимулюючі та відновлювальні 
властивості. Завдяки додатковій вібрації підтримується 
процес транспортування активних компонентів у 
шкіру. Перемінне застосування тепла і холоду сприяє 
постачанню шкірі поживних речовин через кровоносні 
капіляри з аутогенними регенеративними речовинами. 
Одночасно зі шкіри виводяться шкідливі речовини.

ПЕРЕВАГИ
• Безпечне та збалансоване рішення для антивікового 

догляду за шкірою в умовах домашнього 
використання 

• Швидке і просте застосування
• Прилад ZEITGARD 2 та його технологія базується 

на фізіологічних властивостях шкіри

ПЕРЕВІРЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
Дослідження, проведені на замовлення Компанії LR, 
демонструють, що 95% досліджуваних осіб помічають 
покращене вбирання шкірою активних компонентів 
завдяки застосуванню LR ZEITGARD 2.*

* У дослідженні інституту Dermatest взяли участь 40 осіб 
в липні та серпні 2015 р.

НАЗВА 
Прилад LR ZEITGARD 2

143



144

АНТИВІКОВИЙ ДОГЛЯД

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого 
типу шкіри, засобом можуть 
користуватися як жінки, так і 
чоловіки.

ВЛАСТИВОСТІ
Сироватка відрізняється від крему 
легшою текстурою. Це перевага у 
догляді за тонкою шкірою навколо 
очей. Через ергономічність 
застосування високоякісної сталі 
приладу ZEITGARD 2 ділянки шкіри 
і кожен куточок навколо очей 
отримують оптимальний догляд.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Після очищення обличчя приладом 
ZEITGARD 1 рівномірно нанести 
краплину сироватки кінчиками 
пальців на шкіру навколо очей. Для 
простого застосування сироватку 
рекомендується наносити так, щоб 
утворилась тонка плівка. Після 
увімкнення приладу ZEITGARD 2 
коротким натисканням кнопки 
(з’явиться червоне світло) 
починає діяти функція нагрівання. 
Функцію вібрації для зони навколо 
очей підключати не потрібно. 
Прилад потрібно водити по шкірі 
із зовнішнього куточка ока до 
середини. Кожне око обробляти 
5 разів зі сторони в сторону по 15 
секунд. Потім повторити маніпуляції 
з функцією охолодження.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ 
ЗАСОБУ
Спеціальна комбінація активних 
речовин «Patch H2O» (складний 
активний зволожуючий комплекс 
з гіалуроновою кислотою) та 
«Ultra Filling Spheres» (кульки-
філери з гіалуроновою кислотою) 
оптимально доглядає за шкірою 
навколо очей. Завдяки Антивіковій 
сироватці ніжні та тонкі шари 
шкіри навколо очей отримують 
оптимальне зволоження.
В наслідок цього покращується 
пружність та еластичність шкіри.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Після комбінованого використання 
приладу ZEITGARD 2:
• понад 75% осіб підтверджують, 

що область навколо очей 
виглядає молодшою

• 80% осіб підтверджують одразу 
помітний і відчутний результат

• 90% осіб підтверджують, що 
пружність шкіри підвищилась

• понад 90% осіб підтверджують 
краще зволоження шкіри*

* У дослідженні, проведеному 
Dermatest, взяли участь 40 осіб у липні 
та серпні 2015 р.

Склад: Аква (вода), смола акації сенегальської, 
гліцерин, карбомер, диметикон/вінил 
диметикон кросполімер, гідролізована 
камідь микоризи, етилгексилпальмітат, 
трегалоза, сечовина, віддушка (ароматизатор), 
серин, алгін, пентиленгликоль, кремній, 
бутиленгліколь, гіалуронат натрію, токоферол, 
глюкоманнан, глицерил поліакрилат, 
каприлилгліколь, пуллулан, динатрію фосфат, 
ізоцет-10, тригідроксистеарин, гідроксид 
натрію, феноксиетанол, фосфат калію, 
етилгексилгліцерин, ліналоол

НАЗВА 
LR ZEITGARD
Антивікова сироватка

ВМІСТ
30 мл

Основні переваги

• Шкіра навколо очей 
особливо тонка і тому 
перші зморшки помітні 
саме тут

• Завдяки легкій та ніжній 
консистенції сироватка 
швидко проникає в тонку 
шкіру

• Завдяки тому, що при 
нанесенні потрібна 
невелика кількість, 
сироватка для шкіри 
навколо очей – вигідна та 
ефективна

MADE IN GERMANY
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
При перших ознаках старіння 
шкіри. Підходить як для жінок, так і 
для чоловіків.

ВЛАСТИВОСТІ
Недостатня еластичність шкіри є 
підтвердженням її зневоднення.
Завдяки Гідратуючому крем-гелю 
для обличчя від LR ZEITGARD 
шкіра зміцнюється і вирівнюється. 
Зволожуючий крем-гель – це 
насичений крем для обличчя, 
спеціально збалансований для 
відновлення структури шкіри при 
перших ознаках її старіння, а також 
для молодої шкіри.
Гідратуючий крем-гель містить 
спеціальні компоненти, які 
поліпшують структуру шкіри. 
Вони особливо важливі для більш 
товстих шарів шкіри в області 
лоба. Метою застосування засобу 
є глибоке проникнення в шкіру 
активних речовин, щоб відновити її 
ззовні.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Залежно від потреб шкіри та 
бажаних результатів, Гідратуючий 
крем-гель можна застосовувати на 
областях щік та/або лоба.
На щоки та лоб крем наноситься 
після догляду шкіри навколо очей.
Область лоба масажується 10-ма 
рухами в напрямку з верхнього 
лівого краю до правого нижнього. 
Ця маніпуляція виконується 
протягом 30 секунд в режимі тепла 
та 30 секунд в режимі холоду. 
Отже, догляд за шкірою лоба 
потребує одну хвилину.
Догляд за областю щік виконується 
у два кроки. Догляд за кожною 
щокою здійснюється в напрямку 
від скул до кінчика носа вздовж 
носогубної складки і завершується 
підборіддям. Для кожної сторони 
потрібно 30 секунд у режимах 
тепла і холоду. Таким чином, догляд 
щік потребує лише дві хвилини.
Щоразу потрібно використовувати 
лопаточку для крему.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ 
ЗАСОБУ
Гідратуючий крем-гель містить два 
інноваційні комплекси з активними 
речовинами Patch H

2
O та Ultra 

Filling Spheres.
Комплекс Patch H

2
O містить 

частину сильнодіючої, природньої 
для шкіри субстанції – гіалурону.
Він знаходиться у сполучній тканині 
і має вирішальне значення для 
забезпечення шкіри вологою. 
Гіалуронова кислота здатна 
утримувати кількість води, що у 

6000 разів більша за її власну вагу. 
Це важливо для структури шкіри і її 
догляду, бо через високу вологість 
шкіри посилюється її еластичність, 
що запобігає утворенню зморшок 
через сухість.
Сфери комплексу Ultra Filling 
Spheres виглядають, як кульки 
гіалуронової кислоти. Вони можуть 
вбирати в себе вологу, як губка, 
і внаслідок цього збільшуватися 
в розмірі. Це приводить до того, 
що зморшки та нерівності шкіри 
заповнюються і вона стає більш 
пружною, рівною, м’якою на дотик 
та еластичною.

Склад: Аква (вода), дикаприлил карбонат, 
дикрохмалофосфати, пентиленгліколь, 
каприлік/каприк тригліцерид, масло 
каріте (ши), гексилдеканол, гексилдецил 
лаурат, октилдодеканол, стеарет-21, 
циклопентасилоксан, пантенол, цетеарет-12, 
стеарет-2, сечовина, гліцерин, стеариловий 
спирт, цетеарет-20, етилгексилпальмітат, 
трегалоза, каприлилгліколь, гіалуронат 
натрію, поліакрилат натрію, акрилату/ 
C10-30 алкил акрилатний кросполімер, 
віддушка (ароматизатор), ксантанова камідь, 
серин, глюкоманнан, алгін, полісилікон-11, 
дистеариловий ефір, пуллулан, глицерил 
поліакрилат, тригідроксистеарин, динатрію 
фосфат, гідроксид натрію, фосфат калію 
феноксиетанол, етилгексилгліцерин, ліналоол

НАЗВА 
LR ZEITGARD 
Гідратуючий
крем-гель

ВМІСТ
50 мл

Основні переваги

• Інтенсивне зволоження 
шкіри без відчуття жирності

• Підтримує структуру шкіри 
при перших проявах 
старіння шкіри

• Цілеспрямована комбінація 
інноваційних комплексів з 
активними речовинами – 
Patch H

2
O та Ultra Filling 

Spheres
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АНТИВІКОВИЙ ДОГЛЯД

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для шкіри з ознаками старіння. 
Підходить як для жінок, так і для 
чоловіків.

ВЛАСТИВОСТІ
З віком шкіра стає в’ялою, контури 
обличчя розслабляються і сполучна 
тканина втрачає свою еластичність, 
пружність та щільність. Саме 
тому шкіра потребує відновлення 
структури на глибинному рівні.
Структуруючий крем-гель 
за допомогою спеціальних 
комплексів, що ефективно 
відновлюють структуру шкіри на 
глибинному рівні, підтримують її 
клітинну структуру.
Структуруючий крем-гель містить 
важливі для відновлення структури 
шкіри компоненти, які мають 
особливе значення для більш 
товстих шарів шкіри в області 
щік. Метою застосування засобу 
є глибоке транспортування 
активних речовин для зовнішнього 
відновлення шкіри.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Залежно від потреб шкіри 
та бажаних результатів, 
Структуруючий крем-гель можна 
застосовувати на ділянках щік та/
або лоба.
На щоки та лоб крем наноситься 
після догляду шкіри навколо очей. 
Область лоба масажується 10-ма 
рухами в напрямку з верхнього 
лівого краю до правого нижнього. 
Ця маніпуляція виконується 
протягом 30 секунд в режимі тепла 
та 30 секунд в режимі холоду. 
Отже, догляд за шкірою на лобі 
потребує одну хвилину.
Догляд за областю щік виконується 
у два кроки. Догляд за кожною 
щокою здійснюється в напрямку 
від скул до кінчика носа вздовж 
носогубної складки і завершується 
підборіддям.
Для кожної сторони потрібно 
30 секунд у режимах тепла і 
холоду. Таким чином, догляд 
щік потребує лише дві хвилини. 
Щоразу потрібно використовувати 
лопаточку для крему.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ 
ЗАСОБУ
Спеціальна комбінація активних 
комплексів Patch H

2
O та Ultra 

Filling Spheres для зрілої шкіри 
забезпечує зменшення глибини 
зморшок.
Patch H

2
O та концентрований 

комплекс Ultra Filling Spheres 
підтримують шкіру зсередини. 
Взаємодія Patch H

2
O, що 

забезпечує шкіру вологою, та 
кульок Ultra Filling Spheres, здатних 
до поглинання, протидіє помітним 
проявам процесу старіння шкіри.
Колір та структура шкіри стають 
значно свіжішими і рівнішими. 
Шкіра виглядає більш пружною, 
м’якою на дотик та еластичною.

Склад: Аква (вода), дикаприлил карбонат, 
дикрохмальфосфати, пентиленгликоль, 
каприлік/каприк тригліцерид, гексилдецил
лаурат, олія каріте (ші), гексилдеканол, 
стеарет-21, октилдодеканол, пантенол,
цетеарет-12, циклопентасилоксан, 
стеарет-2, сечовина, гліцерин, стеариловий 
спирт, цетеарет-20, гіалуронат натрію, 
етилгексилпальмітат, трегалоза, 
каприлилгліколь, алгін, пуллулан, акрилату/ 
C10-30 алкил акрилатний кросполімер, 
віддушка (ароматизатор), глюкоманнан, 
ксантанова камідь, дистеариловий ефір, 
серин, тригідроксистеарин, динатрію фосфат, 
гідроксид натрію, полісилікон-11, фосфат 
каліюглицерил поліакрилат, феноксиетанол,
етилгексилгліцерин, ліналоол

НАЗВА 
LR ZEITGARD 
Структуруючий
крем-гель

ВМІСТ
50 мл

Основні переваги

• Збалансована комбінація 
активних речовин для 
структури шкіри з ознаками 
старіння

• Догляд за шкірою 
зсередини

• Зменшує глибину зморшок
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Система догляду включає:
LR ZEITGARD Racine поживний денний крем, поживний нічний крем, колаген, крем для повік
LR ZEITGARD Nanogold денний крем, нічний крем, тонік для обличчя
LR ZEITGARD Beauty Diamonds нічний крем, крем для повік, денний крем, тонік для обличчя,
інтенсивний крем, олія для обличчя «Сяяння молодості»
LR ZEITGARD Platinum антивікова сироватка, охолоджуючий крем-гель для повік
LR ZEITGARD Powerlift крем для обличчя
LR ZEITGARD Serox патчі для шкіри навколо очей, засіб для заповнення зморшок,
Instant Skin Perfector, миттєва сироватка, інтенсивний крем
LR ZEITGARD Нічна маска для обличчя

ІНФОРМАЦІЯ
За допомогою антивікових засобів від LR ZEITGARD 
ви створюєте власну програму антивікового догляду для 
шкіри. Після того, як ви підготували шкіру за допомогою 
очищення приладом ZEITGARD 1 та стимулювання 
внутрішніх процесів шкіри приладом ZEITGARD 2, 
третій крок передбачає вибір необхідних засобів для 
щоденного та спеціального догляду відповідно до потреб 
вашої шкіри. Лінійка має широкий асортимент засобів: 
профілактичний догляд від 25 років, догляд у боротьбі 
з першими проявами старіння шкіри від 30 років 
або спеціальний догляд від 35 років. LR ZEITGARD 
пропонує засоби для будь-якої потреби шкіри.

LR ZEITGARD – ЦЕ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДОГЛЯД  
ДЛЯ ВАШОЇ ШКІРИ
В лінійці LR ZEITGARD Компанія LR пропонує широкий 
асортимент засобів, направлених як на щоденний, так 
і на спеціальний догляд.

ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД
Сюди відносяться засоби серій Racine, Nanogold, 
Beauty Diamonds та Platinum. Продукція серії Racine – 
це ефективний базовий догляд для новачків, що насичує 
втомлену і виснажену шкіру великою кількістю вологи 
та енергії. Засоби серії Nanogold рекомендуються для 
профілактичного догляду проти передчасного старіння 
шкіри внаслідок негативного впливу ультрафіолетового 
випромінювання. Взаємодія нанозолота та протеїнів 
шовку забезпечує захист вашої шкіри від шкідливих 
UVA-променів, впливу яких ми піддаємося щодня. 
За допомогою засобів серії Beauty Diamonds 
ви доглядаєте за контурами вашого обличчя та зрілою 

шкірою. При регулярному застосуванні засобів 
та дотриманні кроків системи очищення антивікової 
системи можна зміцнити шкіру і візуально зменшити 
зморшки. Оскільки тема старіння шкіри актуальна також 
і для чоловіків, LR разом з продукцією для очищення 
та антивікового догляду, яку можна використовувати як 
жінкам, так і чоловікам, пропонує додатково спеціальні 
засоби для чоловічого догляду: серія Platinum.
Активні речовини, що входять до складу засобів, такі 
як пептидний комплекс на основі мікрочасток платини, 
забезпечують щоденне насичення зрілої шкіри чоловіків 
вологою та відновлення її енергії.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОГЛЯД
Насичений крем Powerlift забезпечує чоловічу та жіночу 
шкіру енергією, вологою та зміцнює її.
Спеціальні засоби LR ZEITGARD Serox цілеспрямовано 
протидіють небажаним проявам часу завдяки активним 
компонентам, які входять до їх складу, такі як пептиди 
Argireline, Ameliox та кульки з гіалуроновою кислотою 
Hyaluronic Spheres.

ВАША ШКІРА – ЦЕ НАША ТУРБОТА
Тривалі результати досягаються завдяки амінокислотам. 
Нова концентрація діючих речовин підтримує зволоження 
шкіри, зміцнює клітинну оболонку, посилює обмін 
речовин у клітинах та надає структурі шкіри більшої 
еластичності. Таким чином, засоби LR ZEITGARD 
є ефективним доповненням перших двох кроків 
комплексної програми антивікового догляду. 

НАЗВА 
LR ZEITGARD СИСТЕМА ДОГЛЯДУ
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DAILY CARE

RACINE

НАЗВА 
LR ZEITGARD Racine

ІНФОРМАЦІЯ
LR ZEITGARD Racine - це базовий догляд 
для боротьби зі старінням, що містить активні 
речовини, для щоденного використання.

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для жінок:
• віком приблизно від 30 років;
• з нормальною шкірою;
• які шукають хороший базовий догляд для початку 

боротьби зі старінням шкіри;
• які хочуть зменшити дрібні мімічні зморшки;
• які хочуть попередити утворення зморшок.

ДІЯ
Базовий догляд дозволяє забезпечити втомлену, 
знесилену шкіру вологою та відновити її енергію. 
Для свіжого та здорового кольору обличчя! 
За допомогою комплексу з коферменту 
та водоростей, що містяться в кремі, Ви зможете 
попередити процес старіння шкіри. Серія для догляду 
підтримує енергетичний обмін у клітинах: він активізує 
шкіру і надає їй свіжість та сяйво.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ

Q10
Q10 зарекомендував себе у догляді за шкірою як 
надзвичайно ефективний засіб проти перших ознак її 
старіння.
Q10 (кофермент Q10 чи убіхінон) бере участь 
у процесах вироблення енергії. Таким чином, він 
активно протидіє утворенню дрібних зморшок.
Результат: енергія та свіжість вашої шкіри.

ВОДОРОСТІ
Водорості – це справжній морський скарб, адже 
вони містять багато вітамінів, протеїнів, мінеральних 
речовин та антиоксидантів. Вони сприяють 
кровопостачанню та інтенсивно зволожують шкіру. 
Водорості відомі тим, що можуть довго утримувати 
вологу – до 24 годин.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Засоби ZEITGARD Racine ідеально доповнюють один 
одного.
Наприклад Racine Колаген зміцнює шкіру, його 
можна наносити під Racine Поживний денний крем. 
Комплекс Racine забезпечує збалансовану програму 
для догляду. 

Серія включає: 
• Поживний денний крем • Поживний нічний крем • Крем для повік • Колаген
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СИСТЕМА ДОГЛЯДУ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Ідеальний догляд вночі, оскільки саме в цей час 
доби активний компонент Q10 наповнює шкіру 
новою енергією. Активує природну фазу регенерації 
шкіри протягом ночі та активно запобігає утворенню 
дрібних зморшок. Шкіра отримує зволоження 
з тривалим ефектом, свіжий вигляд та равну 
текстуру.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Після очищення наносити на шкіру обличчя, шиї 
та область декольте щовечора.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Кофермент Q10
Субстанція убіхінон відома як ефективний активний 
компонент для клітин. Він безпосередньо приймає 
участь у процесі вироблення енергії в клітинах. 
Комплекс з водоростей підвищує зволоження шкіри.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкращого ефекту можна досягти 
від комбінованого застосування із поживним денним 
кремом та кремом для повік від ZEITGARD Racine.

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для шкіри, що виглядає втомленою і потребує 
енергії.

ВЛАСТИВОСТІ
Денний крем з природним для шкіри активним 
компонентом Q10. Надає шкірі більше енергії для 
ідеального захисту та попереджає передчасне 
утворення маленьких зморшок. Завдяки 
біологічному комплексу з водоростей покращується 
зволоження шкіри. УФ-фільтр захищає від 
зовнішнього впливу випромінювання.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Після очищення наносити на шкіру обличчя, шиї та 
область декольте щоранку.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Кофермент Q10
Субстанція убіхінон відома як ефективний активний 
компонент для клітин. Він безпосередньо приймає 
участь у процесі вироблення енергії в клітинах.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкращого ефекту можна досягти 
від комбінованого застосування із поживним нічним 
кремом та кремом для повік від ZEITGARD Racine.

Склад: Аква (вода), бутиленгліколь, каприлік/каприк тригліцерид, метил
глюкоза сесквістеарат, стеарил ізононаноат, дикрохмальфосфати,
гідрогенізованний коко-гліцерид, ізостеарил ізостеарат, дециололеат,
етилгексил метоксициннамат, октилдодеканол, цетеариловий спирт,
сквалан, гліцерилстеарат, токоферил ацетат, феноксиетанол,
етилгексилгліцерин, масло насіння соняшнику, віддушка (ароматизатор),
убіхінон, динатрій ЕДТА, гідролізований алгін, маріс аква (морська
вода), лецитин, екстракт хлорелли звичайної, аскорбілпальмітат,
бензилсаліцилат, токоферол, бета-каротин, лімонен, гераніол, гексил
циннамал, цитронеллол, ліналоол

Склад: Аква (вода), бутиленгліколь, каприлік/каприк тригліцерид,
гідрогенізованний коко-гліцерид, метил глюкоза сесквістеарат,
децилолеат, ізостеарил ізостеарат, олія каріте (ші), масло симмондсії
китайської, сквалан, дикрохмальфосфати, октилдодеканол,
гліцерилстеарат, цетеариловий спирт, циклопентасилоксан, токоферил
ацетат, феноксиетанол, диметикон кросполімер, етилгексилгліцерин,
масло насіння соняшнику, віддушка (ароматизатор), лецитин, лимонна
кислота, убіхінон, екстракт хлорелли звичайної, гідролізований алгін,
токоферол, бета-каротин, циклотетрасилоксан, маріс аква (морська вода),
аскорбілпальмітат, ліналоол, бензилсаліцилат, гераніол, цитронеллол,
лімонен, гексил циннамал

НАЗВА 
LR ZEITGARD Racine
Поживний  
денний крем

ВМІСТ 
50 мл

НАЗВА 
LR ZEITGARD Racine
Поживний  
нічний крем

ВМІСТ 
50 мл

Основні переваги

• Кофермент Q10 для енергії в клітинах 
шкіри

• Комплекс догляду з водоростями 
для інтенсивного зволоження

• УФ-фільтр попереджає негативний вплив 
випромінювання

• Вітамін E захищає клітини

Основні переваги
• Кофермент Q10 підтримує регенерацію 

клітин вночі
• Комплекс для догляду з водоростями 

забезпечує шкіру мінералами
• Вітамін E відновлює шкіру вночі
• Насичена текстура з оліями жожоба 

та каріте (ши)

MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY
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СИСТЕМА ДОГЛЯДУ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу шкіри. Ідеально 
підходить для сухої та втомленої шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Концентрований засіб для догляду з колагеном, який
інтенсивно зволожує шкіру і додатково має 
вологозв’язувальну здатність. Робить шкіру більш 
пружною та еластичною, запобігає утворенню 
дрібних зморшок.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Щоранку після очищення обличчя наносити на шкіру
обличчя, шиї та область декольте. Після цього 
застосовувати Денний крем LR ZEITGARD Racine.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Колаген – це аутогенний протеїн шкіри, який зберігає
її підтягнутою та еластичною. Колаген у вигляді 
інгредієнту косметичних засобів миттєво зволожує 
шкіру і вона стає пружною та гладкою.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкращого ефекту можна досягти 
від комбінованого застосування із поживним денним 
кремом, поживним нічним кремом та кремом 
для повік від ZEITGARD Racine.

Склад: Аква (вода), гліцерин, пантенол, розчинний колаген, гідроксид
натрію, трис (тетраметилгідроксипиперидинол) цитрат, феноксиетанол,
цитрат натрію, кислотний 42090 (синій 1), кислотний 60730 (зовнішн.
фіолетовий 2)

НАЗВА 
LR ZEITGARD Racine
Колаген

ВМІСТ 
30 мл

Основні переваги

• Колаген у чистому вигляді для зміцнення 
шкіри

• Інтенсивне зволоження та утримування 
вологи

• Шкіра виглядає молодою, свіжою 
та гладкою

MADE IN GERMANY
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СИСТЕМА ДОГЛЯДУ

НАЗВА 
LR ZEITGARD Racine
Крем для повік

ВМІСТ 
15 мл

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Підходить для будь-якого типу 
шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
Ніжний крем для повік з 
коферментом Q10 для чутливої 
шкіри навколо очей. Збагачує 
енергією та зміцнює.
Комплекс вітамінів A, C, E посилює
природню регенерацію шкіри
та цілеспрямовано діє проти 
вільних радикалів. Ніжна шкіра 
навколо очей виглядає більш 
гладкою та розслабленою. Крем 
попереджує утворення зморшок і 
за допомогою УФ-фільтра захищає 
шкіру від негативного впливу 
сонячних променів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Щодня вранці та ввечері наносити
на шкіру навколо очей і легенько
вбивати подушечками пальців.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ 
ЗАСОБУ
Кофермент Q10
Субстанція убіхінон відома як 
ефективний активний компонент 
для клітин. Він безпосередньо 
приймає участь у процесі 
вироблення енергії в клітинах.
Комплекс з водоростей підвищує
зволоження шкіри.
Вітамін A попереджає утворення
зморшок.
Вітамін E захищає від вільних 
радикалів.
Вітамін C має антиоксидантну дію.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкращого ефекту можна досягти 
від комбінованого застосування 
із поживним денним кремом 
та поживним нічним кремом 
від ZEITGARD Racine.

Склад: Аква (вода), бутиленгкліколь,
каприлік/каприк тригліцерид, метил глюкоза
сесквістеарат, гідрогенізованний коко-гліцерид,
стеарил ізононаноат, децилолеат, ізостеарил
ізостеарат, етилгексил метоксициннамат,
дикрохмальфосфати, октилдодеканол,
цетеариловий спирт, гліцерилстеарат,
диетиламіногідроксибензоїл, гексилбензоат,
сквалан, олія каріте (ші), диметикон,
токоферил ацетат, аскорбілфосфат натрію,
ретінилпальмітат, гідролізований алгін, екстракт
хлорелли звичайної, маріс аква (морська вода),
убіхінон, віддушка (ароматизатор), токоферол,
етилгексилгліцерин, феноксиетанол, лимонна
кислота, бутилокситолуол, бензилсаліцилат,
цитронеллол, гераніол, гексил циннамал,
лімонен, ліналоол

Основні переваги

• Містить кофермент Q10, 
який постачає енергію в 
клітини шкіри

• Ефективна комбінація 
вітамінів для природньої 
регенерації

• Комплекс для догляду 
з водоростями, що 
інтенсивно зволожує
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НАЗВА 
LR ZEITGARD Nanogold

ІНФОРМАЦІЯ
LR розробила засоби для захисту від 
UVA-випромінювання, яке спричиняє старіння шкіри: 
косметична дія цінної сировини золота та шовку 
оптимально поєднана з новою нанотехнологією. 
Сполука золота та шовку ефективно абсорбує 
шкідливе UVA-випромінювання сонячного світла. 
Завдяки цьому, викликане випромінюванням старіння 
шкіри, яке також називається фотостаріння, значно 
знижується.

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для жінок:
• віком приблизно від 30 років;
• які хочуть попередити утворення перших дрібних 

зморшок;
• які хочуть захистити свою шкіру від старіння, 

викликане UVA-випромінюванням;
• які надають перевагу високоякісному догляду за 

обличчям.

ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ, ЩО ШКІДЛИВО 
ВПЛИВАЮТЬ НА ШКІРУ
1. UVA-промені можуть легко проникати у шари 
епідермісу та дерми
2. Пошкоджуються базові субстанції структури шкіри. 
Внаслідок цього виникають вільні радикали.
3. Вільні радикали можуть також пошкоджувати 
структурні одиниці колагену – це призводить 
до розриву структури дерми і утворюються 
перші маленькі зморшки, обумовлені впливом 
випромінювання. Цей процес називається 
фотостарінням.

ДІЯ
Золото поглинає UVA-промені; білкові структури 
шовку абсорбують і, водночас, слугують в якості 
депо амінокислот для відновлення структури шкіри. 
Комплекс з нанозолота та протеїнів шовку «огортає» 
чутливі структури шкіри і одночасно поглинає 
UVA-випромінювання – це ефективно запобігає 
утворенню вільних радикалів.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА
Засоби серії для догляду з нанозолотом доповнюють 
один одного. Тож узгоджені між собою засоби мають 
ефективну синергетичну дію.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Ефективність, підтверджена тестуванням1:
• 97% осіб підтверджують, що під час використання 

Денного крему відчувається інтенсивний догляд та 
зволоження

• 89% осіб підтверджують, що з Нічним кремом шкіра 
стає більш еластичною

• 76% осіб підтверджують, що завдяки комбінації 
Денного та Нічного кремів шкіра виглядає помітно 
молодшою

1 Денний та Нічний креми Nanogold перевірені тестуванням, 
проведеним інститутом Dermatest протягом 4 тижнів у червні 
2008 р., яке пройшли 30 жінок віком від 29 до 43 років.

Серія включає:
• Денний крем • Нічний крем • Тонік для обличчя     
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UVA-ВИПРОМІНЮВАННЯ

Роговий шар
Зморшки,

обумовлені впливом
UVA-променів

Вільні радикали

Пошкоджені
колагенові волокна

Епідерміс

Дерма

Теплове 
випромінювання

1. Бар’єр з
розчином

Uvinul A Plus
(у денному кремі)

2. Бар’єр
з кристалічної

структури
нанозолота

та шовку

UVA-ВИПРОМІНЮВАННЯ
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Денне світло негативно діє на 
сполучну тканину – шкіра старіє.

В офісі, в магазині, в автомобілі:
UVA-промені скрізь проникають у шкіру.
Утворюються вільні радикали.

Наслідок:
Пошкоджені колагенові волокна, шкіра 
не має опорної сили, утворюються 
зморшки. 

Нанозолото та шовк захищають 
вашу сполучну тканину – шкіра 
відновлюється.
 
Результат:
1. Перший бар’єр від UVA-променів 
досягається завдяки Uvinul A Plus, 
при цьому UVA-випромінювання 
перетворюється у нешкідливе теплове 
випромінювання.
2. Золото поглинає UVA-промені, які 
проникають у шкіру, таким чином вони 
не можуть завдати шкоди вразливим 
структурам шкіри.

ЕФЕКТИВНЕ ПОГЛИНАННЯ UVA-ПРОМЕНІВ

НАЗВА 
LR ZEITGARD Nanogold
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СИСТЕМА ДОГЛЯДУ

ВЛАСТИВОСТІ
Високоякісний крем доглядає за шкірою та 
відновлює її вночі. Він попереджає передчасне 
старіння шкіри у віці від 30 років, викликане 
негативним впливом випромінювання. Нічний крем 
ідеально доповнює Денний крем для досягнення 
ефективного результату.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Щовечора після очищення шкіри Тоніком для 
обличчя Nanogold нанести Нічний крем і втерти у 
шкіру легкими масажними рухами.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Нічний крем містить нанозолото та протеїни шовку, а
також TIMP-пептиди та спеціальну активну речовину
SYN®-COLL**.
SYN®-COLL** базується на пептидах, що сприяють 
процесу утворення колагену.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкращого ефекту можна досягти 
від комбінованого застосування з денним кремом 
ZEITGARD Nanogold.
** Виготовлено на PENTAPHARM Ltd

ВЛАСТИВОСТІ
Засіб для догляду за обличчям з розкішною 
шовковистою текстурою підтримує шкіру, запобігає її
передчасному старінню, викликаному дією 
UVA-випромінювання.
Крем доглядає і піклується про шкіру протягом дня, 
комбінація активних компонентів утримує шкіру 
еластичною. Ідеально в якості основи під макіяж. 
З нанозолотом, протеїнами шовку, спеціальним
активним комплексом Aglycal®, TIMP-Peptiden® та
активною речовиною Uvinul A plus®*, яка захищає від
UVA-випрмінювання (SPF 15).

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Щоранку наносити після очищення шкіри Тоніком 
для обличчя Nanogold. Денний крем Nanogold дуже 
легко розподіляється по шкірі. Після цього можна 
наносити макіяж.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Aglycal попереджає неконтрольоване зрощування та
склеювання пошкоджених структур колагену.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкращого ефекту можна досягти 
від комбінованого застосування з Нічним кремом 
ZEITGARD Nanogold.
* ТМ «BASF AG»

Склад: Аква (вода), каприлік/каприк тригліцериди, бутиленгліколь,
дикаприловий карбонат, олія насіння рапсу (рослинна), цетеариловий
спирт, етилгексилметоксициннамат, діетиламіно гідроксибензоїл, 
гексилбензоат, натрію стеарол глютамат, диметикон, циклопентасілоксан,
маннітол, гідрогенізовані гліцериди жирних кислот кокосового масла,
токоферилацетат, карбомер, диоксид кремнію, циклодекстрин, 
віддушка (ароматизатор), глікоген, диоксид титану, ксантанова камідь, 
феноксиетанол, токоферол, диметикон кросполімер, фиброн, етилгексил,
гліцерин, триетоксикаприлилсілан, екстракт листя толокнянки, 
циклотетрасілоксан, лимонна кислота, екстракт грейпфруту (Citrus Paradisi), 
золото, ацетил гексапептид-20, гексиленгліколь, фруктоза, глюкоза, 
сахароза, сечовина, декстрин, аланін, глутамінова кислота, аспарагінова 
кислота, гексилнікотинат, бутилфенил метилпропіональ, ліналоол, 
гексилкоричний альдегід, бензилсаліцилат, альфа-ізометиліонон, лімонен

Основні переваги

• Попереджає передчасне старіння шкіри, 
обумовлене впливом випромінювання

• Захищає колагенові волокна
• Захищає від UVA-променів (SPF 15)

Склад: Аква (вода), бутиленгліколь, каприлік/каприк тригліцериди,
метил глюкозисеквістеарат, олія насіння рапсу (рослинна), дикаприловий
карбонат, цетеариловий спирт, олія каріте (ші), сквалан, гліцерилстеарат,
гліцерин, циклопентасілоксан, диметикон кросполімер, віддушка
(ароматизатор), ксантанова камідь, токоферилацетат, фиброн,
феноксиетанол, токоферол, етилгексил, гліцерин, пальмитоїл трипептид-5,
циклотетрасілоксан, екстракт грейпфрута, лимонна кислота, золото,
ацетил гексапептид-20, гексиленгліколь, фруктоза, глюкоза, сахароза,
сечовина, декстрин, аланін, глутамінова кислота, аспарагінова кислота,
гексилнікотинат, альфа-ізометиліонон, бутилфенил метилпропіональ,
ліналоол, гексилкоричний альдегід, бензилсаліцилат, лімонен

Основні переваги

• Попереджає передчасне старіння шкіри, 
обумовлене впливом UVA-випромінювання

• Доглядає та відновлює шкіру вночі
• Захищає колагенові волокна

НАЗВА 
LR ZEITGARD  
Nanogold 
Денний крем

ВМІСТ 
50 vk

НАЗВА 
LR ZEITGARD  
Nanogold 
Нічний крем

ВМІСТ 
50 мл

MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY
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СИСТЕМА ДОГЛЯДУ

ВЛАСТИВОСТІ
Засіб для догляду за обличчям заспокоює і освіжає
шкіру після її очищення, має особливо ніжну 
і насичену текстуру завдяки протеїнам шовку 
та пантенолу.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Використовуйте Тонік щодня вранці та ввечері після 
очищення. Змочіть ватний диск тоніком і м’яко 
проведіть по обличчю, шиї та області декольте. 
Уникайте ділянок навколо очей. Після цього нанесіть 
Денний або Нічний крем Nanogold.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкращого ефекту можна досягти 
від комбінованого застосування з денним та нічним 
кремами ZEITGARD Nanogold.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Пантенол (також відомий як провітамін B5) підтримує 
процеси формування нових клітин.
Для зволоження, захисту, та попередження старіння 
шкіри пантенол є обов`язковим для догляду 
за шкірою.
Щоб ознайомитися з оглядом досліджень пантенолу, 
дивіться відповідні GDCh-технічні інструкції 
(Товариства німецьких хіміків).

Склад: Аква (вода), бутиленгліколь, спирт денат., сорбітол, пантенол,
гідролізований шовк, ПЕГ-40 гідрогенізоване касторове масло, ксантанова
камідь, віддушка (ароматизатор), феноксиетанол, етилгексил, гліцерин,
лимонна кислота, золото, гексиленгліколь, фруктоза, глюкоза, сахароза,
сечовина, декстрин, аланін, глутамінова кислота, аспарагінова кислота,
гексилнікотинат, бутилфенил метилпропіональ, ліналоол, гексилкоричний
альдегід, бензилсаліцилат, альфа-ізометиліонон

Основні переваги

• Попереджає передчасне старіння шкіри
• Насичена текстура
• Освіжає обличчя після очищення

НАЗВА 
LR ZEITGARD Nanogold  
Тонік для обличчя

ВМІСТ 
150 мл

MADE IN GERMANY



BEAUTY 
DIAMONDS
DAILY CARE

ІНФОРМАЦІЯ
LR поєднує перевірені компоненти та інвеснує 
у розробку засобів, зокрема, їхньої високоякісної 
рецептури. Так з'явилась продукція Beauty Diamonds. 
Діаманти вважаються дорогоцінними 
та ексклюзивними. Ними інкрустують найвишуканіші 
прикраси світу. А LR наповнила такою 
ексклюзивністю догляд для обличчя.

ДІЯ
Зріла, вибаглива шкіра має особливі потреби і 
заслуговує догляду з відбірними інгредієнтами. 
Засоби Beauty Diamonds допомагають зміцнити 
шкіру та, при регулярному застосуванні, візуально 
зменшують зморшки.
Серія Beauty Diamonds надає оптимальне живлення 
зрілій та фізично виснаженій шкірі.  
Рецептури окремих засобів Beauty Diamonds  
LR збагатила особливими комплексами активних 
речовин: активні компоненти «Diamond Sirt» 
підтримують природні механізми регенерації шкіри 
та покращують зовнішній вигляд шкіри.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Пептидна комбінація, що базується на діамантах, 
пропонує зрілій шкірі ефективний механізм захисту 
клітин (репарація ДНК).
Додатково засіб містить високоактивний пептид з 
грибного екстракту. Цей вид гриба поширений в Китаї,
містить багато гіалуронової кислоти рослинного 
походження, попереджає старіння шкіри, підтримує 
регенерацію клітин та захищає від негативних 
зовнішніх та стресогенних факторів.
Засоби серії містять активний комплекс «Detoxiquin».

Він складається з екстракту гриба та синтетичних 
пептидів, які підтримують процес природнього 
відновлення шкіри і, таким чином, дрібні зморшки 
виглядають розгладженими.
Зріла шкіра на клітинному рівні захищена від 
факторів стресу. Гексапептид, активна речовина з 
противіковою дією, складається з екстракту гриба;
цей вид гриба, поширений в Китаї, містить гіалуронову
кислоту рослинного походження, попереджає 
старіння шкіри, підтримує регенерацію клітин та 
захищає від негативних зовнішніх та стресогенних 
факторів.

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для жінок:
• віком від 40 років;
• із сухою та вразливою шкірою;
• які надають перевагу догляду класу «люкс»;
• які хочуть, щоб їх шкіра неперевершено сяяла;
• які прагнуть зменшити зморшки;
• які хочуть, щоб їх шкіра була більш еластичною.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Засоби Beauty Diamonds тестувались інститутом
Dermatest протягом 4 тижнів у незалежному 
дослідженні.
Засоби сприйнялись добре та сприяли значному
зменшенню глибини зморшок.

Серія включає:

• Нічний крем • Крем для повік • Денний крем • Тонік для обличчя • Інтенсивний крем

• Олія для обличчя «Сяяння молодості» 

НАЗВА 
LR ZEITGARD Beauty Diamonds
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СИСТЕМА ДОГЛЯДУ

ВЛАСТИВОСТІ
Натуральні активні інгредієнти морського 
та рослинного походження забезпечують тривале 
зволоження шкіри. Шкіра виглядає м’якою, 
розгладженою і розлабленою.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
За допомогою дозатора нанести тонік на ватний 
диск і зволожити ним обличчя, шию та область 
декольте.
В якості швидкого освіжаючого засобу Тонік можна
розпилювати поверх макіяжу або Денного крему.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Ліфтинговий компонент Skin Tightener 
(комплекс активних речовин з водоростей 
та високомолекулярних пшеничних білків) 
одразу надає відчутного ефекту вирівнювання 
та розгладження. Шкіра виглядає свіжою 
та підтягнутою.
Moist 24TM (екстракт коріння маннику – злакової 
рослини з Азії чи Австралії) – це інтенсивний 
зволожуючий компонент з тривалою 24-годинною 
дією, який покращує зволоження шкіри.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкращого ефекту можна досягти 
від комбінованого застосування з Тоніком 
для обличчя та Нічним кремом Beauty Diamonds.

Склад: Аква (вода), пропіленгліколь, ПЕГ-6 каприлік/каприк тригліцериди,
сорбітол, гліцерин, пантенол, гексиленгліколь, водна маса гамамелісу
віргінського, хондрус курчавий (каррагенан), алантоїн, фруктоза,
феноксиетанол, глюкоза, cпирт денат., екстракт гамамелісу віргінського,
ПЕГ-40 гідрогенізована рицинова олія, лимонна кислота, сечовина,
етилгексил, гліцерин, декстрин, сахароза, глутамінова кислота, аланін,
аспарагінова кислота, гексилнікотинат

Основні переваги

• Видаляє залишки після очищення
• Шкіра виглядає помітно розслабленою
• Інтенсивно зволожує майже протягом 

24 годин

НАЗВА 
LR ZEITGARD 
Beauty Diamonds 
Тонік для обличчя

ВМІСТ 
200 мл

ВЛАСТИВОСТІ
Зморшки помітно розгладжуються. Рослинний 
зволожувач глибоких шарів шкіри зі стійким ефектом 
та першокласна система захисту від вільних 
радикалів дозволяють шкірі довше виглядати свіжою 
та молодою. Не містить парабенів та мінеральних 
олій.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Щоранку наносити на обличчя після застосування 
Тоніка для обличчя.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Високотехнологічний пептид MatrixylTM покращує 
структуру шкіри завдяки активуванню синтезу 
природнього колагену шкіри. Зменшує лінії та дрібні 
зморшки, має зволожуючу дію та розгладжує шкіру. 
Компонент RadicareTM має антиоксидантну дію, 
покращує захисні механізми, запобігає утворенню 
вільних радикалів та зміцнює клітинну оболонку. 
Порошок Moist 24TM – це вологоутримуючий 
інгредієнт, що діє 24 години для інтенсивного 
зволоження шкіри. Денний крем містить цінні 
природні олії.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкращого ефекту можна досягти від комбінованого
застосування з Нічним кремом Beauty Diamonds.

Склад: Аква (вода), дикаприловий карбонат, C12-15 алкіл бензоат, 
пропіленгліколь, сквалан, циклопентасілоксан, гліцерин, гідроксиетил
акрилат/ натрій акрилоїлдиметилтаурат кополімер, феноксиетанол, 
бутиленгліколь, пантенол, диметикон кросполімер, гексиленгліколь,
токоферилацетат, акрилат/С10-30 алкил акрилатний кросполімер, 
токоферол, віддушка (ароматизатор), етилгексилгліцерин, полісорбат 60,
фруктоза, глюкоза, гідроксид натрію, циклотетрасілоксан, лактат натрію,
бутилфенил метилпропіональ, карбомер, кокоглікозид, екстракт гриба
(тремелла фукусовидна), декстрин, гідроксиізогексил 3-циклогексен
карбоксальдегід, пальмитоїл трипептид-1, пальмитоїл тетрапептид-7,
сахароза, діамантовий порошок, сечовина, гексилнікотинат, глутамінова
кислота, аспарагінова кислота, аланін, диоксид кремнію, ацетил-
пентапептид-35, залізистий гексапептид-35, ліналоол, гексилкоричний
альдегід, цитронеллол, бензилсаліцилат, альфа-ізометиліонон, лімонен,
кислотний 19140 (жовтий 5), кислотний 14700 (червоний 4), кислотний
17200 (червоний 33), кислотний 15985 (жовтий 6)

Основні переваги

• Помітно розгладжує дрібні зморшки
• Інтенсивно зволожує майже протягом 

24 годин
• Захищає шкіру від оксидативного стресу

НАЗВА 
LR ZEITGARD 
Beauty Diamonds 
Денний крем

ВМІСТ 
50 мл

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY
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СИСТЕМА ДОГЛЯДУ

ВЛАСТИВОСТІ
Цінні натуральні олії у поєднанні з сучасними 
біологічними та аутогенними активними речовинами, 
що борються з проявами старіння шкіри, піклуються 
про шкіру протягом ночі, щоб вранці вона виглядала 
підтягнутою, гладенькою, більш живою та молодою.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Щовечора після застосування Тоніка для обличчя
наносити на шкіру обличчя, шиї та область декольте,
делікатно та м’яко масуючи її.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Компонент Questmix H (цераміди та фосфоліпіди)
зміцнює та відновлює природній бар’єр шкіри, 
перешкоджаючи втраті вологи.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкращого ефекту можна досягти від 
комбінованого застосування з Денним кремом 
Beauty Diamonds.

Склад: Аква (вода), дикаприловий карбонат, C12-15 алкіл бензоат,
пропіленгліколь, сквалан, циклопентасілоксан, гліцерин, гексилдецил
лаурат, гексилдеканол, гідроксиетил акрилат/натрій акрилоїлдиметилтаурат
кополімер, феноксиетанол, поліакрилат натрію, бутиленгліколь, пантенол,
диметикон кросполімер, гексиленгліколь, віддушка (ароматизатор), 
токоферол, токоферилацетат, акрилат/С10-30 алкил акрилатний 
кросполімер, етилгексилгліцерин, полісорбат 60, фруктоза, глюкоза,
гідроксид натрію, лактат натрію, циклотетрасілоксан, карбомер,
кокоглікозид, діамантовий порошок, залізистий гексапептид-35, сахароза,
декстрин, аспарагінова кислота, глутамінова кислота, гексилнікотинат,
аланін, лецитин, сорбат калія, екстракт гриба (тремелла фукусовидна),
сечовина, пальмитоїл тетрапептид-7, сфінголіпіди, пальмитоїл 
трипептид-1, натрію цитрат, аскорбілпальмітат, ацетил-пентапептид-35, 
гідрогенізованих пальмових гліцеридів цитрат бутилфенил метилпропіональ, 
ліналоол, фосфоліпіди, гексилкоричний альдегід, цитронеллол, лімонен, 
гідроксиізогексил 3-циклогексен карбоксальдегід, бензилсаліцилат, альфа-
ізометиліонон, кислотний 19140 (жовтий 5), кислотний 14700 (червоний 4), 
кислотний 17200 (червоний 33), кислотний 15985 (жовтий 6)

Основні переваги

• Відновлює шкіру вночі
• Розгладжує шкіру
• Допомагає зберегти пружність 

та еластичність

НАЗВА 
LR ZEITGARD 
Beauty Diamonds 
Нічний крем

ВМІСТ 
50 мл

ВЛАСТИВОСТІ
Регулярне застосування дозволяє розгладити ніжну 
шкіру навколо очей і запобігає виникненню нових 
зморшок. Спеціально відібрані активні речовини 
рослинного, морського та аутогенного походження 
зменшують темні кола під очима.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
За потреби делікатно наносити на шкіру навколо 
очей 1-2 рази на день після застосування 
очищуючих засобів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Eyeliss (Комплекс з 3-х активних інгредієнтів) 
покращує міцність та еластичність шкіри.  
Внаслідок підвищення циркуляції лімфи, темні кола 
під очима помітно зменшуються.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Оптимального ефекту ви досягнете за допомогою 
застосування крему разом з Тоніком для обличчя 
та Денним кремом Beauty Diamonds.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Інститут Dermatest перевірив дію Крему для повік 
Beauty Diamonds у квітні 2011 року у дослідженні, 
яке пройшли 20 жінок віком від 50 років.  
Аналіз опитування споживачів виявив наступні 
покращення після використання крему:
49,1% – менше темних кіл під очима
51,5% – зменшені темні кола навколо очей
57,6% – менше набряків під очима

Склад: Аква (вода), циклопентасілоксан, C12-15 алкіл бензоат,
пропіленгліколь, гліцерин, сквалан, олія насіння рапсу (рослинна),
циклогексасілоксан, гідроксиетил акрилат/натрій асрилоїлдиметил
таурат кросполімер, феноксиетанол, гексилдециллаурат гексилдеканол,
бутиленгліколь, пантенол, гексиленгліколь, гесперидинметил халькон,
поліакрилат натрію, токоферол, акрилат/C10-30 алкіл акрилатний
кросполімер, токоферилацетат, віддушка (ароматизатор), етилгексил,
гліцерин, полісорбат 60, глюкоза, фруктоза, стеарет-20, гідроксид натрію,
лактат натрію, хлоргексидин диглюконат, бутилфенил метилпропіональ,
ліналоол, гексилкоричний альдегід, цитронеллол, бензилсаліцилат, альфа-
ізометиліонон, дипептид-2, кокоглікозід, карбомер, пальмитоїл тетрапептид-7,
екстракт гриба (тремелла фукусовидна), сорбат калію, пальмитоїл
трипептид-1, гідроксиізогексил 3-циклогексен карбоксальдегід, лімонен,
декстрин, сечовина, сахароза, гексилнікотинат, аланін, глутамінова кислота,
аспарагінова кислота, ацетил пентапептид-35, діамантовий порошок, диоксид
кремнію,залізистий гексапептид-35, кислотний 14700 (червоний 4),
кислотний 15985 (жовтий 6), кислотний 19140 (жовтий 5), кислотний
17200 (червоний 33)

Основні переваги

• Допомагає зменшити темні кола 
та набряки під очима

• Розгладжує шкіру
• Візуально зменшує зморшки

НАЗВА 
LR ZEITGARD 
Beauty Diamonds 
Крем для повік

ВМІСТ 
30 мл
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СИСТЕМА ДОГЛЯДУ

НАЗВА 
LR ZEITGARD 
Beauty Diamonds
Інтенсивний крем

ВМІСТ 
30 мл

Склад:  Аква (вода), дикаприловий карбонат, 
гліцерин, цетеариловий спирт, дикаприлил 
ефір, етилгексилпальмітат, цетиловий 
спирт, гліцерилстеарат, гексилдеканол, 
гексилдецил лаурат, диметикон, олія каріте 
(ші), олія насіння рапсу (рослинна), диметикон/ 
вінилдиметикон кросполімер, пантенол, 
ефір жожоба, ПЕГ-75 стеарат, олія горіха 
макадамії цільнолисткової, олія соняшника 
однорічного, гексиленгліколь, поліакрилат 
натрію, ксантанова камідь, олія фісташки, 
стеарет-20 феноксиетанол, цетет-20, лимонна 
кислота, віддушка (ароматизатор), токоферол, 
токоферилацетат етилгексилгліцерин, глюкоза, 
фруктоза, диоксид кремнію, бутиленгліколь, 
диоксид кремнію, диметил силілат бутилфенил 
метилпропіональ, полігліцерин-3, олія квітів 
акації низбігаючої, фосфоліпіди, ізоцет-10, 
каприлил гліколь, гіалуронат натрію, сорбат 
калію, ацетил-пентапептид-35, алмазний 
порошок, залізистий гексапептид-35, екстракт 
гриба (термелла фукусовидна), декстрин, 
сечовина, аланін, сфінголіпіди, лецитин, 
натрію цитрат, сахароза, гексилнікотинат, 
аспарагінова кислота, глутамінова кислота, 
аскорбілпальмітат, гідрогенізованих 
пальмових гліцеридів цитрат ліналоол, 
гексилкоричний альдегід, цитронеллол, 
лімонен, гідроксиізогексил 3-циклогексен 
карбоксальдегід, бензилсаліцилат, альфа-
ізометиліонон, кислотний 19140 (жовтий 5),
кислотний 14700 (червоний 4), кислотний
17200 (червоний 33), кислотний 15985
(жовтий 6)

ВЛАСТИВОСТІ
Засіб для боротьби з проявами 
старіння шкіри інтенсивно 
доглядає за шкірою та піклується 
про неї. З ефектом ліфтингу – 
помітно зменшує зморшки.
Комбінація церамідів та кульок-
філерів з гіалуроновою кислотою 
Hyaluronic Filling Spheres® 
забезпечує помітний ефект.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Інтенсивний крем можна 
застосовувати щоранку та 
щовечора після очищення шкіри. 
Також наносити, коли виникає 
відчуття, що шкіра потребує 
додаткового догляду.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ
ЗАСОБУ
Dermaxyl – це антивікова 
речовина, спрямована на боротьбу 
з помітними проявами часу, яка 
полягає в розгладженні зморшок 
і відновленні бар’єрних функцій 
шкіри у комплексі з церамідами 2 
та нейромедіаторами, які 
відіграють важливу роль, 
особливо при відновленні шкіри. 
Це допомагає стимулювати 
клітинну взаємодію, а вікові зміни 
шкіри стають не такими помітними.
Дрібні зморшки зменшуються 
та перешкоджається формування 
глибоких зморшок.
Lipodermol, ліпідний комплекс, що 
складається з незамінних жирних 
кислот, фосфоліпідів та вітаміну A, 
допомагає розгладжувати шкіру.
Вітамін E захищає клітинні 
мембрани від оксидативного 
стресу, викликаного вільними 
радикалами.
Олії плодів шипшини та ядер 
фісташок – це цінні рослинні олії 
для сухої шкіри.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкращого ефекту можна досягти
від комбінованого застосування
з Тоніком для обличчя 
Beauty Diamonds.

Основні переваги

• Ліфтинговий ефект
• Візуально зменшує 

зморшки
• Інтенсивно доглядає 

та піклується про шкіру
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СИСТЕМА ДОГЛЯДУ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Жінки, які хочуть зволожити суху 
шкіру обличчя. Також для зрілої 
та втомленої несприятливими 
факторами зимової пори року 
шкіри.
Подаруйте своїй шкірі пружність 
та оксамитову м’якість. Ваша шкіра 
буде виглядати молодо

ВЛАСТИВОСТІ
Через несприятливі зовнішні 
фактори наша шкіра стає 
особливо вразливою. До того 
ж, у зимовий період додається 
негативний вплив морозу та 
висушене опалюванням повітря. 
Через це шкіра почувається 
знесиленою і стає сухою, а колір 
обличчя виглядає блідим. Через 
несприятливі зовнішні фактори 
шкіра втрачає вологу, а зморшки 
утворюються швидше. У цьому 
випадку для підтримки пружності 
шкіри і попередження утворення 
зморшок звичайного щоденного 
догляду буде недостатньо. Більшої 
підтримки потребує, перш за все, 
зріла шкіра, щоб мати змогу щодня 
стійко витримувати несприятливі 

умови. Олія для обличчя 
«Сяяння молодості» – це засіб для 
інтенсивного антивікового догляду.
Інноваційна комбінація з 6 цінних 
натуральних олій та відбірних 
вітамінів сприяє регенерації, 
насамперед, сухої, шорсткої, 
знесиленої шкіри та додає їй 
молодого сяяння.
Олії з глибокою дією інтенсивно 
доглядають за шкірою і через 
зміцнення ліпідного бар’єру 
попереджають втрату вологи. 
Шкіра стає підтягнутою, 
еластичною і м’якою, як оксамит.
Вітаміни A, E та F забезпечують 
шкіру необхідними живильними 
речовинами, які сприяють 
регенерації шкіри. Вона виглядає 
молодшою, стає більш пружною і 
міцною. Рослинні олії роблять суху 
шкіру менш шорсткою, додають 
їй сяяння молодості і вирівнюють 
колір обличчя, без жирного блиску.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Продукт пропонує три варіанти 
застосування:
• Основний антивіковий догляд 
Ідеальний базовий догляд для 
забезпечення сяючого кольору 
обличчя. Після очищення шкіри 
вранці або ввечері 3–5 крапель олії 
розподілити по всьому обличчю. 
Потім нанести свій звичайний 
засіб для щоденного догляду серії 
LR ZEITGARD.
• Додатковий антивіковий 
догляд
Збагачений догляд для особливо 
тендітної шкіри. Нанести кілька 
крапель на долоню. Змішати з 
вашим денним або нічним кремом 
та нанести на обличчя.

• Антивікова маска
Інтенсивний насичений догляд 
для відновлення шкіри, після 
якого шкіра стає рівною і міцною. 
Приблизно 10 крапель масла 
нанести на шкіру обличчя, шиї 
та області декольте. Лишити 
на 10 хвилин. Залишки маски 
масажними рухами втерти в шкіру 
або видалити серветкою.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Чудова підтримка для шкіри 
завдяки безпосередньому 
поєднанню олії з денним та нічним 
кремами серії LR ZEITGARD Beauty 
Diamonds.

КОРИСНО ЗНАТИ
Різноманітні олії захищають 
нашу шкіру, доглядають за нею, 
створюють захисний бар’єр та 
утримують вологу. Комбінації 
олій дозволяють створювати 
збалансовані продукти для 
догляду за шкірою. В олії для 
обличчя «Сяяння молодості» серії 
LR ZEITGARD Beauty Diamonds ми 
використали олії:  
мигдалеву, арганову, 
авокадо, виноградних  
кісточок, макадамії  
та жожоба.

НАЗВА 
LR ZEITGARD 
Beauty Diamonds
Олія для обличчя
«Сяяння молодості»

ВМІСТ
30 мл

Основні переваги

• Інтенсивний захист 
від втрати вологи, містить 
цінні рослинні олії

• Живлення і регенерація 
зрілої шкіри, антивіковий 
догляд з вітамінами A, E 
та F

• Сяюча молодістю шкіра

Склад: Олія солодкого мигдалю, арганова
олія, олія авокадо, олія виноградних кісточок,
олія насіння макадамії, олія насіння жожоба,
олія насіння соняшника, ретинилпальмітат,
токоферол, токоферилацетат, віддушка
(ароматизатор), лінолева кислота, ліноленова
кислота, бутилфенил метилпропіонал,
ліналоол, гексил циннамал, цитронеллол,
бензилсаліцилат, альфа-ізометиліонон,
гідроксиізогексил 3-циклогексен
карбоксальдегід, лімонен, бензилбензоат,
кислотний 4080 (бета-каротин)
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PLATI 
NUM
DAILY CARE

НАЗВА 
LR ZEITGARD Platinum

Серія включає: 

• Антивікова сироватка • Охолоджуючий крем-гель для повік

ІНФОРМАЦІЯ
Доглянута зовнішність – це привілей не лише для 
жінок.
Серія Platinum пропонує ефективні засоби, об`єднані
у прості кроки для догляду. Platinum – це 
ексклюзивний та ефективний набір для щоденного 
догляду за шкірою.

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Ексклюзивний догляд для чоловічої шкіри підходить
для будь-якого типу шкіри.

ДІЯ
Platinum Matrix-em®:
• синтетичний пептид;
• покращує еластичність шкіри;
• стимулює синтез колагену I-го та II-го типів;
• зволожує шкіру;
• зменшує зморшки;
• зменшення зморшок і зволоження, доведене під час
проведення наукових досліджень.

СЕРТИФІКАЦІЯ
Сертифікат BSB
Третє місце в номінації «Інноваційна косметична 
продукція», європейська нагорода від BSB за 
інноваційну розробку в області косметичних засобів 
та сировини для їх виробництва, отримана у 2010 році 
за «Серію Platinum від Маркуса Шенкенберга» від 
Компанії LR Health & Beauty. Підписаний Доктором 
Рідель (BSB).

ПЕРЕВАГИ
• Ефективний догляд, ексклюзивно для чоловіків
• Просте і швидке застосування
• Окремий засіб для потреб шкіри
• З пептидом Platinum matrix-em®
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СИСТЕМА ДОГЛЯДУ

НАЗВА 
LR ZEITGARD
Антивікова сироватка

ВМІСТ 
50 мл

Склад: Аква (вода), гліцерин, децилолеат,
дикаприловий карбонат, цетилпальмітат,
токоферилацетат, поліакрилат натрію,
спирт, цетеарил ізононаноат, бегенет-10,
цетеариловий спирт, цетеарет-20, токоферол,
лецитин, віддушка (ароматизатор),
гліцерилстеарат, гідрогенізована рицинова
олія, екстракт стебла опунції індійської,
гіалуронат натрію, феноксиетанол, ацетил
тетрапептид-17, колоїдна платина, диоксид
кремнію, цетеарет-12, етилгексилгліцерин,
гексиленгліколь, фруктоза, глюкоза, сахароза,
сечовина, декстрин, аланін, глутамінова
кислота, аспарагінова кислота, гексилнікотинат,
бензойна кислота, лімонен

ВЛАСТИВОСТІ
Легкий та нежирний крем, що
швидко вбирається і сприяє 
попередженню вікових проявів 
шкіри обличчя. Він зволожує, 
освіжає і покращує еластичність 
шкіри. Містить капсульовану 
льодовикову воду, екстракт 
кактуса, гіалуронову кислоту та 
вітамін E.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Щоранку та щовечора наносити 
крем на очищену шкіру обличчя 
і легкими масажними рухами 
розподілити по всьому обличчю.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ
ЗАСОБУ

Для пружності 
Platinum matrix-em® 
активує утворення 
нових колагенових 
волокон у шкірі, таким 
чином покращує
її еластичність.

Оптимальне 
зволоження 
Льодовикова вода 
з Швейцарських Альп, 
гіалуронова кислота 
та вітамін E оптимально 
забезпечують шкіру 
вологою.

Проти подразнення
після гоління 
Aqua Cacteen®, екстракт 
з кактуса, вкриває 
шкіру тоненькою 
плівкою. Завдяки 
цьому подразнена 
після гоління шкіра 
заспокоюється.

 

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкращий результат ви 
отримаєте завдяки комбінованому 
застосуванню з охолоджуючим 
крем-гелем для повік Platinum.

Основні переваги

• Попереджає вікові прояви 
шкіри обличчя

• Сприяє покращенню 
еластичності шкіри

• Зволожує і освіжає
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НАЗВА 
LR ZEITGARD 

Охолоджуючий крем-гель 
для повік

ВМІСТ 
30 мл

Склад: Аква (вода), спирт денат., 
ПЕГ-6 каприлік/каприк тригліцериди, 
диоксид кремнію, поліакрилат натрію, 
бутиленгліколь, кофеїн, диоксид титану, 
нікотинамід, триетоксикаприлилсілан, 
екстракт ясеня звичайного, токоферол, 
гліколієва кислота, гіалуронат натрію, 
віддушка (ароматизатор), сіланетріол, калій 
цитрат, ацетил тетрапептид-17, колоїдна 
платина, феноксиетанол, гексиленгліколь, 
етилгексилгліцерин, фруктоза, глюкоза, 
сахароза, сечовина, декстрин, аланін, 
глутамінова кислота, аспарагінова кислота, 
гексилнікотинат, лімонен

ВЛАСТИВОСТІ
Крем-гель розгладжує зморшки
та надає заряд свіжості. Легка, 
нежирна текстура, швидко 
вбирається шкірою, зменшує кола 
та набряки під очима. Завдяки 
Lum-in-Eye®, екстракту зеленої 
кави та гіалуроновій кислоті засіб 
зволожує й освіжає.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Вранці та/або ввечері наносити 
на область шкіри навколо очей і 
вбивати легкими рухами. Можна 
також втирати в шкіру делікатними 
масажними рухами в напрямку від 
носа до скронь.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ
ЗАСОБУ

Зменшує кола та 
набряки під очима 
Формула містить суміш 
активних інгредієнтів 
Cytobiol Lumin-Eye – 
високоефективний 
комплекс від набряків 
під очима та темних кіл 
навколо очей.

Надає заряд
свіжості 
Crodarom Gree Coffee –
екстракт з 
неферментованих 
кавових зерен 
зі стимулюючим 
ефектом. Бадьорить 
та освіжає втомлені очі.

Розгладжує дрібні 
зморшки 
Спеціальні 
світлорозсіюючі 
пігменти візуально 
зменшують зморшки.
Гіалуронова кислота 
і пептид Platinum 
matrixem ® забезпечують 
шкіру вологою і 
розгладжують дрібні 
зморшки навколо очей.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкращий результат ви 
отримаєте завдяки комбінованому 
застосуванню антивіковою 
сироваткою Platinum.

Основні переваги

• Легкий крем-гель 
для обличчя, який швидко 
вбирається шкірою

• Зменшує кола та набряки 
під очима

• Сприяє розгладженню 
зморшок на обличчі



SEROX
SPECIAL CARE

НАЗВА 
LR ZEITGARD Serox

ІНФОРМАЦІЯ
Ексклюзивна і збалансована комбінація активних 
компонентів проти мімічних зморшок навколо очей, 
в області лоба та носа, забезпечує пружність шкіри. 
Бальзам для губ – це спеціальний інноваційний засіб 
для візуального збільшення об’єму губ.

ЦІЛЬОВА ГРУПА 
Для жінок:
• віком від 35 років;
• з мімічними зморшками в області рота, очей та лоба
• які регулярно відвідують косметолога та хочуть 
використовувати засоби професійного догляду вдома;
• які хочуть гладеньку шкіру обличчя;
• які хочуть зменшити дрібні зморшки, утворені через 
сухість шкіри;
• які хочуть, щоб їх шкіра сяяла свіжістю;
• які прагнуть миттєвого та помітного антивікового 
ефекту.

ДІЯ
Argireline® – це протеїн, що блокує вивільнення 
нейромедіаторів з кінчиків нервів (синапс) у провідний
шлях. Так досягається тимчасове розслаблення 
м’язів. Нервові клітини та клітини м’язів відпочивають. 
М’язи розслаблюються. Утворюється менше мімічних 
зморшок.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ ЗАСОБУ
Ameliox® – ліпосомний комплекс, який складається
з карнозинів та антиоксидантів.  
Ameliox® розташовується між спіралевидними 
колагеновими волокнами і контролює, щоб 
всі волокна були впорядковані у протилежних 
напрямках. Окрім того, Ameliox® перешкоджає 
атрофії колагенових волокон. Шкіра залишається 
еластичною і набуває пружності. Антиоксиданти 
захищають від оксидативного стресу. В цілому, шкіра 
розгладжується і зменшуються мімічні зморшки.

Hyaluronic Filling Spheres® – це мікрокульки 
з ліофілізованою гіалуроновою кислотою. Ці кульки 
проникають глибоко в шкіру. Коли вони взаємодіють 
з вологою, набрякають і заповнюють дрібні зморшки 
шкіри. Біополімер складається з мигдального 
протеїну, який підтягує контур обличчя.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Інтенсивний крем та Миттєва сироватка серії Serox
протестовані у дослідженні, проведеному інститутом
Dermatest протягом 4 тижнів. В ньому взяли участь 
30 жінок віком від 45 до 54 років.
• 93% осіб стверджують, що після використання 

сироватки шкіра сяє свіжістю і виглядає молодшою
• 89% осіб стверджують, що після використання 

сироватки шкіра розгладжується і виглядає 
підтягнутою

• 86% осіб стверджують, що після використання 
крему шкіра отримує живлення, стає міцнішою 
та більш пружною на дотик

• 86% осіб стверджують, що комбінована дія 
сироватки та крему розгладжує шкіру і вона 
виглядає молодшою

• 76% протестованих осіб повідомили, що дрібні 
зморшки навколо очей виглядають менш помітними

• 69% протестованих осіб повідомили, що дрібні 
зморшки на лобі виглядають менш помітними

• 69% протестованих осіб повідомили, що дрібні 
зморшки навколо рота виглядають менш помітними.

Серія включає:

• Патчі для шкіри навколо очей • Засіб для заповнення зморшок

• Консилер з миттєвим ефектом • Інтенсивний крем • Миттєва сироватка
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ВЛАСТИВОСТІ
Засіб для заповнення зморшок серії Serox зменшує
дрібні та мімічні зморшки. Він утворює зміцнюючу
плівку, яка дозволяє шкірі виглядати більш 
підтягнутою. Призначений спеціально для боротьби 
з дрібними зморшками навколо рота, очей та на лобі.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Пляшечка у формі ручки дозволяє використовувати
засіб локально і точно дозувати його на відповідних
ділянках шкіри. Перед застосуванням засобів 
для щоденного догляду вранці та ввечері одну 
краплю активного концентрованого засобу для 
боротьби зі зморшками нанесіть прямо на зморшку 
і легенькими постукуючими рухами вбийте в шкіру. 
За потреби протягом дня відповідні місця можна 
обробити повторно.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Вже через 30 хвилин після першого застосування
глибина зморшок зменшується в середньому 
на 27,34%.*
* Засіб для заповнення зморшок протестований інститутом
Dermatest протягом 4 тижнів у червні 2009 року. 
У тестуванні взяли участь 5 жінок віком від 40 до 50 років.

ПОРАДИ ДЛЯ ДОДАТКОВИХ ПРОДАЖІВ
Найкращий результат ви отримаєте завдяки
комбінованому застосуванню інтенсивного крему 
та миттєвої сироватки Serox.

ВЛАСТИВОСТІ
Професійні патчі під очі – це інноваційний засіб для
антивікового догляду за шкірою обличчя. Молекули
колагену допомагають шкірі утримувати вологу, а
аутогенні пептиди стимулюють процес регенерації.
Таким чином, дрібні зморшки, що виникають 
внаслідок сухості шкіри, зменшуються, і можна 
протидіяти мімічним зморшкам.
Містять активний розчин із Argireline®, 
Gatuline Expression® та гіалуронову кислоту.  
Патчі під очі містять чистий ліофілізований колаген 
і зволожується активуючою рідиною.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Видавіть рідину у відділення з патчами і коли вони
повністю зволожаться, відкрийте упаковку. 
Покладіть патчі гладкою стороною на шкіру під 
очима і залиште на 15 хвилин. Після застосування 
шкіра виглядатиме доглянутою та свіжою. 
Використовуйте щотижня.

ПОРАДИ ДЛЯ ДОДАТКОВИХ ПРОДАЖІВ
Найкращий результат ви отримаєте завдяки
комбінованому застосуванню  
інтенсивного крему  
та миттєвої сироватки Serox.

Склад: Аква (вода), гліцерин, диметилізособід, лактат натрію, ацетил
гексапептид-8, екстракт акмели городньої, гіалуронат натрію, спирт,
каприлил гліколь, феноксиетанол, етилгексилгліцерин

Патчі: колаген, целюлозне волокно, парафін, гідрирована
каніфоль, поліізобутен гідрогенізований, ППГ-15 стеариловий ефір, ПЕГ-40
сорбітан перолеат

Основні переваги

• Патчі під очі для професійного 
використання

• Вирівнює мімічні зморшки
• Містить ліофілізований колаген

Склад: Аква (вода), бутиленгліколь, диоксид кремнію, спирт
денат., спирт, диоксид титану, акрилат/С10-30 алкил акрилатний
кросполімер, полістирен сульфонат натрію, віддушка (ароматизатор),
триетоксикаприлилсілан, екстракт акмели городньої, гліцерин, гідроксид
натрію, віддушка (ароматизатор), каприлил гліколь, сорбат калія, натрію
бензоат, гіалуронат натрію, ацетил гексапептид-8, феноксиетанол,
гексиленгліколь, етилгексилгліцерин, фруктоза, глюкоза, сахароза,
сечовина, декстрин, аланін, глутамінова кислота, аспарагінова кислота,
гексилнікотинат

Основні переваги

• Проти мімічних зморшок
• Містить високоактивні інгредієнти
• Підтверджена ефективність інститутом 

Dermatest

НАЗВА 
Патчі для
шкіри навколо очей

ВМІСТ 
4 х 2 патчі

НАЗВА 
LR ZEITGARD Serox 
Засіб для заповнення
зморшок

ВМІСТ 
15мл

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для жінок, які дбають про красивий
зовнішній вигляд, незалежно 
від віку. Для тих, хто бажає мати 
засіб для догляду за шкірою, який 
за лічені секунди покращує стан 
шкіри, приховує дрібні зморшки та 
нерівності.

ВЛАСТИВОСТІ
Бездоганна, пружна шкіра без
зморшок – це ознаки молодості,
який ми прагнемо зберегти або 
відновити.
З віком стан шкіри змінюється –
вона стає нерівною, пори 
розширюються. Крім того, шкіра 
втрачає еластичність та пружність. 
Для боротьби з ознаками старіння 
засіб для миттєвого покращення 
стану шкіри від LR ZEITGARD – 
найкращий помічник у щоденному 
догляді за шкірою. Ефективна 
технологія з подвійною 
антивіковою дією вражає миттєвим 
результатом – за лічені секунди 
шкіра стає візуально молодшою!
Оксамитово-м’яка формула 
маскуючого засобу з ледь помітним
пігментом фарби діє так, начебто 

шкіра змінюється на очах. Пори, 
нерівності та зморшки зводяться
до мінімуму, а блискуча шкіра стає
матовою. Завдяки 
накопичувальному ефекту 
день за днем структура шкіри 
відновлюється! Це відбувається
завдяки антивіковим діючим
речовинам Gatuline®in-Tense 
та Ultra-Filling Spheres™. Протягом
тривалого часу вони покращують
еластичність і пружність шкіри,
внаслідок чого вона виглядає більш
гладкою та пружною.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Засіб LR ZEITGARD Serox Instant
Skin Perfector можна 
використовувати щодня в будь-
який час. Спочатку нанесіть ваш 
денний крем, а потім маскуючий 
засіб (приблизно з лісовий горіх) 
і розподіліть його по всьому 
обличчю. Через декілька секунд 
робіть свій звичайний макіяж.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Для кращої ефекту рекомендовано
після використання Zeitgard Serox 
Миттєвої сироватки наносити 
Zeitgard Serox Інтенсивний крем
та завершувати догляд нанесенням
Skin Perfector.

КОРИСНО ЗНАТИ
У консилері з миттєвим ефектом 
застосовуються дві речовини 
глибокої дії з омолоджуючим 
ефектом:

Gatuline® In-Tense
Йдеться про концентрований 
маслянистий екстракт рослини
Stipanthes Acmella.  
Gatuline®in-Tense має стимулюючу 
дію на фібробласти (клітини 
сполучної тканини), при цьому 
покращується структура і товщина 
дерми. Шкіра стає товщою і 
еластичнішою, що дозволяє їй 
рівномірно сяяти.

Ultra-Filling Spheres™
Ця технологія використовує 
здатність зневоднених 
та полімеризованих кульок 
(складаються з біополімерів)
проникати у верхній шар шкіри 
(епідерміс), щоб там абсорбувати
воду, яка випаровується з шару 
шкіри, розташованого нижче 
(дерма). Об’єм кульок збільшується
і шкіра розгладжується, стає 
пружною і насичується вологою.

НАЗВА 
LR ZEITGARD Serox  
Консилер з миттєвим 
ефектом

ВМІСТ
30 мл

Основні переваги

Ефективна технологія з
подвійною антивіковою дією:
• МИТТЄВЕ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ – 
за лічені секунди шкіра  
стає візуально молодшою

• СТІЙКА ДОСКОНАЛІСТЬ – 
регенерація структури 
шкіри зсередини

Склад: циколпентасилоксан, диметикон,
кросполімер, диметикон, ізододекан, диоксид
кремнію, метил метакрилатний кросполімер,
каприловий/каприновий тригліцерид,
диметикон/венил диметиконовий кросполімер,
етилгексил пальмитат, цитротетрасилоксан,
диоксид титану, C30-45 алкил цетеариловий
диметиконовий кросполімер, натрію
стеарол глутамат, триетоксикаприлилсилан,
гіалуронат натрію, екстракт квітки Spilanthes
Acmella, ізоцетет-10, бутиленгліколь,
тригідроксистеарин, токоферол, глукоманнан,
CI 77491 (оксид заліза).

MADE IN GERMANY



167

СИСТЕМА ДОГЛЯДУ

НАЗВА 
LR ZEITGARD Serox
Інтенсивний крем &
Миттєва сироватка

ВМІСТ 
Інтенсивний крем, 50 мл
Миттєва сироватка, 30 мл

Склад:
Миттєва сироватка: Аква (вода), 
циклопентасілоксан, бутиленгліколь, сахарози
стеарат, диметикон кросполімер, гліцерин, 
олія солодкого мигдалю звичайного (Prunus 
Amygdalus Dulcis), акрилат/С10-30 алкил 
акрилатний кросполімер, спирт, лаурил лізин, 
диоксид кремнію, віддушка (ароматизатор), 
слюда, лецитин, гідроксид натрію, карнозин, 
циклотетрасілоксан, каприлил гліколь, ацетил 
гексапептид-8, оксид олова, токоферол, екстракт 
насіння розторопші плямистої, феноксиетанол, 
гексиленгліколь, етилгексилгліцерин, фруктоза, 
глюкоза, сахароза, сечовина, декстрин, аланін, 
глутамінова кислота, аспарагінова кислота, 
гексилнікотинат, кислотний 77891 (диоксид 
титану).
Інтенсивний крем для обличчя:
Аква (вода), октилдодеканол, бутиленгліколь, 
олія каріте (ші), етилгексилстеарат, цетеариловий 
спирт, гліцерин, етилгексилпальмітат, 
гліцерилстеарат, циклопентасілоксан, олія 
авокадо (Persea Gratissima), циклогексасілоксан, 
озокерит, цетереат-20, гексиленгліколь, 
цетилпальмітат, масло солодкого мигдалю 
звичайного (Prunus Amygdalus Dulcis), віддушка 
(ароматизатор), ксантанова камідь, токоферол, 
спирт, феноксиетанол, сополімер акрилату/ 
натрію акрилоїлдиметилтаурату сополімер, 
цетеарет-12, акрилат/С10-30 алкил акрилатний 
кросполімер, поліізобутен, лецитин, ацетил 
гексапептид-8, карнозин, тригідроксистеарин, 
сорітанолеат, глюкоза, фруктоза, кокоглікозид, 
карбомер, гіалуронат натрію, пальмитоїл 
трипептид-1, пальмитоїл трипептид-7, каприлил/
каприл глікозид, каприлил гліколь, декстрин, 
сечовина, сахароза, глутамінова кислота, 
аланін, гексилнікотинат, аспарагінова кислота, 
етилгексилгліцерин, гідроксид натрію, лактат 
натрію

ВЛАСТИВОСТІ
Ексклюзивні комбінації активних
інгредієнтів сироватки та крему
чудово доповнюють одна одну.
Миттєва сироватка для обличчя
забезпечує шкіру спеціальними 
активними речовинами. Шкіра стає 
еластичнішою та виглядає свіжою.
Сироватка заспокоює шкіру 
завдяки інноваційним активним 
речовинам, а крем турбується про 
те, щоб шкіра була розслабленою 
та розгладженою. Інтенсивний 
крем для обличчя зменшує 
мімічні зморшки, шкіра виглядає 
зміцненою та підтягнутою.

Інтенсивний крем для обличчя має
унікальну формулу з інноваційними
діючими компонентами, такими
як ліофілізовані гіалуронові кульки
(Hyaluronic Spheres®). Насичена 
текстура з олією ші підходить 
також для сухої шкіри.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Крок 1: Миттєва сироватка
Сироватку для обличчя наносити
двічі на день після очищення шкіри.
Необхідно наносити на ділянки
з мімічними зморшками та втирати
легкими масажними рухами.

Крок 2: Інтенсивний крем
За можливості використовуйте 
сироватку разом з Інтенсивним 
кремом серії Serox. Наносити 
на шкіру сироватку, потім крем 
і делікатно втирати масажними 
рухами.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Найкращий результат ви 
отримаєте завдяки комбінованому 
застосуванню Інтенсивного 
крему та Засобу для заповнення 
зморшок серії Serox.

Основні переваги

• Містять високоактивні 
інгредієнти

• Мімічні зморшки  
виглядають розгладженими

• Підтверджена ефективність 
(інститутом Dermatest)

MADE IN GERMANY



168

СИСТЕМА ДОГЛЯДУ

НАЗВА 
LR ZEITGARD PowerLift
Крем для обличчя

ВМІСТ 
30 мл

Склад: Аква (вода), пропіленгликоль,
етилгексил стеарат, масло каріте (ши),
децилолеат, цетеариловий спирт, гліцерин,
дігептаноат неопентил гліколь, бутиленгліколь,
гідроксиетил, сечовина, диметикон,
ізопропіл пальмітат, сіль глутамінової
кислоти, феноксіетанол, токоферолу ацетат,
лактат амонія, поліакрил натрію, сорбітол,
гексіленгліколь, карбомер, віддушка
(ароматизатор), екстракт шишок хмелю
звичайного (хміль), сахариду гідролізат,
фруктоза, глюкоза, гідроксид натрію,
гідролізований білок вівса, екстракт кореня
валеріани звичайної, гіалуронат натрію,
динатрій ЕДТА, етилгексилгліцерин, екстракт
ламінарії пальчаторозсіченої, сечовина,
екстракт плодів фенхеля звичайного,
копрію (фенхель), екстракт листя меліси
лікарської, бензоат натрію, екстракт омели
білої (звичайної), декстрин, екстракт квітки
ромашки лікарської (обідраної), сахароза,
екстракт деревію звичайного, гексилнікотинат,
глутамінова кислота, аспарагінова кислота,
аланін, сорбат калію, лимонна кислота

ЦІЛЬОВА ГРУПА
• Підходить для жінок та чоловіків 

віком від 20 років
• Для сухої та/або вразливої шкіри

ВЛАСТИВОСТІ
Крем для обличчя з антивіковою 
дією сприяє процесу відновлення
клітин шкіри, інтенсивно зволожує
та тонізує. Він живить та зміцнює 
шкіру завдяки подвійному ефекту:
свіжість та гладкість задяки 
гіалуроновїй кислоті та екстракту 
вівса. Легка кремова емульсія 
швидко вбирається та інтенсивно 
насичує шкіру гіалуроновою 
кислотою, екстрактом водоростей 
та міксом екстрактів 7-ми трав. 
Підходить для будь-якого типу 
шкіри, що потребує тонусу, енергії, 
та пружності.
Ідеально брати з собою в дорогу.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Вранці та ввечері рівномірно 
наносити достатню кількість крему 
на обличчя та інтенсивно втирати в
шкіру.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ
ЗАСОБУ
Швидка дія з подвійним ефектом
оптимально зволожує за 
допомогою гіалуронової кислоти, 
екстракту вівса та трав’яних 
екстрактів, а також має 
антивіковий ефект з відновленням 
природнього процесу регенерації 
шкіри за допомогою ектракту вівса 
та вітаміну Е.
Гіалуронова кислота – це потужній
інгредієнт, який підтягує шкіру 
та захищає волокна колагену 
й еластину.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Інститут Dermatest протестував 
засіб під час дослідження, 
проведеного в жовтні 2007 року, 
в якому взяли участь 30 жінок 
віком 34–45 років. Аналіз 
опитування споживачів показав, 
що значна більшість (83%) відчула 
підтягнутість шкіри.
Те ж саме стосувалося і зморшок,
які помітно зменшились (80%), 
а шкіра стала більш бадьорою 
та візуально здоровішою (70%).

Основні переваги
•  Інтенсивне зволоження 

для підвищення тонусу 
шкіри

• Сприяє процесу утворення 
нових клітин шкіри

• Зменшує дрібні зморшки
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для будь-якого віку, і для 
жінок, і для чоловіків, які, окрім 
щоденного догляду, потребують 
додаткового піклування про шкіру.

ВЛАСТИВОСТІ
Цінна олія жожоба інтенсивно 
зволожує шкіру та піклується про 
свіжий і сяючий колір обличчя. 
Ягоди шизандри (китайський 
лимонник) доглядають шкіру та 
підтримують природню регенерацію 
вночі. Перевірені LR ZEITGARD 
сфери-філери забезпечують 
ефективний антивіковий догляд.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Двічі на тиждень наносити 
достатню кількість на шкіру перед 
сном і залишати на ніч.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Нічна маска для обличчя –  
це чудове доповнення до всіх 
засобів для догляду LR ZEITGARD.

ПОРАДА
Краще застосовувати за 20 хвилин
до сну. Так ви уникнете появи плям
на постільній білизні.

Склад: Аква (вода), гліцерин, олія каріте
(ші), диметикон, олія жожоба (симмондсії
китайської), дикаприлиловий ефір, цетиловий
спирт, глійерил стеарат, цетеариловий спирт,
ефір жожоба, сквалан, ізопропіл пальмітат,
феноксиетанол, олія соняшника однорічного
(соняшник), ПЕГ-75 стеарат, токоферолу
ацетат, етилгексил пальмітат, стеарет-20,
цетет-20, сечовина, трегалоза, акрилат/
С10-30 алкил акрилатний кросполімер,
токоферол, ксантанова камідь, гіалуронат
натрію, віддушка (ароматизатор), алгін, пулулан,
сахариду гідролізат, етилгексил, гліцерин,
мальтодекстрин, пентилен гліколь, серин,
масло квітів акації низбігаючої, полігліцерин-3,
гідроксид натрію, тригідроксистеарин,
гліцериловий поліакрилат, натрію гідрофосфат,
каприлил гліколь, фосфорнокислий калій,
глюкоманан, ліналоол

НАЗВА 
LR ZEITGARD 
Нічна маска 
для обличчя

ВМІСТ
50 мл

Основні переваги

• Один засіб – три дії  
1. Інтенсивне зволоження 
2. Підтримка процесів 
природньої регенерації 
шкіри 
3. Антивікова дія для 
молодшого вигляду шкіри

• Чудове доповнення до 
щоденного догляду, 
незалежно від віку

• Простий у застосуванні
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НАЗВА 
LR ZEITGARD 
Захисна сироватка 
для обличчя “Блю Лайт”

ВМІСТ 
30 мл

ВЛАСТИВОСТІ 
Розумна сироватка захищає 
шкіру від передчасного старіння, 
що виникає в результаті впливу 
блакитного світла. Воно проникає 
в нашу шкіру глибше, ніж 
ультрафіолетове випромінювання. 
Це світло випромінюють екрани 
всіх цифрових пристроїв 
(телевізорів, смартфонів та ін.), 
воно також присутнє при денному 
світлі. Крім того, воно викликає 
оксидативний стрес, пошкодження 
ДНК та клітин шкіри, призводячи 
до передчасного, цифрового 
старіння. LR ZEITGARD Захисна 
сироватка для обличчя “Блю Лайт” 
з екстрактом спіруліни та 
блакитного лотоса захищає шкіру 
від цифрового старіння завдяки 
потрійному ефекту.
Відображення блакитного 
світла: пігмент фікоціанін, що 
міститься в екстракті спіруліни 
поглинає блакитне світло і зменшує 
вплив високоенергетичного 
випромінювання, відображаючи 
його немов захисний щит. 
Це забезпечує ідеальний захист 
від передчасного старіння і 
роздратування шкіри. 
Нейтралізація вільних 
радикалів: екстракт блакитного 

лотоса нейтралізує вільні 
радикали і перешкоджає 
розвитку оксидативного стресу. 
Для молодості і сяйва шкіри.
Відновлення: фермент фотоліаза, 
що міститься в екстракті спіруліни, 
відновлює пошкоджені в результаті 
впливу блакитного світла клітини, 
попереджаючи появу передчасних 
зморшок – для помітного 
скорочення зморшок.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Вранці рівномірно нанесіть 
сироватку в обсязі одного 
натискання на дозатор на очищену 
шкіру обличчя. Сироватка 
вбирається приблизно за хвилину, 
потім поверх сироватки можна 
наносити звичайний денний догляд 
від LR.

ПОРАДИ ДЛЯ ДОДАТКОВИХ 
ПРОДАЖІВ
LR ZEITGARD Захисна сироватка 
для обличчя “Блю Лайт” являє 
собою ефективний захист 
від цифрового старіння та ідеальну 
базу для денного догляду. Залежно 
від потреб шкіри для вас підійде, 
наприклад, LR ALOE VIA Aloe Vera 
Активізуючий денний крем, 
LR ZEITGARD Beauty Diamonds 
Денний крем, LR ZEITGARD 
Nanogold Денний крем 
або LR ZEITGARD Platinum Крем 
для обличчя.

ВАЖЛИВО
Спіруліна існує більше 3,5 млрд.
років і належить до числа 
найдавніших рослин землі. Вона, як 
і інші водорості та рослини, 
виділяє життєво важливий для 
нас кисень вже мільярди років. 
Ці блакитно-зелені водорості має 

власний захисний механізм проти 
блакитного світла. Саме тому вона 
стала натуральною основою для 
створення сироватки LR ZEITGARD.
Екстракт спіруліни в основному 
містить фермент фотоліазу і 
кольоровий пігмент фікоціанін.
Фотоліаза відновлює клітини, 
пошкоджені ультрафіолетом 
і HEV*-випромінюванням. Фікоціанін 
захищає шкіру обличчя від 
подальших вторинних ушкоджень, 
поглинаючи блакитне світло і 
відбиваючи його, немов захисний 
щит.
Блакитний лотос (Nymphaea 
Caerulea) є символом безсмертя та 
вічної молодості. Він вважається 
священною квіткою в Єгипті, 
застосовувався в єгипетській 
медицині та був вкрай популярний 
завдяки заворожливому аромату. 
Його потужні антиоксидантні 
властивості - прекрасне 
доповнення до спіруліни. Екстракт 
блакитного лотоса ідеально 
поглинає вільні радикали та 
нейтралізує їх. В результаті 
екстракт протидіє оксидативному 
стресу та позбавляє шкіру 
від його негативних наслідків. 
Він також забезпечує оптимальний 
захист клітин, зволожує, знімає 
подразнення шкіри, в тому 
числі почервоніння, покращує 
еластичність шкіри.
* High Energy Visible -  
високоенергетичне видиме 
випромінювання.

Склад: Aqua (Water), Pentylene Glycol, Squalane, 
Phenoxyethanol, Glycerine, Panthenol, Carbomer, 
XanthanGum, Sucrose, Ethylhexylglycerin, 
Perfume (Fragrance), Nymphaea Caerulea Flower 
Extract, Sodium Hydroxide, Spirulina Maxima 
Extract, Lecithin, Linalool, Potassium Sorbate, 
Sorbic Acid, CI 42090 (Bluel)
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Основні переваги

• Розумна сироватка проти 
цифрового старіння

• Захист від негативного 
впливу блакитного світла

• Унікальний потрійний ефект
• Відновлення шкіри, 

відбиття блакитного світла, 
нейтралізація радикалів



Функціональне 
рішення 
для догляду 
за особливо 
вибагливою шкірою

 

Серія включає в себе:
Гель для вмивання • Крем для обличчя • Зубна паста • Шампунь проти лупи • Кульковий дезодорант • 
Крем для рук • Ополіскувач для порожнини рота • Спрей для порожнини рота

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Лінійка LR MICROSILVER PLUS підходить людям
з вибагливою, проблемною, пошкодженою,
роздратованою шкірою, лупою, почервоніннями,

забрудненнями, неприємним запахом з рота,
карієсом, парадонтозом. При цьому догляд також
підходить і для чутливої шкіри. 

FACE

TOOTH

BODY

Забруднені пори, лущення, запалення і підвищена 
жирність шкіри часто пов'язані з дисбалансом 
мікробіома.

Продукти LR MICROSILVER PLUS допомагають шкірі 
усувати мікроби, такі як бактерії і віруси, 
та відновлювати природну захисний бар'єр шкіри.

Несвіжий подих, хворі зуби, карієс та запалення 
ясен часто є наслідком порушення мікрофлори 
порожнини рота.

Продукти LR MICROSILVER PLUS борються
з мікробами, такими як бактерії і віруси,
та допомагають швидко і надовго повернути баланс
мікрофлори порожнини рота.

Лупа, пошкоджена шкіра рук та неприємний
запах поту є результатом бактеріального
дисбалансу.

З продуктами LR MICROSILVER PLUS мікробіом
шкіри швидко і надовго повертається 
у збалансований стан.
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Функціональне 
рішення 
для догляду 
за особливо 
вибагливою шкірою

ВЛАСТИВОСТІ
Причина таких проблем, як роздратування шкіри, лупа 
або пародонтоз часто глибша: порушується рівновага 
нашого природного захисного бар'єра, мікробіома, 
і шкідливі мікроби поширюються в організмі.
LR MICROSILVER PLUS пропонує ефективні рішення 
для усунення специфічних проблем, характерних 
для різних ділянок шкіри з урахуванням їх 
особливостей. Секрет функціональної серії догляду - 
антібактеріальний і противірусний активний інгредієнт 
MicroSilver BG™. З кожним продуктом серія пропонує 
ще один додатковий «плюс» - ефективну комбінацію 
активних інгредієнтів, яка відповідає особливим 
потребам, відновлюють шкіру та збалансовують 
її природний захисний бар'єр. Для здорового 
мікробіома шкіри.

МІКРОБІОМ
Наш природний захисний бар'єр - справжнє диво 
природи. Мільйони мікроорганізмів створюють 
унікальний баланс. Вони утворюють природний захист 
від мікробів, таких як бактерії і віруси.
Сукупність цих мікроорганізмів ми називаємо 
«мікробіом», а також мікрофлорою шкіри та ротової 
порожнини. Коли природний баланс виходить 
з рівноваги, мікроби можуть почати активно 
поширюватися і «атакувати» природний захисний 
бар'єр. Наслідком можуть стати проблеми зі шкірою 
і зубами. Це означає, що необхідно усунути 
«загарбників», одночасно зміцнюючи природний 
захисний бар'єр.

ДОДАТКОВИЙ «ПЛЮС» LR MICROSILVER PLUS
Наші вимоги до догляду різноманітні. Він має бути 
швидким, надійним і вирішувати проблему надовго. 
Тому для кожного рішення LR MICROSILVER PLUS 
пропонує особливий додатковий "плюс" – ефективну 

комбінацію активних речовин, які відповідають 
певним спеціальним потребам зі стабілізуючими 
або відновлюючими властивостями.  
Таким чином, продукти LR MICROSILVER PLUS 
сприяють балансу мікробіома.

1.

2.

3.

4.

Подразнена шкіра гірше протистоїть дії бактерій та вірусів.  
На подразнення шкірі бактерії поширюються особливо активно.  
Порушується рівновага мікробома шкіри.

Частинки срібла з MicroSilver BG™ завдяки їхній пористій структурі лягають 
на поверхню шкіри, немов сітка. У мікробів, таких як бактерії та віруси, немає шансів. 
Їх утримує захисна сітка зі срібла. 

Противірусний та антибактеріальний ефект іонів срібла MicroSilver BG™  
усуває бактерії і запобігає їхньому поширенню.

Частинки MicroSilver BG™ тривалий час залишаються на поверхні шкіри і можуть 
захищати від бактерій і вірусів в протягом 12 годин. Мікробіом відновлюється 
та повертається до своєї природної захисної функції.

ЧИСТЕ СРІБЛО ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД БАКТЕРІЙ ТА ВІРУСІВ
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Всі продукти  
LR MICROSILVER PLUS  
містять антибактеріальний, 
противірусний компонент 
MICROSILVER BGTM
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ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Для всіх, хто хоче мати 
неушкоджений мікробіом шкіри 
обличчя, для жирної, подразненої, 
проблемної шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
На деяких ділянках шкіри обличчя, 
схильних до підвищеної жирності, 
особливо на лобі, крилах носа 
та підборідді, багато активних 
сальних залоз. Мікрофлора шкіри 
тут особливо схильна до змін. 
Мікробом легко втрачає рівновагу. 
Результатом можуть стати 
проблеми зі шкірою.
Гель для вмивання м'яко і глибоко 
очищає пори та заспокоює шкіру 
обличчя.
Додатковий ПЛЮС: саліцилова 
кислота розщеплює ороговілі 
частинки шкіри, підтримуючи 
власну регенерацію шкіри, 
а декспантенол живить 
та заспокоює шкіру. Цинк 
підтримує регенерацію шкіри.

Мікробіом шкіри обличчя особливо 
чутливий. Якщо він виходить 
з рівноваги, мікроби можуть 
активно розмножуватися, що за 
певних обставин може призвести 
до проблем зі шкірою.
Система догляду за шкірою 
обличчя LR MICROSILVER PLUS 
звільняє шкіру від забруднень 
і бактерій, допомагає боротися 
з подразненнями і надовго 
покращує зовнішній вигляд шкіри.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Щодня вранці і ввечері 
очищати обличчя за допомогою 
очищаючого гелю.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ 
ПРОДУКТУ
• MicroSilver BG™ - це чисте 

срібло в особливій формі. 
Пористі частинки срібла 
працюють на поверхні шкіри, 
не проникаючи глибоко  
і не впливаючи на флору шкіри. 
Іони срібла, що вивільняються 
металевими частинками срібла, 
запобігають поширенню 
шкідливих мікроорганізмів, 
таких як віруси і бактерії. 
MicroSilver BG ™ та лінійка 
продуктів LR MICROSILVER PLUS 
є сертифікованими 
і натуральними продуктами, які 
ідеально підходять для всіх типів 
шкіри, навіть для чутливої.

• Декспантенол: доглядає 
за шкірою, заспокоює, а також 
зволожує її.

• Цинк: підтримує регенерацію 
шкіри.

• Швидкий і довгостроковий 
ефект: надійна захисна 
плівка, утворена в тому числі 
частинками срібла, для гігієнічної 
чистоти та відчуття свіжості на 
кілька годин.

• Саліцилова кислота: розчиняє 
ороговілі клітини шкіри.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Система догляду за обличчям 
LR MICROSILVER PLUS - 
це збалансована концепція 
очищення та догляду, яка надовго 
покращує стан проблемної шкіри.

Для досягнення оптимального 
результату після очищення шкіри 
нанесіть LR MICROSILVER PLUS 
Крем для обличчя.

Склад: Aqua (Water), MIPA-Laureth Sulfate, Ac-
rylates Copolymer, Sodium Sweetalmondampho-
acetate, Disodium Cocoyl Glutamate, Panthenol, 
Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Silver, Zinc PCA, 
Parfum (Fragrance), Glycol Distearate, Cocamidop-
ropyl Betaine, Xanthan Gum, Salicylic Acid, Sodium 
Laureth Sulfate, PEG-35 Castor Oil, Citric Acid, 
Propylene Glycol, Hydrogenated Palm Glycerides 
Citrate, Tocopherol, Bisabolol, Ascorbyl Palmitate, 
Niacinamide, Lecithin, Sodium Shale Oil Sulfonate, 
Cocamide Mea, Ethylhexylglycerin,  
Sodium Hydroxide, Methylpropanediol, Capryl-
hydroxamic Acid, Sodium Benzoate, Limonene, 
Linalool

Основні переваги

• Для здорового балансу 
мікробіома

• М'яке і глибоке очищення 
пор для проблемної, 
жирної, і / або подразненої 
шкіри

• Миттєвий і довгостроковий 
ефект завдяки стійкій 
захисній плівці

НАЗВА 
LR MICROSILVER PLUS 
Гель для вмивання

ВМІСТ 
150 мл

LR MICROSILVER 
PLUS FACE

MADE IN GERMANY
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НАЗВА 
LR MICROSILVER PLUS 
Крем для обличчя

ВМІСТ 
50 мл

Основні переваги

•  Для здорового балансу 
мікробіома

• Покращує зовнішній вигляд 
шкіри

• Має протизапальну, 
заспокійливу дію, підтримує 
регенерацію

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Спеціальний догляд для 
проблемної, жирної, подразненої 
шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ
На деяких ділянках шкіри обличчя, 
схильних до підвищеної жирності, 
особливо на лобі, крилах носа 
та підборідді, знаходяться активні 
сальні залози. Мікрофлора шкіри 
тут особливо схильна до змін. 
Мікробом легко втрачає рівновагу. 
Результатом можуть стати 
проблеми зі шкірою.
Крем для обличчя 
LR MICROSILVER PLUS 
для здорового мікробіома шкіри 
регенерує, стабілізує і покращує 
зовнішній вигляд шкіри.
Додатковий ПЛЮС: компоненти 
Defensil ™ та комплекс 
активних рослинних інгредієнтів 
забезпечують протизапальний 
і зміцнюючий ефект на захисний 
бар'єр, декспантенол заспокоює 
і живить, цинк підтримує 
регенерацію шкіри.
Система догляду за шкірою 
обличчя LR MICROSILVER PLUS 
звільняє шкіру від забруднень 
та бактерій, допомагає боротися 
із подразненнями і надовго 
покращує зовнішній вигляд шкіри.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Рівномірно наносити на шкіру 
обличчя вранці та ввечері після 
очищення шкіри за допомогою 
LR MICROSILVER PLUS Очищаючим 
гелем.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ 
ПРОДУКТУ
• MicroSilver BG™ - це чисте 

срібло в особливій формі. Пористі 
частинки срібла працюють 
на поверхні шкіри, не проникаючи 
глибоко і не впливаючи 
на флору шкіри. Іони срібла, 
що вивільняються металевими 
частинками срібла, запобігають 
поширенню мікроорганізмів, 
таких як віруси і бактерії. 
MicroSilver BG™ та лінійка 
продуктів LR MICROSILVER PLUS 
є сертифікованими і натуральними 
продуктами та ідеально підходять 
для всіх типів шкіри, навіть 
для чутливої.

• Декспантенол: доглядає 
за шкірою, заспокоює, а також 
зволожує.

• Цинк: підтримує регенерацію 
шкіри.

• Defensil™ та Activox™ надають 
протизапальну дію.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження підтверджують значне 
зменшення утворення шкірного 
шкірного сала*

*Антибактеріальний крем для обличчя 
протестований 20 особами у віці від 16 
до 24 років, які мають жирну шкіру. 
Учасники дослідження використовували 
засіб один раз щодня протягом 6 тижнів 
у листопаді 2010 року. Дослідження 
проведено Derma Consult GmbH.

• Помітне поліпшення стану шкіри**
• Дуже хороша переносимість 

навіть при подразненій 
або схильної до акне шкірі**

** Антибактеріальний крем для обличчя 
протестований 30 пацієнтами з акне 
у віці від 13 до 25 років при щоденному 
використанні крему для обличчя 
протягом 6 тижнів у листопаді 
2010 року. Дослідження проведено 
Derma Consult GmbH.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Система догляду за обличчям 
LR MICROSILVER PLUS -  
це збалансована концепція 
очищення та догляду, яка надовго 
покращує стан проблемної шкіри.

Для досягнення оптимального 
ефекту рекомендуємо перед 
нанесенням LR MICROSILVER PLUS 
Крему для обличчя щодня 
очищати шкіру за допомогою 
LR MICROSILVER PLUS Гелем 
для вмивання.

Склад: Aqua (Water), Coco-Caprylate/Caprate, 
Propylene Glycol, C12-15 Alkyl Benzoate, Squala-
ne, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Panthenol, 
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer, Tocopheryl Acetate, Octyldo-
decanol, Silver, Zinc Oxide, Echium Plantagineum 
Seed Oil, Cardiospermum Halicacabum Flower/
Leaf/Vine Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil Unsaponifiables, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Dimethicone Cross-
polymer, Polysorbate 60, Cyclotetrasiloxane, 
Tocopherol

LR MICROSILVER 
PLUS FACE

MADE IN GERMANY
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НАЗВА 
LR MICROSILVER PLUS 
Зубна паста

ВМІСТ 
75 мл

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Особливо підходить для чутливих 
зубів, ясен, схильних до запалення, 
а також ефективний проти 
неприємного запаху з рота.

ВЛАСТИВОСТІ
Здоров'я починається в ротовій 
порожнині. Мікробом складається 
з незліченної кількості різних 
мікробів. Дисбаланс мікробіома 
в роті має негативні наслідки: 
неприємний запах з рота, чутливі 
зуби, схильні до запалення ясен.

LR MICROSILVER PLUS 
Зубна паста для здорового 
мікробіома ротової порожнини 
очищає і доглядає за зубами 
та ротовою порожниною. 
Завдяки антибактеріальному 
і противірусному компоненту 
MicroSilver BG™ захищає 
від шкідливих мікроогранізмів.  
Вона очищає зуби, ясна 
і слизову оболонку порожнини 

рота від шкідливих бактерій, 
що викликають неприємний запах.
Декспантенол та цинк мають 
протизапальну дію і запобігають 
утворенню карієсу, нальоту 
та виникненню пародонтозу.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Чистити зуби двічі на день, 
вранці ТА ввечері. За бажанням - 
протягом дня. Чистити зуби слід 
не менше двох хвилин.

Додаткова порада щодо 
використання:  

невелику смужку зубної 
пасти нанесіть на язик. 
Паста буде здійснювати 
функцію ополіскувача 

для ротової порожнини, усуваючи 
бактерії, які також викликають 
неприємний запах з рота. 
Ротову порожнину ретельно 
прополоскати.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ 
ПРОДУКТУ
• MicroSilver BG™ - знижує 

кількість бактерій та вірусів 
у ротовій порожнині.

• Декспантенол та цинк: 
для профілактики карієсу 
і зубного нальоту.

• Мінерал гідроксиапатит: 
відновлює природну емаль, 
робить поверхню зуба більш 
гладкою, зуби - здорові 
та міцні.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Підтверджена ефективність:
90% підтверджують стабілізацію 
стану ясен*

* Антибактеріальна зубна паста 
протестована 10 жінками та чоловіками 
у віці від 18 до 72 років Derma Consult 
GmbH протягом 4 тижнів у квітні 
2006 року.
Зменшення запалення/кровоточивості 
ясен**
** Антибактеріальна зубна паста 
протестована 30 учасниками у віці 
від 21 до 65 років при використанні 
зубної пасти два рази на день протягом 
4 тижнів у листопаді 2010 року 
Derma Consult GmbH.

ПРОДУКТ 

ЗАПАТЕНТОВАНИЙ

1  Патентний номер: DE 10 2010 063 720

Склад: Aqua (Water), Sorbitol, Hydrated Silica, 
Calcium Hydroxyapatite, Glycerin, Panthenol, 
Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Sodium Mono-
fluorophosphate, Cellulose Gum, Aroma (Flavor), 
Zinc Chloride, Silver, Lauryl Glucoside,  Sodium 
Saccharin, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Limone-
ne, Lactoferrin, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, CI 77891 (Titanium Dioxide)

MADE IN GERMANY

LR MICROSILVER  
PLUS TOOTH

Основні переваги

•  Для здорового мікробіома 
ротової порожнини

• Запобігає появі карієсу 
та зубного нальоту

• Має протизапальну дію
• Профілактика пародонтозу
• Мінерал гідроксиапатит 

відновлює емаль
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НАЗВА 
LR MICROSILVER PLUS
Ополіскувач для ротової 
порожнини 

ВМІСТ 
300 мл

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Будь-яка людина у віці від 14 років, 
яка дбає про ефективну гігієну 
та профілактичний захист ротової 
порожнини.

ВЛАСТИВОСТІ
Мікробом складається 
з незліченної кількості різних 
мікробів. Дисбаланс мікробіома 
в роті має негативні наслідки: 
неприємний запах з рота, чутливі 
зуби, схильні до запалення ясен.

Інноваційна гелеподібна текстура 
LR MICROSILVER PLUS Гігієна 
і захист ополіскувача для ротової  
порожнини захищає зуби, ясна, 
язик та міжзубні проміжки від 
утворення шкідливих бактерій 
протягом 12 годин. В результаті 
ви отримуєте свіжий подих і 
приємне відчуття очищеної ротової 
порожнини.

Завдяки антибактеріальному 
та противірусному 
компоненту MicroSilver BG™ 
LRMICROSILVER PLUS Ополіскувач 
для ротової порожнини видаляє 
до 99,99% всіх мікробів, таких як 
бактерії і віруси. Не містить цукру.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Використовуйте LR MICROSILVER 
PLUS Ополіскувач для ротової 
порожнини двічі на день після 
чищення зубів.
1. Як слід струсіть флакон.
2. Налийте в вимірювальний 

ковпачок прибл. 5 мл засобу.
3. Полощіть рот протягом 

30 секунд.
4. Сплюньте. Після застосування 

ополіскувача не слід полоскати 
рот водою. Не слід ковтати 
ополіскувач.

Зверніть увагу: перед вживанням 
добре струсити.
Містить 200 ppm фториду. Містить 
спирт. Не рекомендовано дітям 
у віці до 14 років, вагітним жінкам 
та жінкам у період лактації.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ 
ПРОДУКТУ
• Активний компонент 

MicroSilver BG™ - це частинки 
срібла, які мають пористу 
структуру. Вони утворюють 
захисний бар'єр, що покриває 
всю поверхню порожнини рота. 
Мікроорганізми, такі як бактерії 
і віруси, не мають жодних 
шансів проти антибактеріальної 
та противірусної дії срібла. 
Таким чином, полоскання 
рота запобігає утворенню 
зубного нальоту, карієсу 
та пародонтозу, допомагає 
відновити баланс мікробіома 
ротової порожнини та підтримує 
його баланс в довгостроковій 
перспективі. Активний 
компонент MicroSilver BG™ 
має протизапальну дію при 
подразнених яснах і слизових 
оболонках порожнини рота.

• Гель алое вера стабілізує стан 
ясен і сприяє регенерації.

• Фторид (200 ppm) зміцнює 
емаль і сприяє мінералізації 
зубів.

• Ментол і м'ята перцева надовго 
створюють відчуття свіжості 
і чистоти у ротовій порожнині.

• Крім того, замінник цукру ксиліт 
не сприяє росту бактерій  

і не провокує утворення кислот, 
шкідливих для зубів.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Науково доведена ефективність. 
Результат клінічного дослідження: 
ДУЖЕ ДОБРЕ
Всі учасники дослідження 
відзначили зменшення 
кровоточивості ясен в середньому 
на 77% (метод: визначення індексу 
ясен за допомогою зондування 
кишень ясен)*
• 75% підтверджують значне 

поліпшення стану зубів, а також 
позитивний вплив на стан 
ротової порожнини*

• 70% підтверджують поліпшення 
стану ясен*

* Ополіскувач для ротової порожнини 
протестований 20 учасниками 
у віці від 18 до 54 років протягом 
чотирьох тижнів в серпні-вересні 
2020 року. Дослідження проведено 
Dermatest GmbH.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Система догляду для ротової 
порожнини LR MICROSILVER PLUS 
пропонує всебічне та збалансоване 
комплексне рішення для здоров'я 
зубів та ясен. Активний компонент 
MicroSilver BG™ скорочує 
кількість бактерій і вірусів, тим 
самим запобігає появі проблем, 
пов'язаних з їхнім розмноженням.

Склад:  Aqua (Water), Xylit, Alcohol, Glycerin, 
PVM/MA Copolymer, Aloe Barbadensis Leaf Juice 
Powder, Aroma, Menthol, Sodium Hydroxide, 
Silver, Xanthan Gum, Sodium Fluoride, Limonene, 
CI 42090 (Blue 1)

VON ÄRZTEN
EMPFOHLEN

РЕКОМЕНДОВАНО
СТОМАТОЛОГАМИ

MADE IN GERMANY

LR MICROSILVER  
PLUS TOOTH

Основні переваги

• Ефективна комбінація 
активного компонента 
MicroSilver BG™  
та алое вера

• Інноваційна гелеподібна 
текстура, яка створює 
захисний бар'єр навколо 
зубів та у всій ротовій 
порожнині

• Запобігає утворенню 
зубного нальоту, карієсу 
і пародонтозу

• Для здорового мікробіома 
та захисту ротової 
порожнини
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДОГЛЯД

НАЗВА 
LR MICROSILVER PLUS 
Спрей для ротової 
порожнини

ВМІСТ 
30 мл

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Для всіх, хто хоче мати здорову 
мікрофлору ротової порожнини 
та свіжий подих.

ВЛАСТИВОСТІ
Значну частину часу ми проводимо 
за межами дому: ми працюємо, 
подорожуємо, маємо списки 
справ і, звичайно, їмо та п'ємо. 
В цей час мікроби, такі як віруси 
і бактерії, мають ідеальні умови для 
розмноження. Якщо природний 
баланс флори порожнини 
рота, так званий мікробіом, 
порушується, результатом може 
стати неприємний запах з рота 
в проблеми із зубами та яснами. 
LR MICROSILVER PLUS Спрей 
для ротової порожнини швидко 
і надовго дарує відчуття свіжості. 
Легка формула проникає навіть 
у важкодоступні місця (міжзубні 
проміжки).  
А ще завдяки антибактеріальному 
та противірусному компоненту 
MicroSilver BG™, спрей видаляє 
до 99,99% всіх мікробів, таких як 
бактерії і віруси. MicroSilver BG™ 
утворює захисну плівку, яка діє, 
немов щит від мікробів до 12 годин. 
Для щоденної особистої гігієни. 
Без цукру.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Зуби необхідно чистити двічі 
на день - вранці та ввечері, 
а протягом дня у разі 
потреби використовуйте 
LR MICROSILVER PLUS Спрей 
для ротової порожнини, де б ви 
не знаходились. Розпилюйте спрей 
у порожнину рота, достатньо 
1-2 натискань на розпилювач.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ 
ПРОДУКТУ
• MicroSilver BG™ - це чисте 

срібло в особливій формі. 
Пористі частинки срібла 
працюють на поверхні шкіри, 
не проникаючи глибоко 
і не впливаючи на флору шкіри. 
Іони срібла, що вивільняються 
металевими частинками срібла, 
запобігають поширенню 
шкідливих мікроорганізмів, таких 
як віруси і бактерії. Активний 
компонент MicroSilver BG™ 
має протизапальну дію 
при подразнених яснах 
та слизових оболонках 
порожнини рота.

• Гель алое вера стабілізує стан 
ясен і сприяє регенерації.

• Шавлія та ехінацея позитивно 
впливають на стан слизової 
оболонки ротової порожнини, 
а також мають протизапальний 
ефект.

• М'ята дарує відчуття 
свіжості в роті та підсилює 
освіжаючий ефект компонента 
MicroSilver BG™.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Науково доведена ефективність. 
Результат клінічного дослідження: 
ДУЖЕ ДОБРЕ
• 90% відзначають, що ясна стали 

менш схильні до запалень*
• 84% відзначають, що дихання 

стало більш свіжим*
• 100% оцінюють смак, відчуття 

свіжості та догляд як дуже 
приємні*

• 90% готові порекомендувати цей 
продукт*

* Спрей для ротової порожнини 
протестований за участю 20 осіб 
у віці від 19 до 71 року протягом 
чотирьох тижнів в серпні-вересні 
2020 року. Дослідження проведено 
Dermatest GmbH.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Система догляду для ротової 
порожнини LR MICROSILVER PLUS 
пропонує всебічне та збалансоване 
комплексне рішення для здоров'я 
зубів та ясен. Активний компонент 
MicroSilver BG™ скорочує кількість 
бактерій і вірусів, тим самим 
запобігає появі проблем, 
пов'язаних з їхнім розмноженням.

Склад: Aqua (Water), Xylitol, Alcohol, Glycerin, 
Propylene Glycol, Aroma, Menthol, Salvia Offici-
nalis (Sage) Leaf Extract, Echinacea Purpurea Ex-
tract, Xanthan Gum, Aloe Barbadensis Leaf Juice 
Powder, Ceratonia Siliqua Gum, Silver, Limonene, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Lactic Acid

VON ÄRZTEN
EMPFOHLEN

РЕКОМЕНДОВАНО
СТОМАТОЛОГАМИ

MADE IN GERMANY

LR MICROSILVER  
PLUS TOOTH

ГІГІЄНА
РОТОВОЇ 

ПОРОЖНИНИ

БУДЬ-ДЕ ТА

БУДЬ-КОЛИ

Основні переваги

• Для балансу мікробіома 
ротової порожнини

• Видаляє 99% всіх мікробів 
ротової порожнини завдяки 
антибактеріальному 
та противірусному 
компоненту MicroSilver BG™

• Запобігає утворенню 
зубного нальоту, карієсу 
і пародонтозу, має 
протизапальну дію

• Ментол швидко та 
ефективно забезпечує 
відчуття свіжості в роті



ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Підходить для будь-якого типу 
шкіри. Для швидкого та гігієнічного 
очищення рук без води.

ВЛАСТИВОСТІ
Наші руки дуже часто контактують 
з мікробами - ми торкаємось 
спільних предметів (клавіатура, 
дверні ручки), потискаємо руки 
тощо. Мікроби можуть деякий 
час залишатися на предметах 
та передаватися при контакті з 
ними.

Гель для рук 
LR MICROSILVER PLUS - 
для непошкодженого мікробіома. 
Гель живить та очищає шкіру 
завдяки антибактеріальній та 
противірусній дії MicroSilver BG™ –  
він знищує до 99,87% усіх мікробів, 
таких як бактерії та віруси.

Додатковий ПЛЮС:
Мінеральний комплекс ZIN‘CÎTE™, 
який захищає шкіру від впливу 
навколишнього середовища 
та UVA- та UVB-променів, 
та декспантенол, який доглядає 
за руками і одночасно очищає, 
не пересушуючи шкіру.

Завдяки комбінації активних 
інгредієнтів MicroSilver BG™, 
ZIN‘CÎTE™ та декспантенолу 
на шкірі утворюється сітчаста 
захисна плівка для миттєвого 
та стійкого догляду та гігієни рук.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Нанесіть невелику кількість 
на долоню та розітріть.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ 
ПРОДУКТУ
• MicroSilver BG™ знищує 

до 99,87% усіх мікробів, таких як 
бактерії та віруси

• Мінеральний комплекс 
ZIN‘CÎTE™ захищає шкіру 
від впливу навколишнього 
середовища та UVA- 
та UVB-променів

• Декспантенол доглядає 
за руками та зволожує

• Миттєвий та довготривалий 
ефект: міцна, схожа на сітку 
захисна плівка, частинки срібла 
для гігієнічного відчуття свіжості 
протягом кількох годин

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Для догляду за сухими, 
загрубілими та виснаженими 
руками рекомендуємо 
використовувати крем для рук 
LR MICROSILVER PLUS, креми 
для рук з лінійки LR ALOE VIA 
та робити ванну для рук зі спреєм  
Aloe Vera «Швидка допомога».

Склад: Aqua (Water), Alcohol denat.,  
Panthenol, Smithsonite Extract, Glycerin, Allantoin, 
Silver, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Cross- 
polymer, Caprylyl Glycol, Sodium Hydroxide,  
Ethylhexylglycerin

Основні переваги
• Антибактеріальний 

та противірусний ефект
• Миттєвий 

та довгостроковий ефект
• Не потребує використання 

води, зручно брати 
з собою

• Для інтактного мікробіома 
шкіри

• Живить завдяки 
вітаміну В5 та цинку

ANTIVIRAL

A
N

TIB A C T E RIA
L

MICRO
SILVER

BGTM
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДОГЛЯД

НАЗВА 
LR MICROSILVER PLUS 
Гель для рук

ВМІСТ 
75мл

LR MICROSILVER  
PLUS BODY

Знищує  
до 99,87%  
мікробів,  

таких як бактерії  

та віруси.

MADE IN GERMANY
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДОГЛЯД

НАЗВА 

LR MICROSILVER PLUS

Крем для рук

ВМІСТ 
75 мл

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Для всіх, хто хоче мати доглянуті 
та красиві руки. Допомагає 
відновити суху або потріскану 
від частого миття шкіру рук, робить 
її гладкою та доглянутою.

ВЛАСТИВОСТІ
Руки щодня піддаються зовнішнім 
впливам, контактують зі всілякими 
бактеріями та вірусами. Ми часто 
миємо або навіть дезинфікуємо 
руки. Бруд, холод і сонце також 
атакують шкіру та її захисний шар, 
так званий мікробіом.

LR MICROSILVER PLUS 
Відновлюючий крем для рук 
для здорового мікробіома шкіри 
підтримує природну регенерацію 
сухої, потрісканої шкіри і надовго 
забезпечує відчуття доглянутих, 
гладеньких рук.
Мікроорганізми, такі як 
бактерії та віруси, знищуються 
завдяки антибактеріальному 
і противірусному компоненту 
MicroSilver BG™. Ваші руки 
захищені до 12 годин.  
Шкіра відновлюється. Її мікробіом 
знову збалансований.  
Для щоденної особистої гігієни.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Наносити після миття або 
дезінфекції рук. Рівномірно 
розподілити та втирати до повного 
поглинання.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ 
ПРОДУКТУ
• MicroSilver BG™ - це чисте 

срібло в особливій формі. 
Пористі частинки срібла 

працюють на поверхні шкіри, 
не проникаючи глибоко 
і не впливаючи на флору 
шкіри. Іони срібла, що 
вивільняються металевими 
частинками срібла, запобігають 
поширенню шкідливих 
мікроорганізмів, таких як віруси 
і бактерії. MicroSilver BG™ 
та лінійка продуктів 
LR MICROSILVER PLUS – 
сертифіковані та натуральні 
продукти, які ідеально підходять 
для всіх типів шкіри, навіть для 
чутливої.

• Декспантенол живить, стабілізує 
стан шкіри, відновлює суху 
пошкоджену шкіру.

• Мінеральний комплекс 
ZIN‘CÎTE™ підсилює ефект 
захисної плівки, яку утворює 
антибактеріальний і противірусний 
компонентом MicroSilver BG™. 
ZIN‘CÎTE™ захищає шкіру 
від впливу навколишнього 
середовища, таких як UVA- / UVB-
промені.

Склад: Aqua (Water), Isopropyl Palmitate, Glyce-
ryl Stearate, PEG-20 Glyceryl Stearate, Ethylhexyl 
Stearate, Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol, 
Hydrogenated Polydecene, Hydroxyethyl
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copo-
lymer, Panthenol, Smithsonite Extract, Squalane, 
Silver, Phenoxyethanol, Zinc Oxide, Carbomer, 
Polysorbate 60, Citric Acid, Ethylhexylglycerin

LR MICROSILVER  
PLUS BODY

Основні переваги

• Для здорового мікробіома 
шкіри

• Усуває мікроби, такі як 
бактерії та віруси

• Забезпечує 
пом'якшувальний догляд 
за сухою та шорсткою 
шкірою рук

MADE IN GERMANY



ANTIVIRAL

A
N

TIB A C T E RIA
L

MICRO
SILVER

BGTM

180

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДОГЛЯД

НАЗВА 
LR MICROSILVER PLUS 
Шампунь проти лупи

ВМІСТ 
150 мл

Склад: Aqua (Water), MIPA-Laureth Sulfate, Co-
camidopropyl Betaine, Zinc PCA, Acrylates Copo-
lymer, Citric Acid, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, 
Potassium Undecylenoyl Hydrolyzed Wheat Prote-
in, Sodium Lauroyl, Glutamate, Glycol Distearate, 
Piroctone Olamine, Panthenol, Glycerin, Disodium 
Cocoyl Glutamate, Silver, Parfum (Fragrance), 
Sodium Hydroxide, Polyquaternium-10, Sodium 
Chloride, Menthol, Potassium Chloride, Laureth-4, 
Propylene Glycol, Linalool, Limonene, Sodium 
Benzoate, Sodium Acetate, Isopropyl Alcohol

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Особливо підходить для чутливої, 
сухої, шкіри голови зі свербінням.

ВЛАСТИВОСТІ
Кожна друга людина страждає 
від лупи. Лупа – це відмерлі 
або ороговілі клітини шкіри. 
Вони не лише приносять 
дискомфорт і виглядають 
непривабливо, особливо на одязі. 
Подразнена шкіра голови також 
викликає неприємний свербіж.

LR MICROSILVER PLUS Шампунь 
проти лупи сприяє здоровому 
мікробіому шкіри голови, очищає 
і живить волосся і шкіру голови, 
зменшує лупу вже з першого 
застосування та ефективно 
запобігає її виникненню. 
MicroSilver BG™ ефективний проти 
мікроорганізмів, що викликають 
лупу.

Додатковий ПЛЮС: OCTOPIROX® 
знижує зростання числа 
мікрооганізмів та покращує 
зовнішній вигляд шкіри голови. 
Декспантенол заспокоює суху, 
подразнену шкіру голови.
MicroSilver BG™ знижує кількість 
мікроорганізмів. Шампунь відмінно 
підходить для чутливої, сухої і зуд 
голови.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Втерти невелику кількість 
шампуню у вологе волосся, змити 
великою кількістю теплої води. 
Завдяки особливо ніжній формулі 
шампунь підходить для щоденного 
застосування, запобігаючи 
утворенню лупи.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ 
ПРОДУКТУ
• MicroSilver BG™ ефективний 

проти мікроорганізмів, 
що викликають лупа, створює 
захисну плівку на шкірі голови.

• Декспантенол пом'якшує суху 
та подразнену шкіру.

• OCTOPIROX® знижує зростання 
числа мікроорганізмів, 
є активним інгредієнтом 
проти лупи з підтвердженою 
ефективністю, покращує 
зовнішній вигляд шкіри голови.

• Швидкий та довготривалий 
ефект: надійна захисна плівка, 
що складається з частинок 

срібла, створює відчуття чистоти 
та свіжості протягом декількох 
годин. Регулює зовнішній стан 
шкіри голови.

ДОСЛІДЖЕННЯ
• 100% підтверджують зменшення 

лупи*
• 80% підтверджують, що шкіра 

голови здається менш сухою 
та почервонілою*

* Шампунь проти лупи протестований 
10 чоловіками у віці від 22 до 56 
Derma Consult GmbH у період квітень-
червень 2008 року.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Для додаткового догляду 
за волоссям ми рекомендуємо 
регулярно використовувати засоби 
з лінійки LR ALOE VIA.

LR MICROSILVER  
PLUS BODY

Основні переваги

• Для здорового мікробіома 
шкіри голови

• Бореться з лупою вже 
з першого застосування. 
Перешкоджає утворенню 
лупи

• Знімає свербіж при 
подразненій шкірі голови

MADE IN GERMANY
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДОГЛЯД

НАЗВА 
LR MICROSILVER PLUS 
Кульковий дезодорант

ВМІСТ 
50 ml

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Для будь-якого типу шкіри, 
включно з чутливою.

ВЛАСТИВОСТІ
У повсякденному житті або 
під час занять спортом кожен час 
від часу страждає від неприємного 
запаху поту. Бактерії особливо 
швидко поширюються в теплому 
та вологому середовищі, 
наприклад, в області пахв.  
У цій області багато потових залоз, 
що також пояснює швидку появу 
неприємного запаху.
LR MICROSILVER PLUS Кульковий 
дезодорант сприяє здоровому 
мікробіому, доглядає за чутливою 
шкірою пахв і залишає приємне 
відчуття свіжості.

MicroSilver BG™ надійно захищає 
від бактерій, що викликають запах 
поту.  
Додатковий ПЛЮС: тальк 
поглинає вологу. Декспантенол 
живить і заспокоює чутливу шкіру 
під пахвами. Цинкова сіль поглинає 
запахи.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Наносити на область пахв вранці 
після душу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДНИКИ 
ПРОДУКТУ
• MicroSilver BG™ надійно 

захищає від бактерій, 
що викликають запах поту. 
Має антибактеріальні 
властивості.

• Декспантенол живить 
та заспокоює чутливу шкіру 
під пахвами.

• Цинкова сіль вбирає неприємні 
запахи.

• Тальк поглинає вологу.

ДОСЛІДЖЕННЯ
• 80% підтверджують, 

що неприємний запах більше 
не виникає*

• 80% підтверджують, що не 
виникає подразнення шкіри*

* Антибактеріальний дезодорант був 
протестований 20 учасниками у віці 
від 25 до 76 років Derma Consult GmbH 
протягом 4 тижнів у квітні 2010 року.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
LR ALOE VIA Aloe Vera Освіжаючий 
гель для душу для щоденного 
очищення шкіри тіла.

Склад: Aqua (Water), Dimethicone, Triethyl Cit-
rate, Talc, Propylene Glycol, Candida Bombicola/
Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Dicaprylyl 
Carbonate, Steareth-2, Ceteareth-12, Steareth-21, 
Stearyl Alcohol, Panthenol, Ceteareth-20, Silver, 
Zinc Ricinoleate, Lysine, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Xanthan Gum, Distearyl 
Ether, Citric Acid, Methylpropanediol, Parfum 
(Fragrance), Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic 
Acid, Potassium Sorbate, Limonene, Linalool

Основні переваги

• 24 години захисту від 
неприємного запаху поту

• Пригнічує поширення 
бактерій, що викликають 
неприємний запах

• Для здорового мікробіома
• Не містить спирту та солей 

алюмінію

MADE IN GERMANY
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ALOE VERA PFLEGE

1.

2.

6.

3.

7.

8.

4.

1. ТОРГОВЕЛЬНА НАЗВА 
ЗАСОБУ
Назва засобу державною мовою
країни, в якій він продається.

2. ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО СКЛАДНИКИ
Довідкова інформація 
про складники та їх кількість. 
Інгредієнт, розміщений першим 
у переліку, як правило, міститься 
у найбільшій кількості; в кінці 
розміщується інгредієнт, який 
присутній у складі засобу 
у найменшій концентрації.

3. ВМІСТ ЗАСОБУ
Кількість засобу в упаковці.

4. КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ
Країна, в якій вироблено засіб.

5. ПОЗНАЧКА ЄВРАЗІЙСЬКОЇ 
ВІДПОВІДНОСТІ, EAC
EAC – це скорочення для 
Eurasian Conformity = Євразійська 
відповідність. Позначкою EAC 
на виробах, які знаходяться 
у вільному продажу, виробник/
постачальник підтверджує те, 
що засіб пройшов усі необхідні 
процедури підтвердження його 
відповідності в одній з країн-
членів Митного союзу, а також те, 
що засіб у всіх країнах Митного 
союзу Росії / Білорусії / Казахстані 
відповідає всім нормативно-
технічним вимогам.

6. ДАНІ ВИРОБНИКА
Інформація про дистриб’ютора 
і місцезнаходження компанії.

7. СТРОК ЗБЕРІГАННЯ ПІСЛЯ 
ВІДКРИТТЯ УПАКОВКИ
Вказана дата, до якої можна 
зберігати засіб після відкриття 
його упаковки.

8. НОМЕР ПАРТІЇ
Номери партії слугують 
для точного маркування засобів 
з метою забезпечення можливості 
повного простеження партії товару 
та її документування.

26.03.2017
34567896

Інша актуальна інформація про інгредієнти знаходиться в офіційній базі даних Міжнародної номенклатури
косметичних інгредієнтів Німецької асоціації з контролю за косметичними, гігієнічними, парфумними та
миючими засобами: 
http://www.haut.de/service/inci 

5.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ





 

ВІДЧУЙТЕ 
СЕРЦЕ 

ПРИРОДИ
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АРОМАТЕРАПІЯ

З часу заснування компанії LR у 1985 році тематика 
ароматів була ключовою для нас, бо все починалося 
саме з парфумів. Вже класичні аромати, такі як 
«Harem» і «Jungle Man» залишаються популярними 
досі.
Певні аромати не лише добре впливають на наші 
рецептори, але і здатні пробуджувати в нас спогади, 
що миттєво викликають позитивні емоції. Ось чому 
аромати залишаються незмінною та успішною 
складовою асортименту продукції компанії LR.

Бренд LR SOUL OF NATURE продовжує цю історію 
успіху і розширює «світ ароматів». Асортимент 
продукції з різноманітними ефірними оліями пов'язує 
актуальну тему ароматерапії з емоційною складовою 
аромату і самопочуттям людини.

Аромати здатні несвідомо викликати емоції 
та спогади ще до того, як мозок свідомо відреагує. 
Завдяки своєму інтенсивному аромату ефірні олії 
можуть підняти настрій та допомогти розслабитись.

LR SOUL OF NATURE – це подарунок для вашої душі 
від природи. В асортименті представлені продукти 
з ефірними оліями, які ідеально підходять для того, 
щоб заряджати тіло і розум позитивною енергією. 
100% натуральні ефірні олії мають насичений аромат 
і особливий ефект – вони розслабляють і дарують 
гармонію, підбадьорюють і зцілюють.

БРЕНД LR SOUL OF NATURE

LR SOUL OF NATURE – АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ

Освіжаючий Підбадьорливий Заспокійливий Активізуючий Оживляючий Розслабляючий Фокусуючий Заспокійливий

ЕФІРНІ ОЛІЇ  
Особливий аромат спеціально для вас. Кожна з восьми 
натуральних олій розкриває свій індивідуальний аромат 
для ваших особистих потреб.



100% NATÜRLICHE
ÄTHERISCHE ÖLE

ÜBER 95% NATÜRLICHE
INHALTSSTOFFE IN DEN

PFLEGEPRODUKTEN*

FLASCHEN UND 
TIEGEL AUS RECYCLING-

KUNSTSTOFF (RPET)*

KONTROLLEN 
NACH HÖCHSTEN

QUALITÄTSSTANDARDS

ÄTHERISCHE ÖLE & 
ÖL-MISCHUNGEN IN 

GLASFLASCHEN 
MIT ALTGLASANTEIL*
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АРОМАТЕРАПІЯ

LR SOUL OF NATURE – АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ

100% натуральні 
ефірні олії

Продукти для догляду*, 
які більш ніж на 95% 
складаються з 
натуральних інгредієнтів

Пляшки та баночки 
виготовлені  
з вторинного пластику  
(вторинного PET)**

Ефірні олії та їх композиції 
у скляній тарі, що частково 
виготовлена  
з переробленого скла***

Весь контроль 
здійснюється 
за найвищими 
стандартами якості

* NOI = Індекс природного походження відповідно до стандарту DIN 16128, ** Кришки, ковпачки і кришечки із пластику (PP), *** Можуть містити до 55% переробленого скла

4 АРОМАСВІТИ – 4 СТАНИ ДУШІ
Для щоденних аромаритуалів. Кожен з чотирьох
аромасвітів має свою композицію ефірних олій

та відповідні засоби – для догляду за шкірою 
та покращення вашого самопочуття, коли ви цього 
потребуєте.

RELAXED  
SOUL           зі стор. 202
Релаксація

STRONG  
SOUL          зі стор. 211
Життєва сила та енергія

HOPEFUL  
SOUL           зі стор. 207
Внутрішня гармонія

CHEERFUL  
SOUL           зі стор. 215
Позитивна енергія

LR SOUL OF NATURE – НАША ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ
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АРОМАТЕРАПІЯ

ЩО ТАКЕ НАТУРАЛЬНІ ЕФІРНІ ОЛІЇ?

ЧИСТИЙ НАТУРАЛЬНИЙ ПРОДУКТ
Неприборкана природа дарує концентровані рослинні 
есенції, які використовуються вже протягом багатьох 
століть.

ЕФІРНІ ОЛІЇ... 
... складають основу рослинного екстракту
... витягуються з трав, квітів, листя, коренів  
 або фруктів
... іноді містять більше 500 різних хімічних сполук
... мають аромати, які, як правило, сконцентровані 
 в конкретній частині рослини; вони відповідають  
 за створення аромату рослини
... часто це безбарвні рідини, які легко 
 випаровуються.  Це означає, що вони дуже леткі.

КОНЦЕНТРАЦІЯ СИЛИ ПРИРОДИ
Завдяки своїм ефективним властивостям ефірні олії 
є справжніми підсилювачами настрою, насиченими 
концентрованою рослинною енергією. Кожна крапля 
містить неприборкану силу природи. Завдяки своєму 
інтенсивному аромату ефірні олії можуть підняти нам 
настрій або заспокоїти. 

ЕФІРНІ ОЛІЇ ВІДІГРАЮТЬ ВАЖЛИВУ РОЛЬ 
У РОСЛИНАХ: 
  
 • Захист від бактерій, вірусів і грибків
 • Захист від комах і хижаків
 • Приваблення тварин, що сприяють  
    розмноженню рослини
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АРОМАТЕРАПІЯ

ЕФІРНІ ОЛІЇ – ДВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА

ВИТЯЖКА ЕФІРНИХ ОЛІЙ
Ефірні олії, як правило, отримують двома різними 
способами, хоча існують і інші методи отримання:
перегонка з водяною парою та холодне пресування.

Для отримання 1 кг лавандової олії потрібно 150-
180 кг лаванди! Саме тому, зокрема, чисті ефірні олії 
здаються настільки дорогими. Ціна визначається 
кількістю ефірної олії в рослині і кількістю доступної 
культурної або дикорослої рослини.

КРОК 1:  
Шкірка плоду віджимається 
за допомогою механічного 
пресу - з неї виділяється сік, 
який містить ефірну олію.

КРОК 2:  
Потім олія відокремлюється 
від соку, який містить воду, 
і з верхнього шару цієї рідини 
збирається вже чиста олія.

КРОК 2:
Ефірна олія піднімається разом 
з водяною парою.

КРОК 3: 
Після проходження через 
охолоджуючий змійовик 
ефірна олія знову стає 
рідкою і краплинками 
стікає в резервуар.

КРОК 1: 
Спочатку рослину 
обробляють парою або 
просто обливають гарячою 
водою для нагріву. 
Утворюється гаряча пара. 

КРОК 4: 
Олія відділяється 
від води, піднімається 
на поверхню і готова 
до розфасування.

1. ПЕРЕГОНКА З ВОДЯНОЮ ПАРОЮ
Найпоширенішим методом отримання ефірних олій 
є перегонка з водяною парою. За допомогою цього 
методу отримують 85% всіх ефірних рослинних олій 
(деревина, лікарські трави, коріння...). Ця технологія 
передбачає термічний вплив на рослинний матеріал.

2. ХОЛОДНЕ ПРЕСУВАННЯ
Альтернативним методом 
отримання ефірних олій є холодне 
пресування. У такий спосіб 
отримуються, наприклад, ефірні 
олії із зовнішньої шкірки цитрусових 
плодів.
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ЕФІРНІ ОЛІЇ – ЯК ВОНИ ВЗАЄМОДІЮТЬ З ЛЮДИНОЮ?

ЛЮДСЬКИЙ НЮХ  
Коли ми дихаємо, ми відчуваємо аромати. Людський 
організм навчився сприймати аромати ще з давніх 
часів і досі грає ключову роль в нашому житті. 
Свіжоспечений хліб, квітковий луг, аромат моря 
викликають емоції, пробуджують спогади і впливають 
на настрій задовго до того, як наш розум починає 
усвідомлювати.

У нас є сотні нюхових рецепторів. Їх достатньо, 
щоб здійснювати величезний вплив на наше життя. 
З кожним вдихом ми відчуваємо аромати, а потім наш 
мозок накопичує інформацію про них. Жоден аромат 
ніколи не забувається, і коли ми знову вдихаємо його, 
ми згадуємо, що з ним асоціюється.

Від рецепторів носа і прямо у мозок – 100% 
натуральні ефірні олії здійснюють потужний вплив: 
вони працюють злагоджено і мають індивідуальний 
вплив на наш фізичний та психічний стани. Лише один 
вдих аромату може викликати сильні емоції і, таким 
чином, покращити самопочуття.

ЛІМБІЧНА СИСТЕМА 
При вдиханні та видиханні ароматичних молекул 
активізуються певні області мозку. Вони створюють 
сигнал, який негайно передається в лімбічну систему 
через нюховий нерв. У той момент, коли сигнал 
надходить в лімбічну систему, спрацьовують почуття 
та емоції.

Лімбічна система – це одна з найдавніших частин 
нашого мозку, яка відповідає за обробку емоцій. 
Вона знаходиться глибоко в мозку і містить частини 
всіх елементів головного мозку. Це гетерогенна група 
структур навколо середнього мозку, яка пов'язана 
з нюхом, емоціями та поведінкою.

Лімбічна система відповідає за ендокринну, 
вегетативну та психологічну регуляторну системи. 
Вона обробляє подразники як зсередини, так і ззовні 
організму. Лімбічна система контролює емоційну 
поведінку і є нашим центром почуттів. Крім того, 
разом з іншими частинами мозку, вона бере участь 
у зберіганні спогадів.

Нейрохімічні речовини, пов'язані з настроєм, 
вивільняються через лімбічну систему з блискавичною 
швидкістю – вони можуть створювати потужний 
вплив на нас, який не фільтрується головним 
мозком. Ефірні олії викликають нервові та мозкові 
імпульси. Емоційні реакції – це звичайний ефект! 
Потім стимулюється вироблення нейромедіаторів 
і гормонів. Вони відповідають за емоції та інстинкти, 
а також за нормальну роботу серця, дихання, обмін 
речовин і виділення гормонів.
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ПОХОДЖЕННЯ ЕФІРНИХ ОЛІЙ

ЗВІДКИ ПОХОДЯТЬ НАШІ ЕФІРНІ ОЛІЇ? 

Рослини складають основу ефірних олій  
LR SOUL OF NATURE. Вони вирощуються в різних 
країнах світу і обробляються на місці вирощування. 
Постачальників відбирають дуже ретельно. 

Ми часто вибираємо сільськогосподарські кооперативи 
та сімейні підприємства.
Продукти та рослини вирощують, збирають 
та обробляють за справедливою ціною. Це забезпечує 
відповідальне вирощування та успішні продажі продукції 
у довгостроковій перспективі.

АРГЕНТИНА
ОРГАНІЧНА ЛИМОННА ОЛІЯ / 
CITRUS LIMON                                         
ОРГАНІЧНА ОЛІЯ СОЛОДКОГО 
АПЕЛЬСИНА / 
CITRUS SINENSIS                     
Ми отримуємо ці дві ефірні олії 
від нашого постачальника в регіоні 
Конкордія. Тут цитрусові дерева
вирощують без пестицидів вже 
більше 20 років.

МАРОККО (АТЛАСЬКІ ГОРИ)
ОРГАНІЧНА ОЛІЯ АТЛАСЬКОГО 
КЕДРОВОГО ДЕРЕВА/ 
CEDRUS ATLANTICA                       
Атлаські кедри охороняються державою, 
і щорічно дозволяють вирубку дуже обмеженої 
кількості дерев. Вирубку дерева компенсують 
заходи з лісовідновлення. Стовбури дерев 
обробляють на лісопильнях для меблевої 
промисловості. Ми купуємо тирсу – природний 
побічний продукт розпилювання. 

ІТАЛІЯ
ОРГАНІЧНА БЕРГАМОТОВА 
ОЛІЯ/ 
CITRUS AURANTIUM 
BERGAMIA  
Надходить з невеликого 
кооперативу в Калабрії. 
Кооператив вирощує 
виключно бергамотові 
дерева, а також віджимає 
шкірку плодів, щоб отримати 
високоякісну ефірну олію.

ІНДІЯ
ОРГАНІЧНА ОЛІЯ ПЕРЦЕВОЇ 
М'ЯТИ/ 
MENTHA PIPERITA                                 
Виробляє підприємство, 
розташоване на північ 
від Делі в Індії. Вона повністю 
натуральна і не містить 
пестицидів.

БОЛГАРІЯ
ОРГАНІЧНА ЛАВАНДОВА 
ОЛІЯ/ 
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 
Кооператив в Болгарії 
виробляє лавандову олію.

ПОРТУГАЛІЯ
ОРГАНІЧНА ЕВКАЛІПТОВА
ОЛІЯ /  
EUCALYPTUS GLOBULUS    
Евкаліптову олію виробляє сімейне підприємство 
на південь від Лісабона в Португалії. 

ІСПАНІЯ
ОРГАНІЧНА  
ОЛІЯ ЧЕБРЕЦЮ / 
THYMUS VULGARIS                                
Сімейне підприємство 
недалеко від Мурсії 
в Іспанії виробляє олію 
чебрецю.
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ПІРАМІДА АРОМАТІВ
Ефірні олії та їхні індивідуальні аромати 
мають свою тріаду нот: верхня нота, нота 
серця та базова нота. До якої категорії 
належатиме та чи інша олія, в кожному 
випадку залежить від ноти аромату. 
Верхня нота легка та нестійка (напр., 
лимон), а нота серця розкривається 
повільно, проте інтенсивно (напр., лаванда). 
Найдовше розкривається базова нота, 
яка зазвичай має земляний аромат (напр., 
кедр). Змішуючи окремі ноти, можна 
надихатися власними рецептами, бо нові 
суміші ароматів щоразу розкриваються по-
новому, створюючи гармонійний аромат.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ЕФІРНІ ОЛІЇ
100% чисті і натуральні ефірні олії є справжнім 
еліксиром для наших почуттів, які позитивно 
впливають на наше самопочуття. Ми рекомендуємо 
два способи застосування:

1. АРОМАТИЗАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ:   
Використовуйте аромалампу або дифузор, щоб 
надати вашій оселі приємного аромату.

2. ДЛЯ АРОМАТИЗАЦІЇ БАЗОВОЇ ОЛІЇ 
ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ  
Змішайте кілька крапель однієї або декількох олій 
з олією для догляду за шкірою від LR для сприятливого 
впливу на шкіру та органи чуття. Черпайте натхнення 
з наших рецептів для створення свого бленду.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:   
Ефірні олії не можна наносити на шкіру
у чистому вигляді.

Для найкращого ефекту змішуйте чисті ефірні олії 
з базовою олією для догляду від LR. Це живильна 
комбінація трьох олій: мигдалевої, жожоба та алое 
вера. Олія також ідеально підійде для масажу, 
вона забезпечує інтенсивний догляд та зволожує 
шкіру.

ДифузорАромалампаАромаспрей 
для дому 
та текстилю

Догляд 
за шкірою

Ефірні олії з кульковим 
аплікатором, креми для тіла, олія 
для догляду за тілом та ефірні олії

Окремі ефірні олії 
та суміші ефірних 
олій

ЕФІРНІ ОЛІЇ – ПІРАМІДА АРОМАТІВ ТА СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ВЕРХНЯ НОТА:  
лимон, апельсин, 
бергамот, 
евкаліпт, 
перцева м'ята 

НОТА СЕРЦЯ:
лаванда, 
чебрець

БАЗОВА НОТА: 
кедр
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РЕЦЕПТ «ЗАРЯД ЕНЕРГІЇ»: 
Створіть власну масажну олію/
олію для догляду за шкірою тіла 
для додаткового джерела енергії!
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:  
Додайте точну кількість ефірної олії 
у пляшечку з олією для догляду 
за шкірою, щільно закрийте 
кришечку, збовтайте. Готово!

100 МЛ БАЗОВОЇ ОЛІЇ ДЛЯ 
ДОГЛЯДУ
+40 КРАПЕЛЬ АПЕЛЬСИНОВОЇ 
ОЛІЇ
+10 КРАПЕЛЬ ЛИМОННОЇ ОЛІЇ

РЕЦЕПТ «ТОТАЛЬНЕ 

РОЗВАНТАЖЕННЯ»:

Створіть власну масажну олію/

олію для догляду за шкірою тіла для 

вечірнього відпочинку і спокійного сну.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

Додайте точну кількість ефірної олії 

у пляшечку з олією для догляду за 

шкірою, щільно закрийте кришечку, 

збовтайте. Готово!

100 МЛ БАЗОВОЇ ОЛІЇ  

ДЛЯ ДОГЛЯДУ

+36 КРАПЕЛЬ ЛАВАНДОВОЇ ОЛІЇ

+12 КРАПЕЛЬ БЕРГАМОТОВОЇ ОЛІЇ

+2 КРАПЛІ КЕДРОВОЇ ОЛІЇ 

ІДЕЇ РЕЦЕПТІВ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ ЕФІРНИХ ОЛІЙ

ГОЛОВНЕ – ЦЕ ПРАВИЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ.  
Кожен може створити свою індивідуальну 
аромакомпозицію для гарного самопочуття. Як?  
У нас є кілька ідей для натхнення. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:  
Важливо дотримуватися дозування, зазначеного 
в рецептах! А щоб бути впевненим, що олії 
не переплутаються, наклейте на кожен флакон стікер 
LR Soul of Nature (арт.: 96226). Таким чином, ви 
завжди будете знати, який аромат обираєте сьогодні. 

РЕЦЕПТИ САМОСТІЙНОГО МІКСУВАННЯ ОЛІЙ

РЕЦЕПТ «ДО УСПІХУ З НОВИМИ 
СИЛАМИ»:
Створіть власну масажну олію/олію для 
догляду за шкірою тіла для відновлення 
сил!
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:   
Додайте точну кількість ефірної олії 
у пляшечку з олією для догляду за 
шкірою, щільно закрийте кришечку, 
збовтайте. Готово!

100 МЛ БАЗОВОЇ ОЛІЇ ДЛЯ 
ДОГЛЯДУ
+40 КРАПЕЛЬ ЕВКАЛІПТОВОЇ ОЛІЇ 
+10 КРАПЕЛЬ ОЛІЇ ПЕРЦЕВОЇ М'ЯТИ 

РЕЦЕПТ «ВНУТРІШНЯ ГАРМОНІЯ»:
Створіть власну масажну олію/олію для 
догляду за шкірою тіла для повернення 
внутрішньої рівноваги і безтурботності.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:  
Додайте точну кількість ефірної олії 
у пляшечку з олією для догляду 
за шкірою, щільно закрийте кришечку, 
збовтайте. Готово!

100 МЛ БАЗОВОЇ ОЛІЇ ДЛЯ 
ДОГЛЯДУ
+ 20 КРАПЕЛЬ БЕРГАМОТОВОЇ ОЛІЇ
+ 30 КРАПЕЛЬ ЛАВАНДОВОЇ ОЛІЇ
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, хто віддає перевагу 
нейтральній за ароматом, 
насиченій олії для тіла/масажу або 
олії, яку можна ароматизувати 
відповідно до індивідуальних 
вподобань шляхом додавання 
натуральних ефірних олій.

ВЛАСТИВОСТІ
М'яка, без аромату олія для догляду 
за тілом і масажу для оксамитово-
гладкої шкіри. Живить і відновлює 
шкіру за допомогою олії мигдалю, 
жожоба і екстракту олії алое 
вера, зволожує та захищає шкіру 
від сухості. Ідеально підходить 
в якості базової олії, яку можна 
ароматизувати окремими ефірними 
оліями з лінійки  
LR Soul of Nature. Підходить для 
зовнішнього застосування на шкірі.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
М'яко втирайте у шкіру в якості олії 
для догляду за тілом, наприклад, 
після душу. Нанесіть більшу 
кількість в якості масажної олії 
і масажуйте м'якими рухами або 
з легким натиском. Щоб підтримати 
гарне самопочуття, окремі ефірні 
олії LR Soul of Nature можна 

додавати до базової олії для 
догляду за шкірою LR Soul of 
Nature. Щоб знайти натхнення 
для ароматизації олії для тіла, 
ознайомтеся з нашими ідеями 
рецептів для самостійного 
змішування. Обов'язково 
дотримуйтеся кількостей, 
зазначених у відповідному рецепті. 
Спосіб застосування: налити 
вказану кількість ефірних олій 
безпосередньо у флакон з олією 
для догляду, потім щільно закрити 
флакон і струсити. Ваша масажна 
олія власного приготування готова 
до використання. Щоб відрізнити 
різні олії одну від одної, ми радимо 
вам позначити їх стікерами  
LR Soul of Nature (арт.: 96226).

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ви можете створювати 
індивідуальні олії для догляду 
за шкірою/масажу за допомогою 
окремих ефірних олій з лінійки 
LR Soul of Nature. Додавайте 
у базову олію для догляду. Кожна 
олія може підтримувати гарне 
самопочуття завдяки спеціальній 
ароматичній композиції.

Склад:  Coco-Caprylate / Caprate, Ethylhexyl Stea-
rate, Caprylic / Capric Triglyceride, Neopentyl Glycol 
Diheptanoate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed 
Oil, C13-15 Alkane, Glycine Soja (Soybean) Oil, Aloe 
Extract, Tocopherol

Основні переваги

• 2в1: догляд та масаж 
оліями мигдалю, жожоба 
та екстрактом алое вера

• Ідеальна основа 
для розведення ефірних 
олій LR Soul of Nature

• 97% натуральних 
інгредієнтів

НАЗВА 
LR Soul of Nature 
Олія для догляду

ВМІСТ 
100 мл
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НАЗВА 
LR Soul of Nature 

Лимонна ефірна олія

ВМІСТ 
10 мл

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, хто бажає активізувати 
і освіжити своє тіло та розум, 
а також покращити самопочуття.

Якщо вам подобається лимонний 
аромат, ви також можете додавати 
цю ефірну олію у натуральну базову 
олію для догляду за шкірою  
LR Soul of Nature.  

БОТАНІЧНА НАЗВА
Citrus limon

ХАРАКТЕРИСТИКА АРОМАТУ
Свіжий, фруктовий, яскраво 
виражений

КАТЕГОРІЯ АРОМАТУ
Верхня нота

ВПЛИВ АРОМАТУ
Активізує, освіжає, покращує 
концентрацію, мотивує, піднімає 
настрій

ВИТЯЖКА
Зі шкірки плодів

СПОСІБ ЕКСТРАГУВАННЯ
Ефірну олію отримують методом 
холодного пресування шкірки 
фруктів

РОДИНА РОСЛИН 
Цитрусові (Rutaceae)

ПОХОДЖЕННЯ
Лимонна ефірна олія  
LR Soul of Nature походить з регіону 
Конкордія в Аргентині.  
Тут цитрусові дерева вирощуються 
органічним способом та без 
використання пестицидів вже 
більше 20 років. Це рідкість, тому 
що в багатьох інших регіонах світу 
часто використовуються обидві 
форми вирощування (з пестицидами 
і без них).

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Для шкіри: змішайте зі 100 мл 
базової олії для догляду  
LR Soul of Nature. Знайдіть 
натхнення в наших рецептах 
для самостійного змішування. 
Обов'язково дотримуйтеся 
кількостей, зазначених у 
відповідному рецепті. Ніколи не 
наносьте нерозбавлену ефірну олію 
на шкіру.

Для ароматизації приміщення: 
додайте 3-4 краплі у ваш дифузор 
і використовуйте до 3 разів на 
день по одній годині. Аромат 
відчувається вже через кілька 
хвилин. Додайте знову через деякий 
час, щоб уникнути розбризкування. 
Ніколи не залишайте дифузор без 
нагляду. Уникайте потрапляння на 
пластикові поверхні. 

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ви можете створювати індивідуальні 
олії для догляду за шкірою/
масажу за допомогою окремих 
ефірних олій з лінійки LR Soul of 
Nature. Додавайте у базову олію 
для догляду. Кожна олія може 
підтримувати гарне самопочуття 
завдяки спеціальній ароматичній 
композиції.

Спробуйте створити власну олію для 
тіла та масажу за нашим рецептом 
«Заряд енергії», поєднуючи різні 
ефірні олії з асортименту LR Soul of 
Nature.
Відкрийте для себе чотири 
аромасвіти для щоденного 
аромаритуалу: кожен з чотирьох 
світів включає ретельно відібрані 
аромати і відповідні засоби для 
догляду за шкірою.
Лимонна ефірна олія LR Soul 
of Nature добре поєднується 
з ефірними оліями апельсина, 
лаванди та чебрецю.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ні в якому разі не можна ковтати 
ефірні олії і наносити їх на 
шкіру в нерозбавленою вигляді. 
Рекомендується використовувати 
олії тільки під наглядом дорослих. 
Перед використанням під час 
вагітності рекомендуємо 
проконсультуватися з лікарем. 
Не призначений для вживання 
з їжею.
Завжди закривайте щільно 
кришечку та зберігайте 
у прохолодному, сухому місці 
без прямого потрапляння сонячних 
променів.

А ВИ ЗНАЛИ?

Лимони ростуть на цитрусових 
деревах, які вирощуються 
переважно у Середземномор'ї 
та субтропіках. Рослина була 
завезена в Європу з Китаю 
через Персію. У Х столітті вони 
швидко стали популярними 
завдяки своїм численним 
корисним властивостям.

Основні переваги
• Аромат, який бадьорить 

і піднімає настрій 
• 100% натуральна ефірна 

олія
• Ідеально підходить 

для ароматизації кімнати 
або додавання у базову 
олію для догляду

ОСВІЖАЄ
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АРОМАТЕРАПІЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, кому необхідне 
стимулювання розуму і тіла, а також 
покращення самопочуття.
Якщо вам подобається 
апельсиновий аромат, ви також 
можете додавати цю ефірну олію 
у натуральну базову олію для 
догляду за шкірою LR Soul of Nature. 

БОТАНІЧНА НАЗВА
Citrus sinensis

ХАРАКТЕРИСТИКА АРОМАТУ
Свіжий, фруктовий, солодкий, 
теплий

КАТЕГОРІЯ АРОМАТУ
Верхня нота

ВПЛИВ АРОМАТУ
Бадьорить, стимулює, додає 
енергії, покращує концентрацію

ВИТЯЖКА
Зі шкірки плодів

СПОСІБ ЕКСТРАГУВАННЯ
Ефірну олію отримують методом 
холодного пресування шкірки 
фруктів

РОДИНА РОСЛИН 
Цитрусові (Rutaceae)

ПОХОДЖЕННЯ
Апельсинова ефірна олія  
LR Soul of Nature походить 
з регіону Конкордія в Аргентині. 
Тут цитрусові дерева вирощуються 
органічним способом та без 
використання пестицидів вже 
більше 20 років. Це рідкість, тому 
що в багатьох інших регіонах 
світу часто використовуються 
обидві форми вирощування 
(з пестицидами і без них).

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Для шкіри: змішайте зі 100 мл 
базової олії для догляду LR Soul 
of Nature. Знайдіть натхнення в 
наших рецептах для самостійного 
змішування. Обов'язково 
дотримуйтеся кількостей, 
зазначених у відповідному 
рецепті. Ніколи не наносьте 
нерозбавлену ефірну олію на шкіру.

Для ароматизації приміщення: 
додайте 3-4 краплі у ваш дифузор 
і використовуйте до 3 разів 
на день по одній годині. Аромат 
відчувається вже через кілька 
хвилин. Додайте знову через деякий 
час, щоб уникнути розбризкування. 
Ніколи не залишайте дифузор без 
нагляду. Уникайте потрапляння на 
пластикові поверхні. 

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ви можете створювати індивідуальні 
олії для догляду за шкірою/
масажу за допомогою окремих 
ефірних олій з лінійки LR Soul of 
Nature. Додавайте у базову олію 
для догляду. Кожна олія може 
підтримувати гарне самопочуття 
завдяки спеціальній ароматичній 
композиції.
Спробуйте створити власну олію 
для тіла та масажу за нашим 

рецептом «Заряд енергії», 
поєднуючи різні ефірні олії з 
асортименту LR Soul of Nature.
Відкрийте для себе чотири 
аромасвіти для щоденного 
аромаритуалу: кожен з чотирьох 
світів включає ретельно відібрані 
аромати і відповідні засоби для 
догляду за шкірою.
Апельсинова ефірна олія LR Soul of 
Nature добре поєднується з усіма 
іншими ефірними оліями з лінійки 
LR Soul of Nature.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Ні в якому разі не можна ковтати 
ефірні олії і наносити їх на 
шкіру в нерозбавленою вигляді. 
Рекомендується використовувати 
олії тільки під наглядом дорослих. 
Перед використанням під час 
вагітності рекомендуємо 
проконсультуватися з лікарем. 
Не призначений для вживання 
з їжею.
Завжди закривайте щільно 
кришечку та зберігайте 
у прохолодному, сухому місці без 
прямого потрапляння сонячних 
променів.

Основні переваги
• Аромат, який бадьорить 

і стимулює відчуття
• 100% натуральна ефірна 

олія
• Ідеально підходить 

для ароматизації кімнати 
або додавання у базову  
олію для догляду

НАЗВА 
LR Soul of Nature 
Апельсинова ефірна олія

ВМІСТ 
10 мл

ПІДБАДЬОРЮЄ

Апельсинові дерева родом 
з Китаю і вирощуються 
там вже більше 2000 років. 
Але пройшло не одне століття, 
перш ніж вони з'явилися у 
Європі. У 1520 році португальці 
подарували нам знаменитий 
сорт апельсинів «Валенсія». 

А ВИ ЗНАЛИ?
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АРОМАТЕРАПІЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, хто бажає поліпшити 
концентрацію, розслабитися 
фізично та морально і покращити 
самопочуття.
Якщо вам подобається 
бергамотовий аромат, ви також 
можете додавати цю ефірну олію 
у натуральну базову олію для 
догляду за шкірою LR Soul of Nature.

БОТАНІЧНА НАЗВА
Citrus aurantium bergamia

ХАРАКТЕРИСТИКА АРОМАТУ
Свіжий, прозорий, камфорний

КАТЕГОРІЯ АРОМАТУ
Верхня нота

ВПЛИВ АРОМАТУ
Заспокоює, розслабляє, освіжає, 
покращує концентрацію уваги

ВИТЯЖКА
Зі шкірки плодів

СПОСІБ ЕКСТРАГУВАННЯ
Ефірну олію отримують методом 
холодного пресування шкірки 
плодів

РОДИНА РОСЛИН 
Миртові (Myrtaceae)

ПОХОДЖЕННЯ
Бергамотову ефірну олію LR Soul 
of Nature виробляє кооператив 
з Калабрії, Італія. Кооператив 
спеціалізується виключно на 
вирощуванні бергамотових дерев. 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Для шкіри: змішайте зі 100 мл 
базової олії для догляду LR Soul 
of Nature. Знайдіть натхнення 
в наших рецептах для самостійного 
змішування. Обов'язково 
дотримуйтеся кількостей, 
зазначених у відповідному 
рецепті. Ніколи не наносьте 
нерозбавлену ефірну олію на шкіру.

Для ароматизації приміщення: 
додайте 3-4 краплі у ваш дифузор 
і використовуйте до 3 разів на день 
по одній годині. Аромат відчувається 
вже через кілька хвилин. Додайте 
знову через деякий час, щоб 
уникнути розбризкування. Ніколи 
не залишайте дифузор без нагляду. 
Уникайте потрапляння на пластикові 
поверхні. 

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ви можете створювати індивідуальні 
олії для догляду за шкірою/
масажу за допомогою окремих 
ефірних олій з лінійки LR Soul of 
Nature. Додавайте у базову олію 
для догляду. Кожна олія може 
підтримувати гарне самопочуття 
завдяки спеціальній ароматичній 
композиції.
Спробуйте створити власну олію 
для тіла та масажу за нашими 
рецептами «Внутрішня гармонія» 
або «Тотальне розвантаження», 
поєднуючи різні ефірні олії з 
асортименту LR Soul of Nature.
Відкрийте для себе чотири 
аромасвіти для щоденного 
аромаритуалу: кожен з чотирьох 

світів включає ретельно відібрані 
аромати і відповідні засоби для 
догляду за шкірою.
Бергамотова ефірна олія LR Soul 
of Nature добре поєднується 
з лавандовою, неролієвою, 
трояндовою, кедровою та іншими 
цитрусовими оліями.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Ні в якому разі не можна ковтати 
ефірні олії і наносити їх на 
шкіру в нерозбавленою вигляді. 
Рекомендується використовувати 
олії тільки під наглядом дорослих. 
Перед використанням під 
час вагітності рекомендуємо 
проконсультуватися з лікарем. Не 
призначений для вживання з їжею.
Завжди закривайте щільно 
кришечку та зберігайте у 
прохолодному, сухому місці без 
прямого потрапляння сонячних 
променів.

НАЗВА 
LR Soul of Nature 
Бергамотова ефірна олія

ВМІСТ 
10 мл

ЗАСПОКОЮЄ

Бергамот – це цитрусова 
рослина, гібрид солодкого 
лайма та іншої цитрусової 
рослини або цитрона та гіркого 
апельсина. Рослина була 
вперше описана в середині 
XVII століття.

Плоди зазвичай не їдять, 
а вирощують в основному 
заради ефірних олій, що 
містяться в шкірці бергамота. 
Олія бергамота, також відома як 
«зелене золото», насамперед, 
відіграє важливу роль 
у парфумерній промисловості, 
але також використовується 
для ароматизації чаю, 
наприклад, Earl Grey.

Основні переваги

• Аромат покращує 
концентрацію і самопочуття

• 100% натуральна ефірна 
олія

• Ідеально підходить 
для ароматизації кімнати 
або додавання у базову  
олію для догляду А ВИ ЗНАЛИ?
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АРОМАТЕРАПІЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, хто бажає освіжити 
та зміцнити тіло і розум, а також 
покращити самопочуття.

Якщо вам подобається евкаліптовий 
аромат, ви також можете додавати 
цю ефірну олію у натуральну базову 
олію для догляду за шкірою  
LR Soul of Nature.

БОТАНІЧНА НАЗВА
Eucalyptus globulus

ХАРАКТЕРИСТИКА АРОМАТУ
Свіжий, прозорий, пахне 
камфорою

КАТЕГОРІЯ АРОМАТУ
Верхня нота

ВПЛИВ АРОМАТУ
Підбадьорливий, активізує, 
освіжає, покращує концентрацію 
уваги

ВИТЯЖКА
З листя та гілок

СПОСІБ ЕКСТРАГУВАННЯ
Ефірну олію отримують методом 
парової перегонки листя та гілок
 
РОДИНА РОСЛИН
Миртові (Myrtaceae)

ПОХОДЖЕННЯ
LR Soul of Nature Eucalyptus Oil 
походить з регіонів на південь від 
Лісабона, Португалія.  
Тут, на сімейному підприємстві, 
протягом десятиліть виробляють 
ефірні олії.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Для шкіри: змішайте зі 100 мл 
базової олії для догляду LR Soul 
of Nature. Знайдіть натхнення 
в наших рецептах для самостійного 
змішування. Обов'язково 
дотримуйтеся кількостей, 
зазначених у відповідному 
рецепті. Ніколи не наносьте 
нерозбавлену ефірну олію на шкіру.

Для ароматизації приміщення: 
додайте 3-4 краплі у ваш дифузор 
і використовуйте до 3 разів 
на день по одній годині. Аромат 
відчувається вже через кілька 
хвилин. Додайте знову через деякий 
час, щоб уникнути розбризкування. 
Ніколи не залишайте дифузор 
без нагляду. Уникайте потрапляння 
на пластикові поверхні.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ви можете створювати індивідуальні 
олії для догляду за шкірою/
масажу за допомогою окремих 
ефірних олій з лінійки LR Soul of 
Nature. Додавайте у базову олію 
для догляду. Кожна олія може 
підтримувати гарне самопочуття 
завдяки спеціальній ароматичній 
композиції.
Спробуйте створити власну олію 
для тіла та масажу за нашим 
рецептом «До успіху з новими 
силами», поєднуючи різні ефірні олії 
з асортименту LR Soul of Nature.
Відкрийте для себе чотири 
аромасвіти для щоденного 
аромаритуалу: кожен з чотирьох 

світів включає ретельно відібрані 
аромати і відповідні засоби для 
догляду за шкірою.
Евкаліптова ефірна олія  
LR Soul of Nature Eucalyptus Oil 
добре поєднується з ефірними 
оліями м'яти, чебрецю, лимона та 
лаванди.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Ні в якому разі не можна ковтати 
ефірні олії і наносити їх на шкіру 
в нерозбавленою вигляді. 
Рекомендується використовувати 
олії тільки під наглядом дорослих. 
Перед використанням під час 
вагітності рекомендуємо 
проконсультуватися з лікарем. 
Не призначений для вживання 
з їжею.
Завжди закривайте щільно 
кришечку та зберігайте у 
прохолодному, сухому місці 
без прямого потрапляння сонячних 
променів.

НАДАЄ ЖИТТЄВОЇ 
ЕНЕРГІЇ

Основні переваги
• Підбадьорливий аромат
• 100% натуральна ефірна 

олія
• Ідеально підходить 

для ароматизації кімнати 
або додавання у базову  
олію для догляду

НАЗВА 
LR Soul of Nature 
Евкаліптова ефірна олія

ВМІСТ 
10 мл

А ВИ ЗНАЛИ?

Евкаліпт - одна з 
найважливіших лікарських 
рослин, яку використовують 
аборигени. Існує близько 
600 різних сортів по всьому 
світу. Ці дерева, висота 
яких сягає 100 м, є одними 
з найвищих листяних дерев 
у світі.
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АКТИВІЗУЄ

НАЗВА 
LR Soul of Nature 
Ефірна олія перцевої м’яти

ВМІСТ 
10 мл

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, хто бажає активізувати 
та очистити тіло та розум, а також 
покращити самопочуття.

Якщо вам подобається аромат 
перцевої м’яти, ви також можете 
додавати цю ефірну олію у 
натуральну базову олію для догляду 
за шкірою LR Soul of Nature.

БОТАНІЧНА НАЗВА
Mentha piperita

ХАРАКТЕРИСТИКА АРОМАТУ
Свіжий, прозорий, прохолодний, 
трав'яний

КАТЕГОРІЯ АРОМАТУ
Верхня нота

ВПЛИВ АРОМАТУ
Активізує, очищає, освіжає, 
підбадьорює, надає життєвої сили

ВИТЯЖКА
З листя

СПОСІБ ЕКСТРАГУВАННЯ
Ефірну олію отримують методом 
парової перегонки листя

РОДИНА РОСЛИН 
М'ята (Lamiaceae)

ПОХОДЖЕННЯ
Ефірна олія перцевої м’яти 
LR Soul of Nature виробляють 
на підприємстві, розташованому 
на північ від Делі, Індія. Вона 
натуральна і не містить пестицидів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Для шкіри: змішайте зі 100 мл 
базової олії для догляду LR Soul of 
Nature. Знайдіть натхнення в наших 
ідеях рецептів для самостійного 
змішування. Обов'язково 
дотримуйтеся кількостей, 
зазначених у відповідному 
рецепті. Ніколи не наносьте 
нерозбавлену ефірну олію на шкіру.

Для ароматизації приміщення: 
додайте 3-4 краплі у ваш дифузор 
і використовуйте до 3 разів на день 
по одній годині. Аромат відчувається 
вже через кілька хвилин. 
Додайте знову через деякий час, 
щоб уникнути розбризкування. 
Ніколи не залишайте дифузор без 
нагляду. Уникайте потрапляння на 
пластикові поверхні.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ви можете створювати індивідуальні 
олії для догляду за шкірою/
масажу за допомогою окремих 
ефірних олій з лінійки LR Soul of 
Nature. Додавайте у базову олію 
для догляду. Кожна олія може 
підтримувати гарне самопочуття 
завдяки спеціальній ароматичній 
композиції.
Спробуйте створити власну олію 
для тіла та масажу за нашим 
рецептом «До успіху з новими 
силами», поєднуючи різні ефірні олії 
з асортименту LR Soul of Nature.
Відкрийте для себе чотири 
аромасвіти для щоденного 

аромаритуалу: кожен з чотирьох 
світів включає ретельно відібрані 
аромати і відповідні засоби для 
догляду за шкірою.
Ефірна олія перцевої м’яти  
LR Soul of Nature добре поєднується 
з ефірними оліями лаванди 
та евкаліпта.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Ні в якому разі не можна ковтати 
ефірні олії і наносити їх на 
шкіру в нерозбавленою вигляді. 
Рекомендується використовувати 
олії тільки під наглядом дорослих. 
Перед використанням під час 
вагітності рекомендуємо 
проконсультуватися з лікарем. 
Не призначений для вживання 
з їжею.
Завжди щільно закривайте кришку 
і зберігайте в у прохолодному, 
сухому місці, бережіть від сонячного 
світла.
Завжди закривайте щільно 
кришечку та зберігайте 
у прохолодному, сухому місці 
без прямого потрапляння сонячних 
променів.

А ВИ ЗНАЛИ?

Перцева м'ята, ймовірно, 
походить зі Східної Азії. 
Це природна помісь водяної 
м'яти і м'яти кучерявої. 
У Німеччині рослина відома 
із середини 17 століття. 
Перцева м'ята – це різновид 
з відносно високим вмістом 
ментолу, в той час як м'ята 
курчава (містить карвон) 
і меліса лимонна (містить 
ліналоол) – трохи лагідніші.

Основні переваги
• Зміцнюючий та освіжаючий 

аромат
• 100% натуральна ефірна 

олія
• Ідеально підходить 

для ароматизації кімнати  
або додавання у базову  
олію для догляду



i

198

АРОМАТЕРАПІЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, хто мріє про повне 
розслаблення тіла та розуму, 
а також покращення самопочуття.

Якщо вам подобається лавандовий 
аромат, ви також можете додавати 
цю ефірну олію у натуральну базову 
олію для догляду за шкірою  
LR Soul of Nature.

БОТАНІЧНА НАЗВА
Lavendula angustifolia

ХАРАКТЕРИСТИКА АРОМАТУ
Квітковий, свіжий, трав'янистий

КАТЕГОРІЯ АРОМАТУ
Нота серця 

ВПЛИВ АРОМАТУ
Розслабляючий, врівноважуючий, 
заспокійливий, снодійний

ВИТЯЖКА
З квітів та гілок

СПОСІБ ЕКСТРАГУВАННЯ
Ефірну олію отримують методом 
парової перегонки квітів та гілок

РОДИНА РОСЛИН 
М'ята (Lamiaceae)

ПОХОДЖЕННЯ
Натуральну лавандову ефірну 
олію LR Soul of Nature виробляє 
кооператив у Болгарії.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Для шкіри: змішайте зі 100 мл 
базової олії для догляду LR Soul 
of Nature. Знайдіть натхнення в 
наших рецептах для самостійного 
змішування. Обов'язково 
дотримуйтеся кількостей, 
зазначених у відповідному 
рецепті. Ніколи не наносьте 
нерозбавлену ефірну олію на шкіру.

Для ароматизації приміщення: 
додайте 3-4 краплі у ваш дифузор 
і використовуйте до 3 разів на 
день по одній годині. Аромат 
відчувається вже через кілька 
хвилин. Додайте знову через деякий 
час, щоб уникнути розбризкування. 
Ніколи не залишайте дифузор без 
нагляду. Уникайте потрапляння на 
пластикові поверхні.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ви можете створювати 
індивідуальні олії для догляду за 
шкірою/масажу за допомогою 
окремих ефірних олій з лінійки LR 
Soul of Nature. Додавайте у базову 
олію для догляду. Кожна олія може 
підтримувати гарне самопочуття 
завдяки спеціальній ароматичній 
композиції.
Спробуйте створити власну олію 
для тіла та масажу за нашими 
рецептами «Внутрішня гармонія» 
або «Тотальне розвантаження», 
поєднуючи різні ефірні олії з 
асортименту LR Soul of Nature.
Відкрийте для себе чотири 
аромасвіти для щоденного 
аромаритуалу: кожен з чотирьох 
світів включає ретельно відібрані 

аромати і відповідні засоби для 
догляду за шкірою.
Лавандова ефірна олія LR Soul 
of Nature добре поєднується з 
більшістю інших ефірних олій, але 
особливо добре – з бергамотовою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Ні в якому разі не можна ковтати 
ефірні олії і наносити їх на шкіру 
в нерозбавленою вигляді. 
Рекомендується використовувати 
олії тільки під наглядом дорослих. 
Перед використанням під 
час вагітності рекомендуємо 
проконсультуватися з лікарем. 
Не призначений для вживання 
з їжею.
Завжди щільно закривайте кришку 
і зберігайте в у прохолодному, 
сухому місці, бережіть 
від сонячного світла.
Завжди закривайте щільно 
кришечку та зберігайте 
у прохолодному, сухому місці без 
прямого потрапляння сонячних 
променів.

РОЗСЛАБЛЯЄ

НАЗВА 
LR Soul of Nature 
Лавандова ефірна олія

ВМІСТ 
10 мл

Лаванда – ароматична трава. 
Вона може виростати заввишки 
до метра, її збирають і сушать 
з липня по серпень. Олія відома 
своїм заспокійливим ефектом 
і використовувалася ще 
у Стародавньому Римі 
для ароматизації білизни.  
Цим пояснюється і назва 
«lavare» – з латинської 
перекладається як «прати».

А ВИ ЗНАЛИ?

Основні переваги
• Заспокійливий 

і розслабляючий аромат
• 100% натуральна ефірна 

олія
• Ідеально підходить 

для ароматизації кімнати 
або додавання у базову  
олію для догляду
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ЗОСЕРЕДЖУЄ

НАЗВА 
LR Soul of Nature
Чебрецева ефірна олія

ВМІСТ 
10 мл

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, хто бажає зосередитися 
і активізувати тіло та розум, а також 
покращити самопочуття.

Якщо вам подобається аромат 
чебрецю, ви також можете 
додавати цю ефірну олію у 
натуральну базову олію для догляду 
за шкірою LR Soul of Nature.

БОТАНІЧНА НАЗВА
Thymus vulgaris

ХАРАКТЕРИСТИКА АРОМАТУ
Свіжий, насичений, трав'янистий

КАТЕГОРІЯ АРОМАТУ
Нота серця/базова нота

ВПЛИВ АРОМАТУ
Стимулює, активізує, зміцнює, 
покращує концентрацію, надає 
сміливості

ВИТЯЖКА
З квітучих гілок

СПОСІБ ЕКСТРАГУВАННЯ
Ефірну олію отримують методом 
парової перегонки квітучих гілок

РОДИНА РОСЛИН
М'ята (Lamiaceae)

ПОХОДЖЕННЯ
Протягом десятиліть ефірна 
олія чебрецю LR Soul of Nature 
виробляється на сімейному 
підприємстві недалеко від Мурсії 
в Іспанії.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Для шкіри: змішайте зі 100 мл 
базової олії для догляду LR Soul 
of Nature. Знайдіть натхнення 
в наших рецептах для самостійного 
змішування. Обов'язково 
дотримуйтеся кількостей, 
зазначених у відповідному 
рецепті. Ніколи не наносьте 
нерозбавлену ефірну олію на шкіру.

Для ароматизації приміщення: 
додайте 3-4 краплі у ваш 
дифузор і використовуйте 
до 3 разів на день по одній годині. 
Аромат відчувається вже через 
кілька хвилин. Додайте знову 
через деякий час, щоб уникнути 
розбризкування.  
Ніколи не залишайте дифузор 
без нагляду. Уникайте потрапляння 
на пластикові поверхні.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ви можете створювати 
індивідуальні олії для догляду за 
шкірою/масажу за допомогою 
окремих ефірних олій з лінійки 
LR Soul of Nature. Додавайте 
у базову олію для догляду. Кожна 
олія може підтримувати гарне 
самопочуття завдяки спеціальній 
ароматичній композиції.
Спробуйте створити власну олію 
для тіла та масажу за нашим 
рецептом «До успіху з новими 
силами», поєднуючи різні ефірні олії 
з асортименту LR Soul of Nature.
Відкрийте для себе чотири 
аромасвіти для щоденного 

аромаритуалу: кожен з чотирьох 
світів включає ретельно відібрані 
аромати і відповідні засоби для 
догляду за шкірою.
Ефірна олія чебрецю  
LR Soul of Nature добре 
поєднується з ефірними оліями 
бергамота і лимона.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Ні в якому разі не можна ковтати 
ефірні олії і наносити їх на 
шкіру в нерозбавленою вигляді. 
Рекомендується використовувати 
олії тільки під наглядом дорослих. 
Перед використанням під 
час вагітності рекомендуємо 
проконсультуватися з лікарем.  
Не призначений для вживання 
з їжею.
Завжди щільно закривайте кришку 
і зберігайте в у прохолодному, 
сухому місці, бережіть від 
сонячного світла.
Завжди закривайте щільно 
кришечку та зберігайте 
у прохолодному, сухому місці 
без прямого потрапляння сонячних 
променів.

Основні переваги
• Стимулюючий 

і підбадьорливий аромат
• 100% натуральна ефірна 

олія
• Ідеально підходить 

для ароматизації кімнати 
або додавання у базову  
олію для догляду А ВИ ЗНАЛИ?

Чебрець з давніх часів 
використовувався в якості 
лікарської рослини. Єгиптяни, 
наприклад, використовували 
його для бальзамування.  
Греки спалювали його для 
поклоніння богам. Слово 
«thymus» означає «мужність».
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, хто бажає зміцнити тіло 
та прояснити думки, а також 
покращити самопочуття.
Якщо вам подобається аромат 
кедра, ви також можете додавати 
цю ефірну олію у натуральну базову 
олію для догляду за шкірою  
LR Soul of Nature. 

БОТАНІЧНА НАЗВА
Cedrus atlantica

ХАРАКТЕРИСТИКА АРОМАТУ
Бальзамічний, деревний, теплий, 
солодкий

КАТЕГОРІЯ АРОМАТУ
Нота серця/базова нота

ВПЛИВ АРОМАТУ
Зміцнюючий, заспокійливий, 
укріплюючий, турботливий, 
підбадьорливий, відновлюючий

ВИТЯЖКА
З деревини

СПОСІБ ЕКСТРАГУВАННЯ
Ефірну олію отримують методом 
парової перегонки стовбура 
деревини

РОДИНА РОСЛИН
Соснові (Pinaceae)

ПОХОДЖЕННЯ
Кедрову ефірну олію
LR Soul of Nature виробляють
в Марокко. Атлаські кедри
охороняються державою, і щорічно
дозволено вирубувати дуже
обмежену кількість дерев.
Вирубка дерев компенсується
заходами з лісовідновлення.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Для шкіри: змішайте зі 100 мл 
базової олії для догляду LR Soul of 
Nature. Знайдіть натхнення в наших 
ідеях рецептів для самостійного 
змішування. Обов'язково 
дотримуйтеся кількостей, 
зазначених у відповідному 
рецепті. Ніколи не наносьте 
нерозбавлену ефірну олію на шкіру.

Для ароматизації приміщення: 
додайте 3-4 краплі у ваш дифузор 
і використовуйте до 3 разів на день 
по одній годині.  
Аромат відчувається вже через 
кілька хвилин. Додайте знову 
через деякий час, щоб уникнути 
розбризкування.  
Ніколи не залишайте дифузор без 
нагляду. Уникайте потрапляння на 
пластикові поверхні.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ви можете створювати індивідуальні 
олії для догляду за шкірою/масажу 
за допомогою окремих ефірних олій 
з лінійки LR Soul of Nature.  
Додавайте у базову олію для 
догляду. Кожна олія може 
підтримувати гарне самопочуття 
завдяки спеціальній ароматичній 
композиції.
Спробуйте створити власну олію для 
тіла та масажу за нашим рецептом 
«Тотальне розвантаження», 
поєднуючи різні ефірні олії з 

асортименту LR Soul of Nature.
Відкрийте для себе чотири 
аромасвіти для щоденного 
аромаритуалу: кожен з чотирьох 
світів включає ретельно відібрані 
аромати і відповідні засоби 
для догляду за шкірою.

Ефірна олія кедрового дерева  
LR Soul of Nature добре поєднується 
з ефірними оліями бергамота, 
лаванди і троянди.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Ні в якому разі не можна ковтати 
ефірні олії і наносити їх на 
шкіру в нерозбавленою вигляді. 
Рекомендується використовувати 
олії тільки під наглядом дорослих. 
Перед використанням під 
час вагітності рекомендуємо 
проконсультуватися з лікарем.  
Не призначений для вживання 
з їжею.
Завжди щільно закривайте кришку і 
зберігайте в у прохолодному, сухому 
місці, бережіть від сонячного світла.
Завжди закривайте щільно кришечку 
та зберігайте у прохолодному, сухому 
місці без прямого потрапляння 
сонячних променів.

Основні переваги
• Укріплюючий 

та відновлюючий аромат
• 100% натуральна ефірна 

олія
• Ідеально підходить в якості 

аромату для кімнати 
або додавання у базову 
олію для догляду

НАЗВА 
LR Soul of Nature
Кедрова ефірна олія

ВМІСТ 
10 мл

А ВИ ЗНАЛИ?

Вважається, що олія кедрового 
дерева була першою 
в історії ефірною олією, 
отриманою із рослин. Вона 
використовувалася для всіх 
видів косметичних продуктів, 
як засіб від комах або для 
просочення дерева чи паперу.
Єгиптяни використовували 
кедрову олію для 
довготривалого збереження 
сувоїв папірусу.

ЗАСПОКОЮЄ
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4 АРОМАСВІТИ –  
4 СТАНИ ДУШІ
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, хто хоче створити в своїй 
оселі розслабляючу та заспокійливу 
атмосферу за допомогою 
натуральних ефірних олій.

ВЛАСТИВОСТІ
Світ ароматів LR Soul of Nature 
Relaxed Soul дарує глибоке 
розслаблення і хороший нічний сон 
тоді, коли ви цього потребуєте.

Зробіть глибокий вдих, закрийте 
очі та дозвольте душі розслабитися 
з ароматом Relaxed Soul.
Приємний аромат створює чудову 
заспокійливу атмосферу.  
Він був створений спеціально для 
LR французьким парфумером. 
Ідеальний бленд олій утворює 
аромат, який має заспокійливий 
ефект, особливо увечері та перед 
сном. Він також перетворює 
будь-яку кімнату на ароматну оазу 
позитиву та спокою. Ідеально 
підходить для ароматизації 
приміщень з використанням 
дифузора або аромалампи.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Для ароматизації приміщення: 
додайте 3-4 краплі у ваш дифузор і 
використовуйте до 3 разів на день 
по одній годині.  
Аромат відчувається вже через 
кілька хвилин. Додайте знову 
через деякий час, щоб уникнути 
розбризкування.  
Ніколи не залишайте дифузор без 
нагляду. Уникайте потрапляння на 
пластикові поверхні.

Суміш ефірних олій ідеально 
підходить для розслаблення 
і гарного самопочуття.

Порада: створюйте розслабляючу 
атмосферу у спальні або дитячій 
кімнаті.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ритуал релаксації: пориньте у 
світ релаксації та підзаряджайтеся, 
коли потребуєте цього. Починайте 
підготовку до нічного сну приблизно 
з 18:00. Додавайте бленд олій 
Relaxed Soul у дифузор або 
аромалампу – нехай аромат 
наповнює вашу кімнату. Якщо ви 
не вдома, використовуйте кулькову 

ефірну олію для підтримки настрою.
Перед сном розпилюйте 
аромаспрей для дому та текстилю 
на подушки, а потім прийміть душ 
та зніміть стрес з гелем для душу 
Relaxed Soul. Ваш вечірній ритуал 
перетвориться на справжню  
спа-процедуру.

І на завершення ритуалу 
розслаблення використовуйте 
баттер для тіла. Отримуйте 
максимальний ефект від процедур 
в душі та насолоджуйтеся доглядом 
після, дихайте ароматом Relaxed 
Soul і перетворюйте прийняття 
душу на ритуал розслаблення, 
який значно покращить ваше 
самопочуття.
Для міцного та спокійного сну 
можна також вживати LR LIFETAKT 
Найт Майстер, щоб покращити 
природний процес сну.

Крім того, ви можете щодня 
змішувати і поєднувати чотири 
аромасвіти, залежно від ваших 
індивідуальних потреб.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Ні в якому разі не можна ковтати 
ефірні олії і наносити їх на 
шкіру в нерозбавленою вигляді. 
Рекомендується використовувати 
олії тільки під наглядом дорослих. 
Перед використанням під 
час вагітності рекомендуємо 
проконсультуватися з лікарем.  
Не призначений для вживання 
з їжею.
Завжди щільно закривайте кришку і 
зберігайте в у прохолодному, сухому 
місці, бережіть від сонячного світла.
Завжди закривайте щільно 
кришечку та зберігайте у 
прохолодному, сухому місці без 
прямого потрапляння сонячних 
променів.

Основні переваги
• Заспокійлива приємна 

атмосфера для вашої оселі
• Розслабляючий бленд  

4-х високоякісних ефірних 
олій

• 100% натуральні ефірні олії

НАЗВА
LR Soul of Nature  
RELAXED SOUL 
Суміш ефірних олій

ВМІСТ 
10 мл

•  Бергамот (верхня нота): 
фруктовий та терпкий, 
але легкий аромат має 
заспокійливу, розслабляючу 
й освіжаючу дію, на відміну 
від інших цитрусових олій.

• Лаванда та неролі (нота 
серця): трав'яниста і квіткова 
лавандова олія – це класична 
нота серця. Вона має 
розслабляючу і заспокійливу 
дію, сприяє хорошому нічному 
сну. Неролі має квітковий 
і ніжний аромат.  
Має заспокійливу, зміцнюючу 
дію та піднімає настрій.

• Сандалове дерево 
(базова нота): бальзамова, 
тепла та солодка олія 
сандалового дерева має 
укріплюючий, заспокійливий 
і врівноважуючий ефект. Також 
вона має снодійний ефект.

100% НАТУРАЛЬНІ  
ЕФІРНІ ОЛІЇ



MADE IN GERMANY

203

АРОМАТЕРАПІЯ

НАЗВА 
LR Soul of Nature 
RELAXED SOUL 
Гель для душу

ВМІСТ 
200 мл

Склад:  Aqua (Water), Sodium Lauroyl Methyl 
Isethionate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, 
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Xanthan Gum, 
Sodium Chloride, Lauryl Glucoside, Disodium Co-
coyl Glutamate, Sodium Lauroyl Glutamate, Parfum 
(Fragrance), Sodium Cocoyl Glutamate, Propylene 
Glycol, Caesalpinia Spinosa Gum, Citric Acid, Sodi-
um Levulinate, Citronellol, Trisodium Ethylenediami-
ne Disuccinate, Sodium Anisate, Linalool, Limonene, 
Sodium Benzoate, Sorbic Acid

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для всіх, хто потребує релаксації 
під час щоденних ритуалів догляду 
із засобами на основі натуральних 
інгредієнтів.

ВЛАСТИВОСТІ
Світ ароматів Relaxed Soul від 
LR Soul of Nature забезпечує глибоке 
розслаблення – де б ви не були. 
Зробіть глибокий вдих, закрийте 
очі та дозвольте собі розслабитися 
з ароматом Relaxed Soul.

Аромат перетворить вашу ванну 
кімнату на оазу спокою та релаксу. 
Гель для душу м'яко очищає 
шкіру. Корисні властивості 100% 
натуральних ефірних олій бергамота, 
лаванди, неролі та сандалового 
дерева також здійснюють 
позитивний і розслабляючий вплив 
на ваші тіло, розум та душу. Завдяки 
ретельно відібраним компонентам, 
поєднаним в гелі для душу, ваше 
самопочуття значно покращиться 
вже під час прийняття душу.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Нанесіть ароматний гель для душу 
на вологу шкіру, ніжно помасажуйте 
до утворення шовковистої 
піни та змийте. Закрийте очі 
і насолоджуйтеся розслабляючим 
ефектом аромату.

Гель для душу ідеально підходить 
для ритуалів розслаблення. 
Найкраще використовувати його 
увечері перед сном.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ритуал релаксації: пориньте у світ 
релаксації та підзаряджайтеся, 
коли потребуєте цього. Починайте 
підготовку до нічного сну приблизно 
з 18:00. Додавайте бленд олій 
Relaxed Soul  у дифузор або 
аромалампу – нехай аромат 
наповнює вашу кімнату. Якщо ви 
не вдома, використовуйте кулькову 
ефірну олію для підтримки 
настрою. Перед сном розпилюйте 

аромаспрей для дому та текстилю 
на подушки, а потім прийміть душ 
та зніміть стрес з гелем для душу 
Relaxed Soul. 
Ваш вечірній ритуал перетвориться 
на справжню спа-процедуру.

І на завершення ритуалу 
розслаблення використовуйте 
баттер для тіла. Отримуйте 
максимальний ефект від процедур 
в душі та насолоджуйтеся 
доглядом після, дихайте ароматом 
Relaxed Soul і перетворюйте 
прийняття душу на ритуал 
розслаблення, який значно 
покращить ваше самопочуття.
Для міцного та спокійного сну 
можна також вживати LR LIFETAKT 
Найт Майстер, щоб покращити 
природний процес сну.

Крім того, ви можете щодня 
змішувати і поєднувати чотири 
аромасвіти, залежно від ваших 
індивідуальних потреб.

100% НАТУРАЛЬНІ  
ЕФІРНІ ОЛІЇ

Основні переваги
• Відчуття відновлення після 

прийняття душу
• Розслабляючий аромат 

на основі високоякісних, 
чистих і натуральних 
ефірних олій

• Ніжне очищення і догляд 
з використанням 95% 
натуральних інгредієнтів 
та 100% натуральними 
ефірними оліями

•  Бергамот (верхня нота): 
фруктовий та терпкий, 
але легкий аромат має 
заспокійливу, розслабляючу 
й освіжаючу дію, на відміну 
від інших цитрусових олій

• Лаванда та неролі (нота 
серця): трав'яниста і квіткова 
лавандова олія – це класична 
нота серця. Вона має 
розслабляючу і заспокійливу 
дію, сприяє хорошому нічному 
сну. Неролі має квітковий 
і ніжний аромат.  
Має заспокійливу, зміцнюючу 
дію та піднімає настрій.

• Сандалове дерево 
(базова нота): бальзамова, 
тепла та солодка олія 
сандалового дерева має 
укріплюючий, заспокійливий і 
врівноважуючий ефект. Також 
вона має снодійний ефект.
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НАЗВА
LR Soul of Nature  
RELAXED SOUL 
Баттер для тіла

ВМІСТ 
200 мл

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для всіх, хто потребує релаксації 
під час щоденних ритуалів догляду 
із засобами на основі натуральних 
інгредієнтів.

ВЛАСТИВОСТІ
Світ ароматів Relaxed Soul від  
LR Soul of Nature забезпечує глибоке 
розслаблення і хороший нічний 
сон, коли ви цього потребуєте. 
Зробіть глибокий вдих, закрийте 
очі та дозвольте собі розслабитися 
з ароматом Relaxed Soul.

Насичений баттер для тіла доглядає 
за шкірою та приносить відчуття 
задоволення завдяки приємному 
аромату. Ключові інгредієнти (олія 
ши і мигдалева олія), інтенсивно 
живлять шкіру - для пружності 
та зміцнення захисного бар'єру 
шкіри. Ароматні та гармонізуючі 
властивості 100% натуральних 
ефірних олій бергамота, лаванди, 
неролі та сандалового дерева 
також мають розслабляючу дію 
і покращують ваше самопочуття.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Нанесіть на очищену шкіру і м'яко 
втирайте круговими рухами.  
Баттер для тіла ідеально підходить 
для розслабляючих процедур.  
Його найкраще використовувати 
ввечері перед сном або після душу 
з гелем LR Soul of Nature.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ритуал релаксації: пориньте у світ 
релаксації та підзаряджайтеся, 
коли потребуєте цього. Починайте 
підготовку до нічного сну 
приблизно з 18:00. Додавайте 
бленд олій Relaxed Soul у дифузор 
або аромалампу – нехай аромат 
наповнює вашу кімнату.  
Якщо ви не вдома, використовуйте 
кулькову ефірну олію для підтримки 
настрою. Перед сном розпилюйте 
аромаспрей для дому та текстилю 
на подушки, а потім прийміть душ 
та зніміть стрес з гелем для душу 

Relaxed Soul. Ваш вечірній ритуал 
перетвориться на справжню спа-
процедуру.

І на завершення ритуалу 
розслаблення використовуйте 
баттер для тіла. Отримуйте 
максимальний ефект від процедур 
в душі та насолоджуйтеся доглядом 
після, дихайте ароматом Relaxed 
Soul і перетворюйте прийняття 
душу на ритуал розслаблення, 
який значно покращить ваше 
самопочуття.
Для міцного та спокійного сну 
можна також вживати LR LIFETAKT 
Найт Майстер, щоб покращити 
природний процес сну.

Крім того, ви можете щодня 
змішувати і поєднувати чотири 
аромасвіти, залежно від ваших 
індивідуальних потреб.

Основні переваги
• Розслабляючий аромат 

на основі високоякісних, 
чистих і натуральних 
ефірних олій

• Олія ши і мигдалева олія  
для доглянутої шкіри – 
чоловічої та жіночої

• Ніжний догляд 
з використанням 95% 
натуральних інгредієнтів 
та 100% натуральними 
ефірними оліями

Склад:  Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Olus 
(Vegetable) Oil, Dicaprylyl Carbonate, Jojoba Esters, 
Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) 
Oil, Cetearyl Glucoside, Helianthus Annuus (Sunflo-
wer) Seed Wax, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
Sodium Stearoyl Glutamate, Parfum (Fragrance), 
Xanthan Gum, Polyglycerin-3, Acacia Decurrens 
Flower Wax, Phenoxyethanol, Linalool, Citric Acid, 
Ethylhexylglycerin, Citronellol, Limonene, Coumarin, 
Geraniol, Citral, Eugenol

•  Бергамот (верхня нота): 
фруктовий та терпкий, 
але легкий аромат має 
заспокійливу, розслабляючу 
й освіжаючу дію, на відміну 
від інших цитрусових олій.

• Лаванда та неролі (нота 
серця): трав'яниста і квіткова 
лавандова олія – це класична 
нота серця. Вона має 
розслабляючу і заспокійливу 
дію, сприяє хорошому нічному 
сну. Неролі має квітковий 
і ніжний аромат.  
Має заспокійливу, зміцнюючу 
дію та піднімає настрій.

• Сандалове дерево 
(базова нота): бальзамова, 
тепла та солодка олія 
сандалового дерева має 
укріплюючий, заспокійливий і 
врівноважуючий ефект. Також 
вона має снодійний ефект.

100% НАТУРАЛЬНІ  
ЕФІРНІ ОЛІЇ
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, хто хоче швидко 
і легко створити в своїй оселі 
розслаблюючу і заспокійливу 
атмосферу на основі натуральних 
ефірних олій. Спрей також 
підходить для подорожей!

ВЛАСТИВОСТІ
Світ ароматів Relaxed Soul  
від LR Soul of Nature забезпечує 
глибоке розслаблення і хороший 
нічний сон, коли ви цього 
потребуєте. Зробіть глибокий вдих, 
закрийте очі та дозвольте собі 
розслабитися з ароматом Relaxed 
Soul.

Спрей ідеально підходить для 
ароматизації подушок, ковдр 
та приміщень. Він розповсюджує 
приємний аромат та створює 
атмосферу затишку, в якій можна 
розслабитися і зануритися 
у глибокий та відновлюючий 
сон. Використовується для 
безпосереднього розпилення 
на подушки, ковдри та у кімнаті.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Розпилюйте на подушку  
та по всій кімнаті: 1-3 натискання 
на  розпилювач, залежно 
від розміру кімнати і бажаної 
інтенсивності аромату. Ідеально 
підходить для використання не 
лише вдома, а і під час подорожей, 
щоб ви могли відчути приємну 
атмосферу будь-де та будь-коли.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ритуал релаксації: пориньте у світ 
релаксації та підзаряджайтеся, 
коли потребуєте цього. Починайте 
підготовку до нічного сну 
приблизно з 18:00. Додавайте 
бленд олій Relaxed Soul у дифузор 
або аромалампу – нехай аромат 
наповнює вашу кімнату.  
Якщо ви не вдома, використовуйте 
кулькову ефірну олію для підтримки 
настрою. Перед сном розпилюйте 
аромаспрей для дому та текстилю 
на подушки, а потім прийміть душ 

та зніміть стрес з гелем для душу 
Relaxed Soul. Ваш вечірній ритуал 
перетвориться на справжню спа-
процедуру.

І на завершення ритуалу 
розслаблення використовуйте 
баттер для тіла. Отримуйте 
максимальний ефект від процедур 
в душі та насолоджуйтеся доглядом 
після, дихайте ароматом Relaxed 
Soul і перетворюйте прийняття 
душу на ритуал розслаблення, 
який значно покращить ваше 
самопочуття.
Для міцного та спокійного сну 
можна також вживати LR LIFETAKT 
Найт Майстер, щоб покращити 
природний процес сну.

Крім того, ви можете щодня 
змішувати і поєднувати чотири 
аромасвіти, залежно від ваших 
індивідуальних потреб.

Продукт може містити 
інгредієнти-алергени: ліналоол, 
цитронеллол, лімонен, кумарин, 
гераніол, цитраль, евгенол

НАЗВА
LR Soul of Nature  
RELAXED SOUL 
Аромаспрей для дому та текстилю

ВМІСТ 
100 мл

•  Бергамот (верхня нота): 
фруктовий та терпкий, але 
легкий аромат має заспокійливу, 
розслабляючу й освіжаючу дію, 
на відміну від інших цитрусових 
олій.

• Лаванда та неролі (нота серця): 
трав'яниста і квіткова лавандова 
олія – це класична нота серця. 
Вона має розслабляючу і 
заспокійливу дію, сприяє 
хорошому нічному сну. Неролі 
має квітковий і ніжний аромат. 
Має заспокійливу, зміцнюючу дію 
та піднімає настрій.

• Сандалове дерево (базова 
нота): бальзамова, тепла та 
солодка олія сандалового дерева 
має укріплюючий, заспокійливий 
і врівноважуючий ефект. Також 
вона має снодійний ефект.

Основні переваги

• Створення приємної 
атмосфери для відпочинку 
вдома або розслаблення 
у дорозі

• Простий у застосуванні 
спрей для розпилення 
на подушки, ковдри 
або у кімнаті

• Містить 100% натуральні 
ефірні олії

100% НАТУРАЛЬНІ  
ЕФІРНІ ОЛІЇ
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ВІДПОЧИНОК, ЯКИЙ 
ЗАВЖДИ З ВАМИ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, хто потребує відчуття 
розслаблення – швидко 
та незалежно від того, вдома  
чи у дорозі.

ВЛАСТИВОСТІ
Світ ароматів Relaxed Soul  
від LR Soul of Nature забезпечує 
глибоке розслаблення і хороший 
нічний сон, коли ви цього 
потребуєте. Зробіть глибокий вдих, 
закрийте очі та дозвольте собі 
розслабитися з ароматом Relaxed 
Soul.

Ви відчуєте миттєве розслаблення 
та внутрішній спокій завдяки бленду 
ефірних олій та ніжне тепло завдяки 
зручному кульковому аплікатору. 
Продукт не залишає жирної плівки 
або плям на шкірі та ідеально 
підходить для використання 
в дорозі. Містить 99% натуральних 
інгредієнтів та 100% натуральні 
ефірні олії.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Проведіть кульковим аплікатором 
1-2 рази по зап'ястю та 
потилиці і зачекайте, поки засіб 
подіє. Ефірна олія з кульковим 
аплікатором ідеально підходить 
для ритуалу покращення 
настрою. Це ідеальне рішення 
для тих випадків, коли ви хочете 
насолодитися свіжим світом 
ароматів Relaxed Soul у будь-який 
момент.

Порада: зберігайте 
у прохолодному, сухому місці, 
бережіть від сонячного світла.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ритуал релаксації: пориньте 
у світ релаксації і підзарядіться 
тоді, коли вам це потрібно: 
починайте підготовку до 
спокійного нічного сну приблизно 
з 18 години. Ароматизуйте 
вітальню за допомогою дифузора 

або арома-лампи, додавши суміш 
олій з ароматом Relaxed Soul. Якщо 
ви не вдома, використайте ефірну 
олію з кульковим аплікатором для 
підтримки настрою у будь-який 
момент. Перед сном розпиліть 
аромаспрей, а потім "змийте" стрес 
з гелем для душу Relaxed Soul, 
і ваш вечірній душ перетвориться 
на справжню спа-процедуру.

І на завершення ритуалу 
розслаблення використовуйте 
баттер для тіла. Отримуйте 
максимальний ефект від процедур 
у душі та насолоджуйтеся доглядом 
після, дихайте ароматом Relaxed 
Soul і перетворюйте прийняття 
душу на ритуал розслаблення, 
який значно покращить ваше 
самопочуття.
Для міцного та спокійного сну 
можна також вживати LR LIFETAKT 
Найт Майстер, щоб покращити 
природний процес сну.

Крім того, ви можете щодня 
змішувати і поєднувати чотири 
аромасвіти, залежно від ваших 
індивідуальних потреб.

Основні переваги

• Миттєвий подвійний 
ефект: зігрівання шкіри 
та розслаблення тіла 
завдяки аромату

• Надійний помічник 
для розслаблення будь-де

• 100% натуральні ефірні олії

НАЗВА
LR Soul of Nature  
RELAXED SOUL 
Ефірна олія з кульковим 
аплікатором

ВМІСТ 
10 мл

Склад:  C13-15 Alkane, Isoamyl Laurate, Propylene 
Glycol Diheptanoate, Parfum (Fragrance), Vanillyl 
Butyl Ether, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Cross-
polymer, Linalool, Citronellol, Limonene,  
Coumarin, Geraniol, Citral, Eugenol

•  Бергамот (верхня нота): 
фруктовий та терпкий, 
але легкий аромат має 
заспокійливу, розслабляючу 
й освіжаючу дію, на відміну 
від інших цитрусових олій.

• Лаванда та неролі (нота 
серця): трав'яниста і квіткова 
лавандова олія – це класична 
нота серця. Вона має 
розслабляючу і заспокійливу 
дію, сприяє хорошому нічному 
сну. Неролі має квітковий 
і ніжний аромат.  
Має заспокійливу, зміцнюючу 
дію та піднімає настрій.

• Сандалове дерево 
(базова нота): бальзамова, 
тепла та солодка олія 
сандалового дерева має 
укріплюючий, заспокійливий і 
врівноважуючий ефект. Також 
вона має снодійний ефект.

100% НАТУРАЛЬНІ  
ЕФІРНІ ОЛІЇ
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, хто хоче створити у своїй 
оселі гармонійну і збалансовану 
атмосферу за допомогою 
натуральних ефірних олій. 

ВЛАСТИВОСТІ
Світ ароматів Hopeful Soul від 
LR Soul of Nature подарує вам 
відчуття внутрішньої гармонії 
та балансу. Відчуйте безтурботність 
та розслаблення з ароматом Hopeful 
Soul.

Аромат створює приємну 
та гармонійну атмосферу. 
Він був створений спеціально для 
LR французьким парфумером. 
Ідеальний бленд олій утворює 
особливий аромат.
Особливо в напружені дні, коли 
ви відчуваєте, що вам потрібно 
відновити внутрішню рівновагу, 
суміш ефірних олій здійснюватиме 
гармонізуючий вплив на ваше 
самопочуття. Він перетворює 
будь-яку кімнату на ароматну оазу 
позитиву та спокою. Ідеально 
підходить для ароматизації 
приміщень з використанням 
дифузора або аромалампи.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Для ароматизації приміщення: 
додайте 3-4 краплі у ваш дифузор 
і використовуйте до 3 разів на день 
по одній годині. Аромат відчувається 
вже через кілька хвилин.  
Додайте знову через деякий час, 
щоб уникнути розбризкування. 
Ніколи не залишайте дифузор без 
нагляду. Уникайте потрапляння на 
пластикові поверхні.
Суміш ароматичних олій ідеально 
підходить для розслаблення 
і гарного самопочуття.

Порада: створюйте гармонізуючу 
і стимулюючу атмосферу в робочих 
приміщеннях або у вашому 
домашньому офісі.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ритуал відновлення балансу
Створюйте для себе моменти 
задоволення та відновлюйте 
внутрішню рівновагу: додавайте 
суміш ефірних олій Hopeful Soul 
у дифузор або аромалампу, 
які розповсюджуватимусь 
заспокійливий аромат. Цей аромат 
ідеально підходить для створення 

приємної атмосфери в робочих 
приміщеннях - для відчуття 
натхнення і гармонії. Щоб зберігати 
баланс, коли ви не вдома, 
наприклад, перед важливою 
зустріччю, скористайтеся ефірною 
олією з кульковим аплікатором 
і зберігайте концентрацію. Гель для 
душу Hopeful Soul перетворить вашу 
ванну кімнату на джерело рівноваги 
та гармонії. Пориньте у позитивні 
думки і впевнено дивіться вперед. 
Завершіть свій ритуал нанесенням 
баттера для тіла Hopeful Soul 
і дозвольте приємному аромату 
повернути гармонію вашому тілу, 
розуму та душі. А покращити 
самопочуття зсередини вам 
допоможуть таблетки «Пробаланс» 
або капсули «Рейші Плюс»  
від LR LIFETAKT.

Крім того, ви можете щодня 
змішувати і поєднувати чотири 
аромасвіти, залежно від ваших 
індивідуальних потреб.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Ні в якому разі не можна ковтати
ефірні олії і наносити їх на шкіру 
в нерозбавленою вигляді.
Рекомендується використовувати
олії тільки під наглядом дорослих.
Перед використанням під час 
вагітності рекомендуємо
проконсультуватися з лікарем.
Не призначений для вживання
з їжею.
Завжди щільно закривайте кришку 
і зберігайте в у прохолодному, 
сухому місці, бережіть 
від сонячного світла.
Завжди закривайте щільно 
кришечку та зберігайте 
у прохолодному, сухому місці 
без прямого потрапляння сонячних
променів.

Основні переваги
• Створення приємної 

атмосфери у вашій оселі
• Гармонізуючий бленд  

4-х високоякісних  
ефірних олій

• 100% натуральні ефірні олії

НАЗВА
LR Soul of Nature  
HOPEFUL SOUL 
Суміш ефірних олій

ВМІСТ 
10 мл

•  Бергамот (верхня нота): 
фруктовий та терпкий, 
але легкий аромат має 
заспокійливу, розслабляючу 
й освіжаючу дію, на відміну 
від інших цитрусових олій.

• Троянда і римська ромашка 
(нота серця): завдяки квітковому, 
м'якому та солодкому аромату 
олія троянди має гармонізуючу 
дію, дає відчуття свободи 
та піднімає настрій. Римська 
ромашка має розслабляючу 
і врівноважуючу дію.

• Сандалове дерево (базова 
нота): бальзамова, тепла 
та солодка олія сандалового 
дерева має укріплюючий, 
заспокійливий і врівноважуючий 
ефект. Також вона має 
снодійний ефект.

100% НАТУРАЛЬНІ  
ЕФІРНІ ОЛІЇ
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НАЗВА
LR Soul of Nature  
HOPEFUL SOUL 
Гель для душу

ВМІСТ 
200 мл

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для всіх, хто хоче відновити 
внутрішню рівновагу за допомогою 
широкого асортименту засобів
на основі натуральних інгредієнтів.

ВЛАСТИВОСТІ
Світ ароматів Hopeful Soul  
від LR Soul of Nature допомагає 
зберегти баланс і відчуття 
внутрішньої гармонії. Відчуйте 
чисту гармонію, безтурботність 
і розслабтеся з ароматом 
Hopeful Soul.

Ароматний гель для душу 
перетворить вашу ванну кімнату на 
джерело спокою і гармонії. Пориньте 
у позитивні думки і отримайте 
впевнений погляд на світ. Гель для 
душу м'яко очищає та забезпечує 
ефективний догляд за шкірою. 
Властивості натуральних ефірних 
олій бергамота, троянди, римської 
ромашки і сандалового дерева 
позитивно впливають на ваше 
самопочуття. Цей аромат повертає 
гармонію вашому тілу, розуму і душі.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Нанесіть гель для душу на вологу 
шкіру, м'яко помасажуйте до 
утворення шовковистої піни і змийте. 
Закрийте очі і насолоджуйтеся 
гармонізуючим ефектом аромату.

Гель для душу ідеально підходить 
для підтримки гарного самопочуття. 
Найкраще використовувати його 
у напружені дні, коли ви мрієте про 
гармонію.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ритуал відновлення балансу
Створюйте для себе моменти 
задоволення та відновлюйте 
внутрішню рівновагу: додавайте 
суміш ефірних олій Hopeful Soul 
у дифузор або аромалампу, 
які розповсюджуватимусь 
заспокійливий аромат. Цей аромат 
ідеально підходить для створення 
приємної атмосфери в робочих 

приміщеннях - для відчуття 
натхнення і гармонії.
Щоб зберігати баланс, коли 
ви не вдома, наприклад, 
перед важливою зустріччю, 
скористайтеся ефірною олією з 
кульковим аплікатором і зберігайте 
концентрацію.
Пориньте у позитивні думки 
і впевнено дивіться вперед. 
Завершіть свій ритуал нанесенням 
баттера для тіла Hopeful Soul 
і дозвольте приємному аромату 
повернути гармонію вашому тілу, 
розуму та душі.

А покращити самопочуття 
зсередини вам допоможуть 
таблетки «Пробаланс» або капсули 
«Рейші Плюс» від LR LIFETAKT.

Крім того, ви можете щодня 
змішувати і поєднувати чотири 
аромасвіти, залежно від ваших 
індивідуальних потреб.

Склад:  Aqua (Water), Sodium Lauroyl Methyl 
Isethionate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, 
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Sodium Chlo-
ride, Lauryl Glucoside, Disodium Cocoyl Glutamate, 
Xanthan Gum, Sodium Lauroyl Glutamate, Parfum 
(Fragrance), Citric Acid, Sodium Cocoyl Glutama-
te, Caesalpinia Spinosa Gum, Propylene Glycol, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Trisodium 
Ethylenediamine Disuccinate, Citronellol, Linalool, 
Sorbic Acid, Limonene

Основні переваги
• Відчуття гармонії під час 

прийняття душу
• Збалансований аромат 

на основі високоякісних, 
чистих і натуральних 
ефірних олій

• Ніжне очищення і догляд 
з використанням 95% 
натуральних інгредієнтів 
та 100% натуральними 
ефірними оліями

•  Бергамот (верхня нота): 
фруктовий та терпкий, 
але легкий аромат має 
заспокійливу, розслабляючу 
й освіжаючу дію, на відміну 
від інших цитрусових олій.

• Троянда і римська 
ромашка (нота серця): 
завдяки квітковому, м'якому 
та солодкому аромату олія 
троянди має гармонізуючу дію, 
дає відчуття свободи та піднімає 
настрій. Римська ромашка має 
розслабляючу і врівноважуючу 
дію.

• Сандалове дерево (базова 
нота): бальзамова, тепла та 
солодка олія сандалового 
дерева має укріплюючий, 
заспокійливий і врівноважуючий 
ефект. Також вона має 
снодійний ефект.

100% НАТУРАЛЬНІ  
ЕФІРНІ ОЛІЇ
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, хто шукає гармонію 
у щоденних ритуалах догляду 
із засобами на основі натуральних 
інгредієнтів.

ВЛАСТИВОСТІ
Світ ароматів Hopeful Soul  
від LR Soul of Nature допомагає 
зберегти баланс і відчуття 
внутрішньої гармонії. Відчуйте 
чисту гармонію, безтурботність і 
розслабтеся з ароматами Hopeful 
Soul.

Поживний баттер для тіла 
доглядає за шкірою та приносить 
задоволення завдяки інгредієнтам 
для інтенсивного догляду та 
гармонійному аромату. Ключові 
інгредієнти (олія ши і мигдалева 
олія), інтенсивно живлять шкіру – 
для відчуття еластичності шкіри і 
зміцнення захисного бар'єру шкіри.

Ніжний аромат повертає гармонію 
тілу, розуму та душі.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Нанесіть на очищену шкіру і м'яко 
втирайте круговими рухами. 
Баттер для тіла – ваш ідеальний 
помічник, коли ви хочете приділити 
собі і час і подарувати шкірі приємні 
відчуття. Засіб стане частиною 
вашого ритуалу для досягнення 
гарного самопочуття. Найкраще 
використовувати у напружені дні, 
коли ви мрієте про розслаблення 
та гармонію.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ритуал відновлення балансу
Створюйте для себе моменти 
задоволення та відновлюйте 
внутрішню рівновагу: додавайте 
суміш ефірних олій Hopeful Soul 
у дифузор або аромалампу, 
які розповсюджуватимусь 
заспокійливий аромат. Цей аромат 
ідеально підходить для створення 
приємної атмосфери в робочих 

приміщеннях – для відчуття 
натхнення і гармонії.
Щоб зберігати баланс, коли 
ви не вдома, наприклад, 
перед важливою зустріччю, 
скористайтеся ефірною олією 
з кульковим аплікатором 
і зберігайте концентрацію.
Пориньте у позитивні думки 
і впевнено дивіться вперед. 
Завершіть свій ритуал нанесенням 
баттера для тіла Hopeful Soul 
і дозвольте приємному аромату 
повернути гармонію вашому тілу, 
розуму та душі.

А покращити самопочуття 
зсередини вам допоможуть 
таблетки «Пробаланс» або капсули 
«Рейші Плюс» від LR LIFETAKT.

Крім того, ви можете щодня 
змішувати і поєднувати чотири 
аромасвіти, залежно від ваших 
індивідуальних потреб.

Склад:  Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Olus 
(Vegetable) Oil, Dicaprylyl Carbonate, Jojoba Esters, 
Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) 
Oil, Cetearyl Glucoside, Helianthus Annuus (Sun- 
flower) Seed Wax, Sodium Stearoyl Glutamate,  
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Parfum  
(Fragrance), Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Poly- 
glycerin-3, Acacia Decurrens Flower Wax, Ethyl- 
hexylglycerin, Citronellol, Citric Acid, Linalool,  
imonene, Geraniol, Citral

НАЗВА
LR Soul of Nature  
HOPEFUL SOUL 
Баттер для тіла

ВМІСТ 
200 мл

• Бергамот (верхня нота): 
фруктовий та терпкий, але 
легкий аромат бергамота має 
заспокійливу, розслабляючу 
й освіжаючу дію, на відміну 
від інших цитрусових олій.

• Троянда і римська ромашка 
(нота серця): завдяки квітковому, 
м'якому та солодкому аромату 
олія троянди має гармонізуючу 
дію, дає відчуття свободи 
та піднімає настрій. Римська 
ромашка має розслабляючу 
і врівноважуючу дію.

• Сандалове дерево (базова 
нота): бальзамова, тепла 
та солодка олія сандалового 
дерева має укріплюючий, 
заспокійливий і врівноважуючий 
ефект. Також вона має 
снодійний ефект.

Основні переваги
• Гармонізуючий аромат 

на основі високоякісних, 
чистих і натуральних 
ефірних олій

• Олія ши і мигдалева олія 
для відчуття ніжності шкіри. 
Для нього і для неї

• Ніжне очищення і догляд 
з використанням 95% 
натуральних інгредієнтів, 
включаючи  
100% натуральні ефірні олії

100% НАТУРАЛЬНІ  
ЕФІРНІ ОЛІЇ



MADE IN GERMANY

210

АРОМАТЕРАПІЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, кому потрібна гармонія 
думок – швидко та незалежно 
від того, вдома ви або у дорозі.

ВЛАСТИВОСТІ
Світ ароматів LR Soul of Nature 
Hopeful Soul дарує вам рівновагу 
і відчуття внутрішньої гармонії.

Відчуйте гармонію, безтурботність 
та розслабтеся з ароматом Hopeful 
Soul.

Зручне нанесення забезпечує 
миттєвий гарний настрій завдяки 
дії ефірних олій та ніжному теплу. 
Завдяки своєму приємному 
аромату і зігріваючому впливу 
на шкіру він створює відчуття 
внутрішньої рівноваги. Не залишає 
жирної плівки або жирних 
слідів та ідеально підходить 
для використання в дорозі. 
99% натуральних інгредієнтів та 
100% натуральних ефірних олій.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Проведіть кульковим аплікатором 
1-2 рази по зап'ястю та 
потилиці і зачекайте, поки засіб 
подіє. Ефірна олія з кульковим 
аплікатором ідеально підходить 
для ритуалу покращення 
настрою. Це ідеальне рішення 
для тих випадків, коли ви хочете 
насолодитися свіжим світом 
ароматів Hopeful Soul у будь-який 
момент.

Порада: зберігайте у 
прохолодному, сухому місці, 
бережіть від сонячного світла.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ритуал відновлення балансу
Створюйте для себе моменти 
задоволення та відновлюйте 
внутрішню рівновагу: додавайте 
суміш ефірних олій Hopeful Soul 
у дифузор або аромалампу, 
які розповсюджуватимусь 
заспокійливий аромат. Цей аромат 
ідеально підходить для створення 
приємної атмосфери в робочих 
приміщеннях - для відчуття 
натхнення і гармонії.

Щоб зберігати баланс, коли 
ви не вдома, наприклад, 
перед важливою зустріччю, 
скористайтеся ефірною олією 
з кульковим аплікатором 
і зберігайте концентрацію.
Пориньте у позитивні думки 
і впевнено дивіться вперед. 
Завершіть свій ритуал нанесенням 
баттера для тіла Hopeful Soul 
і дозвольте приємному аромату 
повернути гармонію вашому тілу, 
розуму та душі.

А покращити самопочуття 
зсередини вам допоможуть 
таблетки «Пробаланс» або капсули 
«Рейші Плюс» від LR LIFETAKT.

Крім того, ви можете щодня 
змішувати і поєднувати чотири 
аромасвіти, залежно від ваших 
індивідуальних потреб.

Склад:  C13-15 Alkane, Isoamyl Laurate, Propylene 
Glycol Diheptanoate, Parfum (Fragrance), Vanillyl 
Butyl Ether, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Cross-
polymer, Citronellol, Linalool, Limonene,  
Geraniol, Citral

Основні переваги

• Миттєвий подвійний ефект: 
зігрівання шкіри та відчуття 
внутрішньої рівноваги 
завдяки аромату

• Надійний помічник  
для підтримки рівноваги 
будь-де

• 100% натуральні ефірні олії

НАЗВА
LR Soul of Nature  
HOPEFUL SOUL 
Ефірна олія з кульковим 
аплікатором

ВМІСТ 
10 мл

• Бергамот (верхня нота): 
фруктовий та терпкий, але 
легкий аромат бергамота має 
заспокійливу, розслабляючу 
й освіжаючу дію на відміну від 
інших цитрусових олій.

• Троянда і римська ромашка 
(нота серця): завдяки квітковому, 
м'якому та солодкому аромату 
олія троянди має гармонізуючу 
дію, дає відчуття свободи 
та піднімає настрій. Римська 
ромашка має розслабляючу 
і врівноважуючу дію.

• Сандалове дерево (базова 
нота): бальзамова, тепла та 
солодка олія сандалового дерева 
має укріплюючий, заспокійливий 
і врівноважуючий ефект. Також 
вона має снодійний ефект.

100% НАТУРАЛЬНІ ЕФІРНІ 
ОЛІЇ

ВІДЧУТТЯ ГАРМОНІЇ, 
ЯКЕ ЗАВЖДИ З ВАМИ
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НАЗВА
LR Soul of Nature  
STRONG SOUL 
Суміш ефірних олій

ВМІСТ 
10 мл

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, хто хоче створити у своїй 
оселі енергійну атмосферу за 
допомогою натуральних ефірних 
олій.

ВЛАСТИВОСТІ
Світ ароматів Strong Soul від LR Soul 
of Nature - це джерело життєвої сили 
та концентрації для розуму.

Відчуйте, як ви стаєте сильнішими 
з кожним вдихом та відновлюєте 
енергію завдяки цілющому аромату 
Strong Soul.

Приємний аромат створює 
підбадьорливу атмосферу. Він був 
створений спеціально для LR 
французьким парфумером. 
Ідеальний бленд олій утворює 
особливий аромат з активізуючою 
дією. Використовуйте його у дні, 
коли почуваєтесь мляво та 
потребуєте більше життєвої енергії. 
Аромат перетворює будь-яку кімнату 
на запашну оазу позитиву та енергії. 
Ідеально підходить для ароматизації 
приміщень з використанням 
дифузора або аромалампи.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Для ароматизації приміщення: 
додайте 3-4 краплі у ваш дифузор і 
використовуйте до 3 разів на день 
по одній годині. Аромат відчувається 
вже через кілька хвилин. Додайте 
знову через деякий час, щоб 
уникнути розбризкування. Ніколи 
не залишайте дифузор без нагляду. 
Уникайте потрапляння на пластикові 
поверхні.

Суміш ефірних олій ідеально 
підходить для покращення 
самопочуття.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ритуал підтримки внутрішніх сил 
та енергії
Не зупиняйтеся і заряджайтеся, коли 
потребуєте цього: після тренування, 
для імпровізованого заряду енергії 
або у холодну пору року гель для 
душу Relaxed Soul перетворює 
душ на освіжаючий водоспад, який 
очищає ваш розум та пробуджує 
внутрішню силу. Активізуючий 
аромат надає вам життєвої енергії. 

Спочатку прийміть душ, а потім 
нанесіть на шкіру крем для тіла 
Relaxed Soul, і ви почнете свій день з 
відчуттям бадьорості.
Підтримуйте бадьорість протягом 
усього дня, додаючи суміш ефірних 
олій Strong Soul у дифузор або 
аромалампу. Створіть стимулюючу 
і підбадьорливу атмосферу у 
вашій оселі та дихайте глибоко. 
Це допоможе вам знайти в собі 
сили, необхідні для подолання 
незначних і складних викликів 
повсякденного життя. Ви не вдома? 
Насолоджуйтесь миттєвим ефектом 
ефірної олії з кульковим аплікатором 
Relaxed Soul: цей надійний помічник 
освіжає, надає сил і знімає напругу.
Також спробуйте спрей і капсули 
Цистус Інканус, капсули та 
рідкий «Колострум» і питний гель 
«Алое Вера Імунітет Плюс» від 
LR LIFETAKT для зміцнення імунної 
системи зсередини.
Крім того, ви можете щодня 
змішувати і поєднувати чотири 
аромасвіти, залежно від ваших 
індивідуальних потреб.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Ні в якому разі не можна ковтати
ефірні олії і наносити їх на шкіру 
в нерозбавленою вигляді.
Рекомендується використовувати
олії тільки під наглядом дорослих.
Перед використанням під час 
вагітності рекомендуємо
проконсультуватися з лікарем.
Не призначений для вживання
з їжею.
Завжди щільно закривайте кришку 
і зберігайте в у прохолодному, сухому 
місці, бережіть від сонячного світла. 
Завжди закривайте щільно
кришечку та зберігайте у
прохолодному, сухому місці без
прямого потрапляння сонячних
променів.

Основні переваги
• Заряджена енергією 

атмосфера для вашої оселі
• Активізуючий бленд  

4-х високоякісних ефірних 
олій

• 100% натуральні ефірні олії

• Перцева м'ята та евкаліпт 
(верхня нота): обидва 
інгредієнти мають освіжаючий 
ефект. Завдяки насиченому 
і прохолодному аромату 
перцева м'ята має активізуючу, 
очищаючу, відновлюючу та 
підбадьорливу дії. Евкаліпт діє 
як тонізуючий засіб та покращує 
самопочуття.

• Чебрець (нота серця): 
латинське слово «thymus» 
означає «мужність». Чебрець 
має зміцнюючу та активізуючу дії 
і наповнює відчуттям мужності. 
Його потужний трав'яний 
аромат також має стимулюючий 
і освіжаючий ефекти.

• Кедрове дерево (базова 
нота): ароматна, деревна, 
тепла олія кедрового дерева 
має заспокійливу, стабілізуючу 
й укріплюючу дії та підвищує 
впевненість у собі.

100% НАТУРАЛЬНІ  
ЕФІРНІ ОЛІЇ
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ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, кому потрібно відновити 
сили під час щоденних ритуалів 
догляду із засобами на основі 
натуральних інгредієнтів.

ВЛАСТИВОСТІ
Світ ароматів Strong Soul від LR 
Soul of Nature - це джерело життєвої 
сили та концентрації для розуму. 
Відчуйте, як ви стаєте сильнішими 
з кожним вдихом та відновлюєте 
енергію завдяки цілющому аромату 
Strong Soul.

Таким чином, ваш щоденний душ 
перетворюється на відновлюючий 
ритуал. Гель для душу перетворює 
ранковий душ в освіжаючий 
водоспад, який пробуджує вашу 
внутрішню силу. Активізуючий 
аромат надає вам життєву силу 
та енергію. Одразу після душу 
ви почнете свій день з відчуттям 
бадьорості.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Нанесіть ароматний гель для 
душу на вологу шкіру, м'яко 
помасажуйте до утворення 
шовковистої піни і змийте. Закрийте 
очі і насолоджуйтеся цілющою 
і стимулюючою дією аромату.

Гель для душу ідеально підходить 
для відновлення гарного 
самопочуття. Рекомендуємо 
використовувати у напружені дні, 
коли вам потрібна додаткова енергія 
та сили.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ритуал підтримки внутрішніх сил 
та енергії
Не зупиняйтеся і заряджайтеся, 
коли потребуєте цього: після 
тренування, для імпровізованого 
заряду енергії або у холодну пору 
року гель для душу Relaxed Soul 
перетворює душ на освіжаючий 
водоспад, який очищає ваш розум 
та пробуджує внутрішню силу. 
Активізуючий аромат надає вам 

життєвої енергії. Спочатку прийміть 
душ, а потім нанесіть на шкіру крем 
для тіла Relaxed Soul, і ви почнете 
свій день з відчуттям бадьорості.

Підтримуйте бадьорість протягом 
усього дня, додаючи суміш ефірних 
олій Strong Soul у дифузор або 
аромалампу. Створіть стимулюючу 
і підбадьорливу атмосферу 
у вашій оселі та дихайте глибоко. 
Це допоможе вам знайти в собі 
сили, необхідні для подолання 
незначних і складних викликів 
повсякденного життя. Ви не вдома? 
Насолоджуйтесь миттєвим ефектом 
ефірної олії з кульковим аплікатором 
Relaxed Soul: цей надійний помічник 
освіжає, надає сил і знімає напругу.
Також спробуйте спрей і капсули 
Цистус Інканус, капсули та 
рідкий «Колострум» і питний гель 
«Алое Вера Імунітет Плюс»  
від LR LIFETAKT для зміцнення 
імунної системи зсередини.

Крім того, ви можете щодня 
змішувати і поєднувати чотири 
аромасвіти, залежно від ваших 
індивідуальних потреб.

Склад:  Aqua (Water), Sodium Lauroyl Methyl 
Isethionate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Be-
taine, Glycerin, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, 
Lauryl Glucoside, Disodium Cocoyl Glutamate, 
Xanthan Gum, Sodium Lauroyl Glutamate, Parfum 
(Fragrance), Menthol, Sodium Cocoyl Glutamate, 
Caesalpinia Spinosa Gum, Propylene Glycol, Citric 
Acid, Sodium Benzoate, Limonene, Potassium 
Sorbate, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, 
Linalool, Sorbic Acid

Основні переваги
• Відчуття бадьорості під час 

прийняття душу
• Збалансований аромат на 

основі високоякісних, чистих 
і натуральних ефірних олій, 
який надає життєву силу

• Ніжне очищення і догляд 
з використанням 95% 
натуральних інгредієнтів 
та 100% натуральними 
ефірними оліями

НАЗВА 
LR Soul of Nature  
STRONG SOUL 
Гель для душу

ВМІСТ 
200 мл

•  Перцева м'ята та евкаліпт 
(верхня нота): обидва 
інгредієнти мають освіжаючий 
ефект. Завдяки насиченому 
і прохолодному аромату 
перцева м'ята має активізуючу, 
очищаючу, відновлюючу 
та підбадьорливу дії.  
Евкаліпт діє як тонізуючий засіб 
та покращує самопочуття.

• Чебрець (нота серця): латинське 
слово «thymus» означає 
«мужність». Чебрець має 
зміцнюючу та активізуючу дії 
і наповнює відчуттям мужності. 
Його потужний трав'яний 
аромат також має стимулюючий 
і освіжаючий ефекти.

• Кедрове дерево (базова нота): 
ароматна, деревна, тепла 
олія кедрового дерева має 
заспокійливу, стабілізуючу 
й укріплюючу дії та підвищує 
впевненість у собі.

100% НАТУРАЛЬНІ  
ЕФІРНІ ОЛІЇ
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АРОМАТЕРАПІЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, хто потребує відновлення 
під час щоденних ритуалів догляду 
із засобами на основі натуральних 
інгредієнтів. 

ВЛАСТИВОСТІ
Світ ароматів Strong Soul від LR 
Soul of Nature - це джерело життєвої 
сили та концентрації для розуму. 
Відчуйте, як ви стаєте сильнішими 
з кожним вдихом та відновлюєте 
енергію завдяки цілющому аромату 
Strong Soul.

Насичений крем для тіла 
доглядає за шкірою та приносить 
задоволення завдяки бадьорому 
аромату. Ключові інгредієнти (олія 
ши і мигдалева олія), інтенсивно 
живлять шкіру – для еластичності та 
зміцнення захисного бар'єру шкіри. 
Зміцнює ваше тіло і дух. Аромат має 
цілющий та зміцнюючий вплив на 
ваше самопочуття.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Нанесіть на очищену шкіру і м'яко 
втирайте круговими рухами. Крем 
для тіла ідеально підходить для 
відновлення гарного самопочуття. 
Найкраще використовувати його 
у напружені дні, коли вам потрібна 
додаткова енергія та сили.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ритуал підтримки внутрішніх сил
та енергії
Не зупиняйтеся і заряджайтеся, 
коли потребуєте цього: після 
тренування, для імпровізованого 
заряду енергії або у холодну пору 
року гель для душу Relaxed Soul 
перетворює душ на освіжаючий 
водоспад, який очищає ваш розум 
та пробуджує внутрішню силу. 
Активізуючий аромат надає вам 
життєвої енергії. Спочатку прийміть 
душ, а потім нанесіть на шкіру крем 
для тіла Relaxed Soul, і ви почнете 
свій день з відчуттям бадьорості.

Підтримуйте бадьорість протягом 
усього дня, додаючи суміш ефірних 
олій Strong Soul у дифузор або 
аромалампу.
Створіть стимулюючу 
і підбадьорливу атмосферу 
у вашій оселі та дихайте глибоко. 
Це допоможе вам знайти в собі 
сили, необхідні для подолання 
незначних і складних викликів 
повсякденного життя. Ви не вдома? 
Насолоджуйтесь миттєвим ефектом 
ефірної олії з кульковим аплікатором 
Relaxed Soul: цей надійний помічник 
освіжає, надає сил і знімає напругу.
Також спробуйте спрей і капсули 
Цистус Інканус, капсули та 
рідкий «Колострум» і питний гель 
«Алое Вера Імунітет Плюс» від 
LR LIFETAKT для зміцнення імунної 
системи зсередини.

Крім того, ви можете щодня 
змішувати і поєднувати чотири 
аромасвіти, залежно від ваших 
індивідуальних потреб.

Склад:  Aqua (Water), Olus (Vegetable) Oil, 
Cetearyl Alcohol, Dicaprylyl Carbonate, Glycerin, 
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, 
Jojoba Esters, Cetearyl Glucoside, Butyrospermum 
Parkii (Shea) Butter, Sodium Stearoyl Glutamate, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax, Parfum 
(Fragrance), Phenoxyethanol, Xanthan Gum, 
Polyglycerin-3, Acacia Decurrens Flower Wax, Citric 
Acid, Ethylhexylglycerin, Limonene, Linalool, Citral, 
Citronellol, Coumarin, Geraniol

Основні переваги
• Гармонізуючий аромат на 

основі високоякісних, чистих 
і натуральних ефірних олій

• Олія ши і мигдалева олія 
для відчуття ніжності шкіри – 
чоловічої та жіночої

• Ніжний догляд 
з використанням 95% 
натуральних інгредієнтів 
та 100% натуральними 
ефірними олії

НАЗВА
LR Soul of Nature  
STRONG SOUL 
Крем для тіла

ВМІСТ 
200 мл

•  Перцева м'ята та евкаліпт 
(верхня нота): обидва 
інгредієнти мають освіжаючий 
ефект. Завдяки насиченому 
і прохолодному аромату перцева 
м'ята має активізуючу, очищаючу, 
відновлюючу та підбадьорливу 
дії. Евкаліпт діє як тонізуючий 
засіб та покращує самопочуття.

• Чебрець (нота серця): латинське 
слово «thymus» означає 
«мужність». Чебрець має 
зміцнюючу та активізуючу дії 
і наповнює відчуттям мужності. 
Його потужний трав'яний 
аромат також має стимулюючий 
і освіжаючий ефекти.

• Кедрове дерево (базова 
нота): ароматна, деревна, 
тепла олія кедрового дерева 
має заспокійливу, стабілізуючу 
й укріплюючу дії та підвищує 
впевненість у собі.

100% НАТУРАЛЬНІ  
ЕФІРНІ ОЛІЇ
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АРОМАТЕРАПІЯ

РЕСТАРТ У БУДЬ-ЯКИЙ 
МОМЕНТ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, кому потрібна активізація 
розумової діяльності – легко 
та швидко.

ВЛАСТИВОСТІ
Світ ароматів Strong Soul від LR 
Soul of Nature - це джерело життєвої 
сили та концентрації для розуму. 
Відчуйте, як ви стаєте сильнішими 
з кожним вдихом та відновлюєте 
енергію завдяки цілющому аромату 
Strong Soul.

Зручний у застосуванні кульковий 
аплікатор забезпечує миттєвий 
гарний настрій завдяки гармонійній 
суміші ефірних олій та ніжному 
теплу. Має подвійний ефект: 
унікальний комплекс зігрівання 
та охолодження завдяки ментолу 
і камфорі. Він стимулює рецептори 
шкіри, має розслабляючу дію та 
відволікає від напруги, одночасно 
освіжаючи і оживляючи почуття 
завдяки комплексу ефірних олій.
Не залишає жирної плівки або плям 
на шкірі та ідеально підходить для 
використання в дорозі. Містить 99% 
натуральних інгредієнтів та 100% 
натуральні ефірні олії.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Проведіть кульковим аплікатором 
1-2 рази по зап'ястю скронях 
та потилиці і відчуйте миттєвий 
ефект відновлення та стимуляції, 
який прояснює думки. Ефірна олія 
з кульковим аплікатором ідеально 
підходить для заряду енергії у будь-
який момент.

Порада: зберігайте в прохолодному, 
сухому місці, бережіть від сонячного 
світла.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ритуал підтримки внутрішніх сил
та енергії
Не зупиняйтеся і заряджайтеся, 
коли потребуєте цього: після 
тренування, для імпровізованого 
заряду енергії або у холодну пору 

року гель для душу Relaxed Soul 
перетворює душ на освіжаючий 
водоспад, який очищає ваш розум 
та пробуджує внутрішню силу.

Активізуючий аромат надає вам 
життєвої енергії. Спочатку прийміть 
душ, а потім нанесіть на шкіру крем 
для тіла Relaxed Soul, і ви почнете 
свій день з відчуттям бадьорості.

Підтримуйте бадьорість протягом 
усього дня, додаючи суміш ефірних 
олій Strong Soul у дифузор або 
аромалампу.

Створіть стимулюючу 
і підбадьорливу атмосферу 
у вашій оселі та дихайте глибоко. 
Це допоможе вам знайти в собі 
сили, необхідні для подолання 
незначних і складних викликів 
повсякденного життя. Ви не вдома? 
Насолоджуйтесь миттєвим ефектом 
ефірної олії з кульковим аплікатором 
Relaxed Soul: цей надійний помічник 
освіжає, надає сил і знімає напругу.
Також спробуйте спрей і капсули 
Цистус Інканус, капсули та 
рідкий «Колострум» і питний гель 
«Алое Вера Імунітет Плюс» від 
LR LIFETAKT для зміцнення імунної 
системи зсередини.

Крім того, ви можете щодня 
змішувати і поєднувати чотири 
аромасвіти, залежно від ваших 
індивідуальних потреб

Склад:  Menthol, C13-15 Alkane, Cinnamomum 
Camphora Bark Oil, Parfum (Fragrance), Limonene, 
Vanillyl Butyl Ether, Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer, Linalool, Citral, Citronellol, Coumarin, 
Geraniol, Eugenol

Основні переваги
• Прояснює думки та розум
• Миттєвий подвійний 

ефект: комплекс зігрівання 
та охолодження відволікає 
від напруги, а енергетичний 
комплекс олій освіжає та 
заряджає енергією

• 100% натуральні ефірні олії

НАЗВА
LR Soul of Nature  
STRONG SOUL 
Ефірна олія з кульковим 
аплікатором

ВМІСТ 
10 мл

• Перцева м'ята та евкаліпт 
(верхня нота): обидва 
інгредієнти мають освіжаючий 
ефект. Завдяки насиченому 
і прохолодному аромату 
перцева м'ята має активізуючу, 
очищаючу, відновлюючу та 
підбадьорливу дії. Евкаліпт діє 
як тонізуючий засіб та покращує 
самопочуття.

• Чебрець (нота серця): 
латинське слово «thymus» 
означає «мужність». Чебрець 
має зміцнюючу та активізуючу 
дії і наповнює відчуттям 
мужності. Його потужний 
трав'яний аромат також має 
стимулюючий і освіжаючий 
ефекти.

• Кедрове дерево (базова 
нота): ароматна, деревна, 
тепла олія кедрового дерева 
має заспокійливу, стабілізуючу 
й укріплюючу дії та підвищує 
впевненість у собі.

100% НАТУРАЛЬНІ  
ЕФІРНІ ОЛІЇ
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АРОМАТЕРАПІЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, хто бажає створити у своїй 
оселі життєрадісну атмосферу 
за допомогою натуральних ефірних 
олій.

ВЛАСТИВОСТІ
Світ ароматів Cheerful Soul 
від LR Soul of Nature викликає 
фантастичний настрій і наповнює 
вас позитивною енергією. 
Насолоджуйтеся життям з хорошим 
настроєм та усмішкою на обличчі. 
З ароматом Cheerful Soul ви будете 
сяяти.

Бленд олій поєднує в собі 
позитивні властивості натуральних 
ефірних олій лимона, апельсина, 
троянди та кедра, а також має 
мотивуючий ефект та покращує 
настрій. Приємний аромат створює 
підбадьорливу атмосферу. Він був 
створений спеціально для LR 
французьким парфумером. 
Ідеальний бленд олій утворює 
особливий аромат,  що випромінює 
радість та позитивну енергію. Він 
також перетворює будь-яку кімнату 
на ароматну оазу позитиву та енергії. 
Ідеально підходить для ароматизації 
приміщень з використанням 
дифузора або аромалампи.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Для ароматизації приміщення:
додайте 3-4 краплі у ваш дифузор 
і використовуйте до 3 разів на день
по одній годині. Аромат відчувається
вже через кілька хвилин. 
Додайте знову через деякий час, 
щоб уникнути розбризкування. 
Ніколи не залишайте дифузор без 
нагляду. Уникайте потрапляння на 
пластикові поверхні.
Суміш ефірних олій ідеально 
підходить для покращення настрою.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ритуал щасливих моментів
Відчуйте позитивну енергію з 
аромасвітом Cheerful Soul! Поганий 
настрій? Сумно на душі? Це можна 
виправити. Почніть зі створення 
життєрадісної атмосфери у вашій 
оселі: додавайте суміш ефірних 
олій Cheerful Soul у дифузор 
або аромалампу. Якщо у вас 
немає дифузора чи аромалампи, 
використовуйте аромаспрей 
для дому та текстилю Cheerful 
Soul. Зробіть глибокий вдих 
і насолоджуйтеся ароматом радості 
та щастя. Потім прийміть душ 

з гелем Cheerful Soul, щоб отримати 
додаткову порцію радісного 
настрою.

Змийте всі негативні думки: це свято 
почуттів підбадьорить та поверне 
вам чарівність. Після душу потіште 
вашу шкіру сорбетом для тіла. 
Ефірна олія з кульковим аплікатором 
Cheerful Soul - це ваш кишеньковий 
помічник для покращення настрою. 
Він допоможе налаштуватися на 
позитивні думки саме тоді, коли ви 
потребуєте цього найбільше, проте 
знаходитесь не вдома.
Доповнюйте свій ритуал продуктами 
для енергії зсередини: напій Майнд 
Майстер, Майнд Майстер Екстрім 
або Cell Essence Енергія клітин від 
LR LIFETAKT.

Крім того, ви можете щодня 
змішувати і поєднувати чотири 
аромасвіти, залежно від ваших 
індивідуальних потреб.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Ні в якому разі не можна ковтати
ефірні олії і наносити їх на шкіру 
в нерозбавленою вигляді.
Рекомендується використовувати
олії тільки під наглядом дорослих.
Перед використанням під час 
вагітності рекомендуємо
проконсультуватися з лікарем.
Не призначений для вживання
з їжею.
Завжди щільно закривайте кришку 
і зберігайте в у прохолодному, 
сухому місці, бережіть від сонячного 
світла.
Завжди закривайте щільно
кришечку та зберігайте 
у прохолодному, сухому місці 
без прямого потрапляння сонячних
променів.

Основні переваги
• Позитивна і життєрадісна 

атмосфера у вашій оселі
• Приємний бленд  

4-х високоякісних ефірних 
олій

• 100% натуральні ефірні олії

NAME
LR Soul of Nature  
CHEERFUL SOUL 
Суміш ефірних олій

ВМІСТ 
10 мл

•  Лимон і апельсин (верхня 
нота): свіжа, фруктова 
лимонна олія покращує 
настрій та має активізуючу 
дію та піднімає настрій. 
Апельсинова олія додає енергії 
та бадьорості.

• Троянда (нота серця):  
завдяки квітковому, м'якому, 
солодкому аромату олія 
троянди має гармонійний, 
розслабляючий ефект та 
піднімає настрій.

• Кедрове дерево (базова 
нота): ароматна, деревна, 
тепла олія кедра має 
заспокійливу дію, підвищує 
відчуття впевненості в собі.

100% НАТУРАЛЬНІ  
ЕФІРНІ ОЛІЇ
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АРОМАТЕРАПІЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, кому потрібен піднесений 
настрій під час щоденних ритуалів 
догляду із засобами на основі 
натуральних інгредієнтів. 

ВЛАСТИВОСТІ
Світ ароматів Cheerful Soul  
від LR Soul of Nature викликає 

фантастичний настрій і наповнює 
вас позитивною енергією. 

Насолоджуйтеся життям з хорошим 
настроєм та усмішкою на обличчі. 
З ароматом Cheerful Soul ви будете 
сяяти.

Ваш ранковий душ стане джерелом 
насолоди. Гель для душу Cheerful 
Soul м'яко очищає шкіру і доглядає 
за нею. Завдяки своєму аромату 
він має стимулюючу дію. Лимон 
і апельсин - два бустери гарного 
настрою, які поєднуються з 
енергійним ароматом троянди. 
Композицію завершує тепла 
кедрова деревина – для справжньої 
насолоди почуттів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Нанесіть ароматний гель для 
душу на вологу шкіру, м'яко 
помасажуйте до утворення 
шовковистої піни і змийте. Закрийте 
очі і насолоджуйтеся приємним 
ароматом. 
Гель для душу ідеально підходить 
для того, щоб наповнитися 
бадьорістю. Найкраще 
використовувати, коли вам потрібен 
заряд позитивного настрою.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ритуал щасливих моментів
Відчуйте позитивну енергію 
з аромасвітом Cheerful Soul!  
Поганий настрій? Сумно на душі? 
Це можна виправити. Почніть 
зі створення життєрадісної 
атмосфери у вашій оселі: додавайте 
суміш ефірних олій Cheerful Soul 
у дифузор або аромалампу. 
Якщо у вас немає дифузора 
чи аромалампи, використовуйте 
аромаспрей для дому та текстилю 
Cheerful Soul. Зробіть глибокий 

вдих і насолоджуйтеся ароматом 
радості та щастя. Потім прийміть 
душ з гелем Cheerful Soul, 
щоб отримати додаткову порцію 
радісного настрою.

Змийте всі негативні думки: 
це свято почуттів підбадьорить та 
поверне вам чарівність. Після душу 
потіште вашу шкіру сорбетом 
для тіла. Ефірна олія з кульковим 
аплікатором Cheerful Soul - 
це ваш кишеньковий помічник 
для покращення настрою. 
Він допоможе налаштуватися на 
позитивні думки саме тоді, коли ви 
потребуєте цього найбільше, проте 
знаходитесь не вдома.
Доповнюйте свій ритуал 
продуктами для енергії 
зсередини: напій Майнд Майстер, 
Майнд Майстер Екстрім  
або Cell Essence Енергія клітин від 
LR LIFETAKT.

Крім того, ви можете щодня 
змішувати і поєднувати чотири 
аромасвіти, залежно від ваших 
індивідуальних потреб.

Склад:  Aqua (Water), Sodium Lauroyl Methyl 
Isethionate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, So-
dium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, 
Disodium Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, Sodium 
Lauroyl Glutamate, Caesalpinia Spinosa Gum, 
Parfum (Fragrance), Citric Acid, Sodium Chloride, 
Sodium Benzoate, Sodium Cocoyl Glutamate, 
Propylene Glycol, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, 
Limonene, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, 
Linalool, Citral

Основні переваги
• Позитивні емоції після 

прийняття душу
• Підбадьорливий аромат 

на основі високоякісних, 
чистих і натуральних 
ефірних олій

• Ніжне очищення і догляд 
з використанням 95% 
натуральних інгредієнтів 
та 100% натуральними 
ефірними оліями

НАЗВА 
LR Soul of Nature 
CHEERFUL SOUL 
Гель для душу

ВМІСТ 
200 мл

• Лимон і апельсин (верхня 
нота): свіжа, фруктова 
лимонна олія покращує 
настрій та має активізуючу 
дію та піднімає настрій. 
Апельсинова олія додає енергії 
та бадьорості.

• Троянда (нота серця):  
завдяки квітковому, м'якому, 
солодкому аромату олія 
троянди має гармонійний, 
розслабляючий ефект та 
піднімає настрій.

• Кедрове дерево (базова 
нота):  ароматна, деревна, 
тепла олія кедра має 
заспокійливу дію, підвищує 
відчуття впевненості в собі.

100% НАТУРАЛЬНІ  
ЕФІРНІ ОЛІЇ
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АРОМАТЕРАПІЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, кому потрібен піднесений 
настрій під час щоденних ритуалів 
догляду із засобами на основі 
натуральних інгредієнтів.

ВЛАСТИВОСТІ
Світ ароматів Cheerful Soul  
від LR Soul of Nature викликає 
фантастичний настрій і наповнює 
вас позитивною енергією. 
Насолоджуйтеся життям з хорошим 
настроєм та усмішкою на обличчі. 
З ароматом Cheerful Soul ви будете 
сяяти.
Освіжаючий сорбет для тіла 
доглядає за шкірою та приносить 
задоволення завдяки поживним 
інгредієнтам та бадьорому аромату. 
Мигдалева олія живить і освіжає 
шкіру, надаючи їй еластичності 
та здорового вигляду. Освіжаючі 
і заспокійливі аромати натуральних 
ефірних олій лимона, апельсина, 
троянди і кедра мають стимулюючу 
дію та поліпшують настрій. Сорбет 
для тіла містить 100% натуральні 
ефірні олії та 97% натуральних 
інгредієнтів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Нанесіть на очищену шкіру і м'яко 
втирайте круговими рухами. 
Сорбет для тіла ідеальний для 
додаткового заряду гарного 
настрою через рецептори шкіри.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ритуал щасливих моментів
Відчуйте позитивну енергію 
з аромасвітом Cheerful Soul! 
Поганий настрій? Сумно на душі? 
Це можна виправити. Почніть 
зі створення життєрадісної 
атмосфери у вашій оселі: додавайте 
суміш ефірних олій Cheerful Soul 
у дифузор або аромалампу. 
Якщо у вас немає дифузора чи 
аромалампи, використовуйте 
аромаспрей для дому та текстилю 
Cheerful Soul. Зробіть глибокий вдих 
і насолоджуйтеся ароматом радості 
та щастя. Потім прийміть душ 

з гелем Cheerful Soul, щоб отримати 
додаткову порцію радісного 
настрою.

Змийте всі негативні думки: це свято 
почуттів підбадьорить та поверне 
вам чарівність. Після душу потіште 
вашу шкіру сорбетом для тіла. 
Ефірна олія з кульковим аплікатором 
Cheerful Soul - це ваш кишеньковий 
помічник для покращення настрою. 
Він допоможе налаштуватися на 
позитивні думки саме тоді, коли ви 
потребуєте цього найбільше, проте 
знаходитесь не вдома.
Доповнюйте свій ритуал продуктами 
для енергії зсередини:  
напій Майнд Майстер, 
Майнд Майстер Екстрім або 
Cell Essence Енергія клітин  
від LR LIFETAKT.

Крім того, ви можете щодня 
змішувати і поєднувати чотири 
аромасвіти, залежно від ваших 
індивідуальних потреб.

Склад:  Aqua (Water), Propanediol, Glycerin, 
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer, Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond) Oil, Dehydroxanthan Gum, Parfum 
(Fragrance), Phenoxyethanol, Sodium Polyacrylate 
Starch, Limonene, Ethylhexylglycerin, Linalool,  
Citric Acid, Citral

Основні переваги
• Приємний аромат на основі 

високоякісних, чистих 
і натуральних ефірних олій

• Легка текстура сорбета 
для ніжних відчуттів на шкірі

• Ніжний догляд 
з використанням 95% 
натуральних інгредієнтів 
та 100% натуральними 
ефірними оліями

НАЗВА
LR Soul of Nature  
CHEERFUL SOUL 
Сорбет для тіла

ВМІСТ 
200 мл

• Лимон і апельсин (верхня 
нота): свіжа, фруктова 
лимонна олія покращує 
настрій та має активізуючу 
дію та піднімає настрій. 
Апельсинова олія додає енергії 
та бадьорості.

• Троянда (нота серця): 
завдяки квітковому, м'якому, 
солодкому аромату олія 
троянди має гармонійний, 
розслабляючий ефект та 
піднімає настрій.

• Кедрове дерево (базова 
нота):  ароматна, деревна, 
тепла олія кедра має 
заспокійливу дію, підвищує 
відчуття впевненості в собі.

100% НАТУРАЛЬНІ  
ЕФІРНІ ОЛІЇ
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АРОМАТЕРАПІЯ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, хто хоче швидко і легко 
наповнити свою оселю приємним 
ароматом на основі натуральних 
ефірних олій. Спрей також 
підходить для подорожей.

ВЛАСТИВОСТІ
Світ ароматів Cheerful Soul 
від LR Soul of Nature викликає 
фантастичний настрій і наповнює 
вас позитивною енергією. 

Насолоджуйтеся життям з хорошим 
настроєм та усмішкою на обличчі. 
З ароматом Cheerful Soul ви будете 
сяяти.

Спрей ідеально підходить 
для ароматизації приміщень. 
Він наповнює кімнату свіжим 
ароматом, який допомагає 
розслабитися і отримати порцію 
прекрасного настрою. Спрей 
містить 100% натуральні ефірні олії. 
Для безпосереднього використання 
в приміщеннях і на ходу.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Розпилюйте на подушку та 
по всій кімнаті: 1-3 натискання 
на розпилювач, залежно від 
розміру кімнати і бажаної 
інтенсивності аромату. Ідеально 
підходить для використання 
не лише вдома, а і під час 
подорожей, щоб ви могли відчути 
приємну атмосферу будь-де 
та будь-коли.

Порада: розпилюйте засіб перед 
прибуттям гостей - фантастичну 
атмосферу гарантовано!

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ритуал щасливих моментів
Відчуйте позитивну енергію 
з аромасвітом Cheerful Soul! 
Сумно на душі? Це можна 
виправити. Почніть зі створення 
життєрадісної атмосфери 
у вашій оселі: додавайте суміш 
ефірних олій Cheerful Soul 
у дифузор або аромалампу. 
Якщо у вас немає дифузора 
чи аромалампи, використовуйте 
аромаспрей для дому та текстилю 
Cheerful Soul. Зробіть глибокий 
вдих і насолоджуйтеся ароматом 
радості та щастя. Потім прийміть 

душ з гелем Cheerful Soul, 
щоб отримати додаткову порцію 
радісного настрою. Змийте всі 
негативні думки: це свято почуттів 
підбадьорить та поверне вам 
чарівність. Після душу потіште 
вашу шкіру сорбетом для 
тіла. Ефірна олія з кульковим 
аплікатором Cheerful Soul - 
це ваш кишеньковий помічник 
для покращення настрою. 
Він допоможе налаштуватися 
на позитивні думки саме тоді, 
коли ви потребуєте цього 
найбільше, проте знаходитесь 
не вдома.

Доповнюйте свій ритуал 
продуктами для енергії зсередини: 
напій Майнд Майстер,  
Майнд Майстер Екстрім  
або Cell Essence Енергія клітин 
від LR LIFETAKT.

Крім того, ви можете щодня 
змішувати і поєднувати чотири 
аромасвіти, залежно від ваших 
індивідуальних потреб.

Продукт може містити 
інгредієнти-алергени: ліналоол, 
цитронеллол, лімонен, кумарин, 
гераніол, цитраль, евгенол.

Основні переваги
• Приємна атмосфера вдома 

або будь-якому іншому 
приміщенні

• Простий у застосуванні 
спрей

• Містить 100% натуральні 
ефірні олії

НАЗВА
LR Soul of Nature  
CHEERFUL SOUL 
Аромаспрей для дому та текстилю

ВМІСТ 
100 мл

•  Лимон і апельсин (верхня 
нота): свіжа, фруктова 
лимонна олія покращує 
настрій та має активізуючу 
дію та піднімає настрій. 
Апельсинова олія додає енергії 
та бадьорості.

• Троянда (нота серця): 
завдяки квітковому, м'якому, 
солодкому аромату олія 
троянди має гармонійний, 
розслабляючий ефект та 
піднімає настрій.

• Кедрове дерево (базова 
нота): ароматна, деревна, 
тепла олія кедра має 
заспокійливу дію, підвищує 
відчуття впевненості в собі.

100% НАТУРАЛЬНІ  
ЕФІРНІ ОЛІЇ
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АРОМАТЕРАПІЯ

ГАРНИЙ НАСТРІЙ,  
ЯКИЙ ЗАВЖДИ З ВАМИ

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Для тих, кому необхідний 
піднесений і позитивний настрій - 
будь-де та будь-коли.

ВЛАСТИВОСТІ
Ароматичний світ Cheerful Soul 
від LR Soul of Nature створює 
заразливо гарний настрій, 

що наповнює вас позитивною 
енергією. Насолоджуйтесь 
життям - з відмінним настроєм і 
посмішкою на обличчі. З ароматом 
Cheerful Soul ви будете сяяти.
Зручне нанесення забезпечує 
миттєвий гарний настрій завдяки 
правильно підібраному бленду 
ефірних олій і ніжному теплу. 
Завдяки приємному аромату 
та зігріваючому впливу на шкіру 
засіб дарує відчуття легкості. 
Містить 99% натуральних 
інгредієнтів та 100% натуральні 
ефірні олії. Не залишає жирної 
плівки або плям на шкірі.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Проведіть кульковим аплікатором 
1-2 рази по зап'ястю скронях 
та потилиці і відчуйте заряд гарного 
настрою.
Ефірна олія з кульковим 
аплікатором ідеально підходить 
для використання в ритуалі 
для покращення настрою 
і є ідеальним рішенням для 
тих випадків, коли ви хочете 
насолодитися ароматом 
Cheerful Soul в будь-який момент.

Порада: зберігайте в 
прохолодному, сухому місці, 
бережіть від сонячного світла.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ритуал щасливих моментів
Відчуйте позитивну енергію 
з аромасвітом Cheerful Soul! 
Поганий настрій? Сумно на 
душі? Це можна виправити. 
Почніть зі створення життєрадісної 
атмосфери у вашій оселі: додавайте 
суміш ефірних олій Cheerful Soul 
у дифузор або аромалампу. 
Якщо у вас немає дифузора чи 
аромалампи, використовуйте 

аромаспрей для дому та текстилю 
Cheerful Soul. Зробіть глибокий 
вдих і насолоджуйтеся ароматом 
радості та щастя. Потім прийміть 
душ з гелем Cheerful Soul, щоб 
отримати додаткову порцію 
радісного настрою. Змийте всі 
негативні думки: це свято почуттів 
підбадьорить та поверне вам 
чарівність.

Після душу потіште вашу шкіру 
сорбетом для тіла. Ефірна 
олія з кульковим аплікатором 
Cheerful Soul - це ваш кишеньковий 
помічник для покращення настрою. 
Він допоможе налаштуватися 
на позитивні думки саме тоді, 
коли ви потребуєте цього 
найбільше, проте знаходитесь 
не вдома.

Доповнюйте свій ритуал 
продуктами для енергії 
зсередини: напій Майнд Майстер, 
Майнд Майстер Екстрім  
або Cell Essence Енергія клітин від 
LR LIFETAKT.

Крім того, ви можете щодня 
змішувати і поєднувати чотири 
аромасвіти, залежно від ваших 
індивідуальних потреб.

Основні переваги

• Миттєвий подвійний ефект: 
зігріваючий, неначе сонячні 
промені на вашій шкірі, 
і заспокійливий – завдяки 
солодкому та теплому 
аромату

• Надійний помічник для 
позитивного настрою  
будь-де та будь-коли

• 100% натуральні ефірні олії

НАЗВА
LR Soul of Nature  
CHEERFUL SOUL
Ефірна олія з кульковим 
аплікатором

ВМІСТ 
10 мл

Склад:  C13-15 Alkane, Isoamyl Laurate, Propylene 
Glycol Diheptanoate, Parfum (Fragrance), Limonene, 
Vanillyl Butyl Ether, Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer, Linalool, Citral, Coumarin, Geraniol, 
Citronellol, Eugenol

•  Лимон і апельсин (верхня 
нота):  свіжа, фруктова 
лимонна олія покращує 
настрій та має активізуючу 
дію та піднімає настрій. 
Апельсинова олія додає енергії 
та бадьорості.

• Троянда (нота серця):  
завдяки квітковому, м'якому, 
солодкому аромату олія 
троянди має гармонійний, 
розслабляючий ефект та 
піднімає настрій.

• Кедрове дерево (базова 
нота): ароматна, деревна, 
тепла олія кедра має 
заспокійливу дію, підвищує 
відчуття впевненості в собі.

100% НАТУРАЛЬНІ  
ЕФІРНІ ОЛІЇ
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ЯК ПОБУДОВАНИЙ АРОМАТ?

1. Створення:
LR розробляє власні інноваційні аромаконцепції у головному офісі LR в Німеччині – від самого аромату 
до маркетингової концепції та упаковки. Весь процес здійснюється у колаборації з міжнародними креативними 
центрами та найкращими парфумерами.
Виробництво також відбувається в Алені.

2. Якість:
Ароматичні композиції від LR особливо стійкі завдяки вищій концентрації парфумерної олії, ніж у інших 
виробників. На ринку стардартний вміст парфумерної олії  у парфумованій воді складає 10-14%.  
Парфуми від LR мають помітно вищу концентрацію парфумерної олії – 15-23,5%.

3. Різноманітність:
Завдяки трьом різним ціновим сегментам – зіркові аромати, дизайнерські аромати та лінійка LR Classics -  
ми задовольняємо попит широкої цільової аудиторії на ринку.
Добре продумана концепція пропонує ексклюзивне різноманіття ароматів на будь-який смак та бюджет.

4. Зіркові аромати:
LR розробила унікальну у всьому світі концепцію зі знаменитостями. Міжнародні зірки у сфері кіно, дизайну, 
моди та розваг створюють особисті парфуми у співпраці з LR.

5. Ноу-хау:
Досвід створення ароматів LR підтверджується номінаціями на німецькі премії DUFT STARS.

5 ФАКТОРІВ УСПІХУ ПАРФЮМЕРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ LR

Верхня нота – ароматна 
прелюдія, перше 
враження від парфумів, 
коли його розпилюють. 
Відчувається протягом 
10-15 хвилин. Це перше 
враження вирішує, 
подобається нам аромат 
чи ні.

Нота серця 
розкривається лише 
приблизно через 
10-20 хвилин після 
нанесення парфумів. 
Ця нота є центральною 
частиною композиції та 
інтенсивно відчувається 
протягом години.

Базова нота (шлейфова) – 
третя і завершальна частина 
ароматної композиції. 
Вона розкривається 
останньою і залишає 
найбільше враження - 
відчувається кілька годин.

ВЕРХНЯ НОТА НОТА СЕРЦЯ БАЗОВА НОТА
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Найкраще – це спробувати. Для цього LR пропонує практичні тестери у наборі Starbox. Ми рекомендуємо 
спочатку протестувати аромати за допомогою блоттера (паперової смужки-тестера), а потім ще раз 
протестувати їх на шкірі. Тому що тільки на шкірі аромат індивідуально розкривається, і ви можете зрозуміти, 
подобається вам аромат чи ні. Порада: протестуйте максимум 4 аромати, а потім зробіть невелику перерву, 
інакше ніс перестане сприймати парфуми. Важливими факторами індивідуального пошуку аромату є пора 
року (легкі, свіжі – влітку; важкі, інтенсивні – взимку) та ситуація (повсякденне життя, спорт чи святкові події). 
Аротам обов’язково має відповідати вашому типажу: ви віддаєте перевагу спортивному стилю, природності, 
елегантності та романтиці? LR пропонує широкий асортимент.

ПОЄДНАННЯ АРОМАТІВ
Неймовірно, але факт: одні парфуми містять до 200 ароматних нот. Це створює чутливу гармонію 
та баланс аромату. Якщо використовувати різні парфуми одночасно, порушується гармонія, а парфуми 
не розкриваються. Ми пропонуємо вам широку лінійку ароматів, щоб уникнути дисбалансу.  
Тож ви можете обрати собі улюблений аромат.

НАНОСЬТЕ АРОМАТ ПРАВИЛЬНО
Нанесіть парфум на шкіру і почекайте, поки він висохне. Ні в якому разі не розтирайте його на шкірі, 
щоб не втрачалась інтенсивність аромату. Чисті парфуми використовуються економно завдяки високій 
концентрації ароматичної олії. Зазвичай достатньо краплі на окремій ділянці шкіри. Ідеальними є ті ділянки 
тіла, де кровоносні судини проходять близько до поверхні шкіри. Шкіра там особливо тепла – так аромат 
розкривається найкраще. Ці ділянки знаходяться на шиї, області декольте, внутрішній стороні зап’ястя  
або у згинах колін та ліктів. І не забувайте про крапельку парфумів за вухом.

З ЧАСОМ ВИ ПЕРЕСТАЄТЕ ВІДЧУВАТИ СВОЇ ПАРФУМИ
Це природний ефект звикання. Якщо ви будете довго використовувати той самий аромат, з часом ваш ніс 
звикне до запаху і не відчуватиме його. Однак для оточуючих ваш аромат буде відчутним.
Наша порада: частіше змінюйте парфуми! Не обмежуйтесь улюбленим ароматом, а використовуйте різні 
парфуми залежно від настрою та ситуації.

ЯК ОБРАТИ ПРАВИЛЬНИЙ АРОМАТ
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Ноти ароматів

Амбра Таємничий аромат родом з моря, відомий з античних часів. Він теплий і важкий, із солодкими та 
пряними компонентами, які передають колорит Сходу.

Бергамот Зелений цитрусовий фрукт зі свіжим, фруктово-терпким та пікантним ароматом.

Букет Букет використовується у виробництві парфумерії, коли поєднуються різні квіткові ноти. Вони 
утворюють букет.

Геліотроп Есенція квітів геліотропа з пудровим, солодким ароматом, що нагадує ваніль,  
марципан та мигдаль.

Ірис Рослина з мечеподібним листям, з коріння якої отримують земляний, солодкувато-дерев’яний 
аромат. Він надає парфумам чоловічого відтінку.

Жасмин Аромат квітів жасмину надзвичайно квітковий, солодкий та привабливий, із приємною медовою 
нотою. Жасмин – дуже благородний інгредієнт, який використовується у багатьох жіночих 
ароматах.

Кардамон Популярна спеція в арабському світі, також використовується як інгредієнт у парфумерії через 
його пряний аромат.

Мускус Аромат мускусу історично добувався із секрету мускусного оленя, але зараз виробляється 
синтетичним шляхом. Мускус характеризується тваринною нотою, яка випромінює природне 
тепло і солодкість. „Білий мускус“ найчастіше використовується у парфумерії для відчуття 
доглянутої шкіри, м‘якості та чистоти.

Неролі Неролі – це назва аромату квітів гіркого апельсина. Має пряний, солодко-гіркий, дуже фруктовий, 
злегка квітковий аромат і нагадує сонце та тепло.

Апельсиновий 
цвіт

Див. неролі

Пачулі Аромат пачулі отримують з висушеного листя чагарнику. Має земляний, деревний, солодкий 
і важкий аромат. Пачулі додає парфумам загадковості та спокусливості.

Троянда Аромат пелюсток троянди квітковий, дуже жіночний та чуттєвий. Існують сотні різних видів 
троянд, які мають пудровий та фруктовий аромати, залежно від свого походження та кольору.

Сандал Сандал має оксамитовий, теплий, бальзамічно-солодкий аромат м’якої деревини.

Райдужка Див. ірис.

Боби тонка Насіння в плодах дерева тонка має теплий, квітковий і м’який аромат, який нагадує ваніль та 
марципан. Аромат має східний відтінок. Це легкий афродизіак.

Тубероза Тубероза – це квітка, схожа на лілію з білим, блискучим, нальотом, який має неймовірно 
привабливий, важкий, солодкий, наркотичний аромат. Тубероза – це цінна ароматна есенція,  
яка використовується у високоякісних парфумах.

Ваніль Ваніль вважається королевою прянощів. Їй характерний теплий, м’який, солодкий смак 
та інтенсивним і стійкий аромат.

Ветивер Ветивер отримують з коріння тропічної солодкої трави. Він має земляний, деревний, димний 
аромат і створює теплу атмосферу.
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Класифікація ароматів

Іланг-іланг Жовтувате цвітіння дерева іланг-іланг з Південно-Східної Азії пахне жасмином. Йому характерний 
квітковий, солодкий і привабливий аромат.

Кедр Кедрову деревину часто використовують у чоловічих парфумах завдяки її деревному, теплому та 
сухому аромату.

Цитрусові
ноти

Цитрусові ноти мають легкий, гострий, освіжаючий характер. Прикладами є апельсин, лимон, 
бергамот, лайм або грейпфрут.

Акватичні Аромати, що нагадують свіжість, легкість та прозорість води.

Ароматичні Аромати трав: шавлія, розмарин, лаванда, базилік, чебрець. Широко використовуються у 
чоловічих парфумах.

Квіткові Аромати квітів: троянда, жасмин, тубероза, апельсиновий цвіт, іланг-іланг, фіалка. Квіткові ноти 
в основному використовуються в жіночих парфумах, але іноді вони зустрічаються і в чоловічих 
парфумах.

Шипрові Шипрові – це жіноча парфумерна категорія, заснована Франсуа Коті в 1917 році, який створив 
однойменні парфуми (Chypre). Йому характерний контраст між цитрусовими у верхній ноті та 
пачулі з дубовим мохом у базовій ноті.

Фужерні Чоловіча парфумерна категорія з акордом цитрусових нот, лаванди, герані та деревних нот 
(дубовий мох та пачулі).

Свіжі Викликають враження, які завжди пов‘язані з іншим ароматним характером, наприклад свіжий 
квітковий (для прозорих квіткових нот) або свіжий цитрусовий (для цитрусових нот).

Фруктові Аромати фруктів: малина, яблуко, груша, персик, слива, диня. Вони частіше зустрічаються у 
парфумах для молодшої цільової аудиторії.

Гурманні Солодкі аромати шоколаду, лікеру, кави, меду, карамелі, праліне, солодкого мигдалю тощо.

Зелені Природні аромати, які нагадують траву та листя і часто використовується у верхній ноті.

Деревні Аромати кедра або сандалу, а також пачулі та ветиверу. В основному він використовується 
у базовій ноті. Деревні ноти традиційно використовуються у чоловічих ароматах, але також 
користуються зростаючою популярністю в жіночих ароматах.

Морські Свіжі, прозорі, але сильні аромати, які нагадують морський бриз, водоспади та солоні океани.

Східні Теплі, насичені, сильні, чуттєві та спокусливі аромати – часто з екзотичними квітами, ваніллю, 
амброю, бобами тонка.

Пудрові Солодкі, сухі аромати: косметичні, жіночні, м’які. Нагадують пудру для обличчя та тіла.

Пряні Аромати спецій. Майже всі відомі спеції використовуються як ефірні олії у парфумах: кориця, 
гвоздика, перець, коріандр, імбир, кардамон.
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На всі випадки 
життя
Бізнес
повсякденне життя

На всі випадки 
життя
Свято чи подія

Повсякденне життя
Неформальні 
випадки
Літній сезон
Спорт

Для нанесення 
увечері
Вечірка
Зимовий сезон

ПРИВІД

квітковий
фруктовий
чуттєвий

квітковий
зелений
елегантний

свіжий
квітковий
надихаючий

східний
пудровий
спокусливий

LR Classics Variante SANTORINI
beautyqueen
Heart & Soul
Guido Maria Kretschmer for Women
Pseudonym

Lovingly
Shine by Day
Sensual Grace
Shine by Night
Femme Noblesse

LR Classics Variante VALENCIA
PURE by Guido Maria Kretschmer
LR Classics Variante LOS ANGELES
Rockin’ Romance
LR Classics Variante MARBELLA

LR Classics Variante HAWAII
MEU
LR Classics Variante ANTIGUA
Brilliant Look 
Harem
PURE TENDERNESS by GMK

АРОМАТ ПАРФУМИ LRТИП
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НАЗВА
Lightning Collection
представлена
Еммою Хемінг-Вілліс
Морський бриз

ВМІСТ
50 мл

НАПРЯМКИ АРОМАТУ 
свіжий – прозорий – водяний

Склад: (Eau de Parfum) 
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), 
Benzyl Salicylate, Limonene, Alpha-Isomethyl Io-
none, Citronellol, Citral, Linalool, Geraniol, Benzyl 
Benzoate

АРОМАТ ВІД ЗІРКИ
Модель, прекрасна мама та 
дружина голлівудської зірки Брюса 
Вілліса, Емма Хемінг-Вілліс – ще і 
чудова «представниця» блискучої 
колекції ароматів.

ДИЗАЙН ФЛАКОНА
Lightning Collection – це три 
парфумерні композиції, сповнені 
яскравого балансу, багатогранних 
емоцій і магічної енергії. 
Прикрашенікристалами Swarovski®. 
Базуючисьна унікальному розмаїтті 
граней, кольорів, ефектів, форм 
та розмірів, кристали створюють 
фантастичне джерело натхнення.
Swarovski® – це елітна торговельна 
марка коштовного каміння та 
стразів з ідеальними гранями, яка 
існує з 1895 року.

Зразкові кристали мають знак 
майстра «Кристали від Swarovski®».
Лише цей знак гарантує 
автентичність кристалів Swarovski®, 
яку можна перевірити за 
допомогою контрольного номеру 
на позначці Swarovski®.
Окрім того, увагу привертає 
ексклюзивна кришка флакона, 
оформлена у формі кристала.

ОПИС АРОМАТУ
Морський бриз
Блискуче світло, що віддзеркалює 
чиста водяна поверхня – цей 
свіжий аромат випромінює магічну 
прозору чистоту і глибину води; 
водяні акценти поєднуються з 
ніжною водяною лілією та теплим 
кедром.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ 
НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Classics VALENCIA
LR Classics LOS ANGELES
Rockin’ Romance
LR Classics MARBELLA

Верхня нота 
Бергамот, лимон,  
водяна нота

Нота серця 
Пряна, ваніль, іланг-іланг

Базова нота 
Кедр, мускус, сандал
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ОПИС АРОМАТУ
Коштовна амбра
Аромат втілює енергію життя – теплу та динамічну.
Це яскрава суміш із соковитого бергамоту, 
іскристого апельсина та спокусливо теплого пачулі.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Classics HAWAII, LR Classics ANTIGUA, 
Femme Noblesse, Harem

НАЗВА
Lightning Collection
представлена
Еммою Хемінг-Вілліс
Коштовна амбра

ВМІСТ
50 мл

НАПРЯМКИ АРОМАТУ 
теплий – чуттєвий

Верхня нота 
Бергамот, вишня, мандарин

Нота серця 
Суцвіття помаранча, троянда, ірис

Базова нота 
Боби тонка, пачулі, ваніль

Склад: (Eau de Parfum) 
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Benzyl Sali-
cylate, Linalool, Coumarin, Geraniol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Citral, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol

ОПИС АРОМАТУ
Пелюстки троянди
Троянда – це яскраве втілення різноманітних емоцій 
у чуттєвому ароматі з п’янкого жасмину, романтичної
троянди та тонкого відлуння мускусу.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
Lovingly by Bruce Willis, Sensual Grace

НАЗВА
Lightning Collection
представлена
Еммою Хемінг-Вілліс
Пелюстки троянди

ВМІСТ
50 мл

НАПРЯМКИ  
АРОМАТУ 
романтичний –  
легкий – квітковий

Склад: (Eau de Parfum) 
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Benzyl Salicylate, Linalool, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Geraniol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Limonene, Ethylhexyl Salicylate, Hexyl 
Cinnamal, Benzyl Benzoate, Eugenol, CI 17200 (Red 33)

Верхня нота 
Зелені ноти, фруктова, жасмин

Нота серця 
Троянда, пряна, пудрова

Базова нота 
Мускус, солодка, східна
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НАЗВА 
Lovingly by Bruce Willis 

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ АРОМАТУ 
квітковий – зелений –
елегантний

Склад: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua 
(Water), Benzyl Salicylate, Ethylhexylglycerin, Hexyl 
Cinnamal, Citronellol, Limonene, Linalool, Benzyl 
Alcohol, Geraniol, Eugenol, Coumarin, Citral

АРОМАТ ВІД ЗІРКИ
З осені 2011 року до родини LR
приєдналась не лише кінозірка
Брюс Вілліс зі своєю успішною 
лінійкою парфумів та продуктів 
для догляду, але і його красуня-
дружина, екс-модель  
Емма Хемінг-Вілліс,
яка стала обличчям Компанії.
Саме справжнє кохання надихнуло 
Брюса Вілліса подарувати своїй 
дружині Еммі Хемінг-Вілліс аромат
на знак своєї прихильності. 

Парфуми Lovingly такі ж 
пристрасні, як і це неповторне 
освідчення в коханні.
На початку зачаровують цитрусові 
нотки, які переходять у ноту серця, 
сповнену витонченими квітковими 
ароматами. Чуттєвої завершеності 
парфумам додає приємний м’який 
відтінок сандалу та мускусу.
Lovingly – це данина вдячності 
Брюса Вілліса своїй коханій 
дружині Еммі Хемінг-Вілліс.

ДИЗАЙН ФЛАКОНА
Флакон приваблює класичним 
та елегантним стилем. Атласна 
стрічка ручної роботи, як символ 
сокровенного поєднання, 
асоціюється з вічним коханням 
між Брюсом та Еммою. 
Життєрадісність і романтичність 
підкреслюється логотипом у формі 
арки.

ОПИС АРОМАТУ
Ароматом букету білих квітів 
та свіжим подихом цитрусових 
парфуми занурюють вас у чуттєву 
атмосферу, сповнену шарму 
і життєрадісності. Сандал і мускус 
додають тепла та справжньої 
романтичності.

ВІДЗНАКИ
Парфуми номіновані на німецьку
парфумерну премію 
DUFT STARS 2012.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ
НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
Sensual Grace
Femme Noblesse

Верхня нота 
Цитрусові, груша, пряна

Нота серця 
Жасмин, лілія, півонія,
тубероза

Базова нота 
Білий кедр, сандал,  
мускус
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НАЗВА 

MEU by Cristina Ferreira

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ АРОМАТУ 
східний – 
чуттєвий

Склад: (Eau de Parfum) 
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), 
Benzyl Salicylate, Benzyl Benzoate, Citronellol, 
Citral, Coumarin, Geraniol, Linalool, Limonene

Крістіна Феррейра вже давно 
стала популярною телевізійною 
суперзіркою у Португалії. 
Вона щодня надихає і зачаровує 
своїх шанувальників свєю 
харизматичною та природною 
манерою.  
Її перший аромат „MEU“ („Мій“) –  
це дуже особистий подарунок 
своїм шанувальникам.

ДИЗАЙН ФЛАКОНА
Яскравий рожевий флакон 
символізує жіночну елегантність, 
універсальність, харисму та гарний 
настрій. Золота буква „U“ 
надає дизайну трохи зухвалості 
та сучасності.  
Назва аромату „MEU“ говорить про 
португальське коріння телезірки.

ОПИС АРОМАТУ
Перший аромат Крістіни має 
дуже індивідуальний відтінок, 
оскільки він втілює її багатогранну 
особистість. Чарівна ароматна 
композиція із солодкого 
та фруктового бергамоту, 
елегантної троянди, теплої 
ванілі та спокусливого пачулі – 
захоплюючий, непереборний 
аромат із дуже особистою ноткою 
португальської телезірки.

Він випромінює елегантність 
та жіночний шарм, автентичність, 
харизму та багатогранність. 
Аромат чудово поєднує 
португальське коріння Крістіни  
з її сучасним та активним способом 
життя.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ 
НАПРЯМКОМ АРОМАТУ 
LR Classics Variante HAWAII
LR Classics Variante ANTIGUA
Brilliant Look
Harem

Верхня нота  
Бергамот     

Нота серця 
Жасмин, троянда

Базова нота 
Пачулі, ваніль 



MADE IN GERMANY

ЖІНОЧА ПАРФУМЕРІЯ

231

Чуттєва елегантність

Захоплююча чарівність

НАЗВА 
Guido Maria Kretschmer 
для жінок

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ АРОМАТУ 
квітковий – фруктовий –
чуттєвий

АРОМАТ ВІД ЗІРКИ
Міжнародний модельєр-дизайнер
Гвідо Марія Кречмер вже багато
років успішно створює модний 
одяг для жінок і чоловіків.
Мода завжди орієнтується 
на людину, яка за нею слідкує. 
Проте, досконалий образ 
допомагає створювати і аромат, 
який підкреслює особистість.
Сам дизайнер каже:
«Треба любити людей, ставити 
себе на їх місце, щоб зрозуміти, 

чого вони хочуть, бо тільки так 
можна «зачепити» їх своєю модою. 
Так само і з хорошим парфумом. Я 
хочу не лише спокушати,  
але і спонукати.»
Парфуми – це дуже хвилююча річ
і справа почуттів. Вони торкаються 
людини, спонукають до спогадів, 
розповсюджують чарівність 
і життєрадісність і, до того ж, 
виражають її стиль. Як і одяг, 
парфуми допомагають проявити 
свою індивідуальність.  
Як модельєр-дизайнер Гвідо Марія 
Кречмер вже давно мріяв створити 
власний аромат. І тепер він 
здійснив свою мрію.

ДИЗАЙН ФЛАКОНА
Так само, як і в колекціях модного 
одягу, в обох його парфумах 
приховується дуже багато 
від Гвідо: стильна і непідвладна 
часу елегантність, любов до 
деталей і тонкий чуттєвий аромат.

ОПИС АРОМАТУ
Неповторну композицію жіночих 
парфумів не можна сплутати 
ні з чим. Від початкової і до базової
ноти – скрізь ніжна спокуса 
зустрічається з вічною 
елегантністю. Букет ароматів 
мандарина, троянди і ванілі додає 
парфуму спокусливий і теплий 
відтінок.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ
НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Classics SANTORINI
Beautyqueen
Heart & Soul
Pseudonym

НАЗВА 
ПАРФУМОВАНИЙ
АРОМАТ ДЛЯ ДОМУ
Guido Maria Kretschmer

ВМІСТ 
310 г

ОПИС ПРОДУКТУ
Насолоджуєтесь ароматом не лише 
на шкірі – наповнюєте ним свій дім. 
Натхненний колекцією парфумів 
Guido Maria Kretschmer, Гвідо також 
створив дизайнерські аромасвічки 
у благородному зизайні.  
Вони також мають особистий 
почерк дизайнера та мають два 
неймовірні аромати – елегантні 
та харизматичні.  
Навіть після того, як свічка 
згорить, скляну форму можна 
використовувати як декоративний 
домашній аксесуар.

Верхня нота 
Бергамот, мандарин, слива,
груша

Нота серця 
Троянда, жасмин, помаранч,
лотос

Базова нота 
Суха амбра, сандал, ваніль,
мускус

Склад: (Eau de Parfum) 
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), 
Linalool, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, 
Limonene, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Coumarin, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethyl-
hexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, 
Geraniol, Benzyl Benzoate, Citral, Farnesol, CI 
17200 (Redd 33)
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НАЗВА 
PURE
by Guido Maria Kretschmer
для жінок

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ АРОМАТУ 
квітковий – фруктовий – 
надихаючий

Склад: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua 
(Water), Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Limo-
nene, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Linalool, 
Geraniol, Citral, Benzyl Benzoate

АРОМАТ ВІД ЗІРКИ
Будь справжньою.  
Будь природньою. Будь собою –  
така головна ідея аромату  
від Гвідо Марії Кречмера!
Приємний у спілкуванні дизайнер 
надає приклад іншим і надихає 
людей своєю енергією та 
життєлюбністю. Саме тому Гвідо 
створив аромат гарного настрою, 
який надихає та надає енергії 
у повсякденному житті.  
Аромат, з яким ви будете собою.

ДИЗАЙН ФЛАКОНА
Назва PURE (укр.: справжній, 
чистий, простий) проявляється 

у кожному елементі парфума. 
Флакон вражає простою 
формою. А «родзинкою» є те, 
що вперше, замість звичайної 
картонної коробочки, для флакона 
використовується витончений 
мішечок із тканини, який дбайливо 
захищає флакон з парфумом. 
Окрім того, мішечок можна 
використовувати, наприклад, 
для зберігання різноманітних 
предметів, таких як мобільний 
телефон, сонцезахисні окуляри, 
тощо.

ОПИС АРОМАТУ
PURE by Guido Maria Kretschmer 
для жінок – це парфум зі свіжою 
початковою нотою, чутливою 
нотою серця та природнім теплом 
базової ноти. Це аромат, який 
супроводжує вас у будь-якій 
ситуації щодня. Свіжий аромат 
персика, жасмину та конвалії, 
огортає своїми ніжними обіймами.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ
НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Classics VALENCIA
LR Classics LOS ANGELES
Rockin’ Romance
LR Classics MARBELLA

Верхня нота 
Груша, чорна смородина,
цитрусові

Нота серця 
Персик, жасмин, конвалія

Базова нота 
Амбра, кедрове дерево,
мускус
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НАЗВА 
PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
для жінок

ВМІСТ 
50  мл

НАПРЯМКИ АРОМАТУ 
фруктовий – квітковий – 
підбадьорливий

Склад: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua 
(Water), Benzyl Salicylate, Limonene, Linalool, 
Hexyl Cinnamal, Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Citronellol, Benzyl Alcohol, Citral

ЗІРКОВИЙ АРОМАТ
З парфумами PURE by Guido 
Maria Kretschmer знаменитий 
модельєр створив дуже приємний 
та популярний аромат.  
Бестселер LR, який супроводжує 
вас кожної миті вашого 
повсякденного життя та надихає 
бути собою. Нова колекція 
PURE HAPPINESS by Guido 
Maria Kretschmer надихає 
насолоджуватися своїм життям 
на повну. Завжди і скрізь.

PURE HAPPINESS – це справжнє 
щастя, наповнене позитивною 
енергією.

ДИЗАЙН ФЛАКОНА
„Будь справжньою. Будь сяючою. 
Будь щасливою!“.  
Відчуйте чисту радість життя 
тут і зараз. Насолоджуйтесь 
неймовірним відчуттям, немов 
хочеться обійняти увесь світ.

PURE HAPPINESS зробить вас 
щасливою. Цей аромат сповнений 
легкістю, він закликає сяяти щодня 
та щиро усміхатись!

Особлива родзинка – текстильний 
дизайнерський мішечок.  
Він не тільки слугує упаковкою 
парфумів. Його також можна 
використовувати в якості кейса 
для сонцезахисних окулярів, 
смартфона, блиску для губ тощо.
 

ОПИС АРОМАТУ
PURE HAPPINESS by Guido Maria 
Kretschmer для жінок –  
це свіжий жіночий аромат, який 
характеризується фруктовими, 
квітковими нотами. Це 
аромат, який супроводжує вас 
у будь-якій ситуації протягом дня. 
Підбадьорливий, свіжий аромат 
грейпфрута, жасмину та мускусу 
немов обіймає вас.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ 
НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Lightning Collection Морський 
бриз
Shine by day
beautyqueen

Верхня нота 
Грейпфрут, бергамот

Нота серця 
Жасмин, ірис

Базова нота 
Мускус, тютюн
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MADE IN GERMANY

НАЗВА 
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer  
для жінок

ВМІСТ 

50 мл

НАПРЯМКИ АРОМАТУ 
квітковий – деревний – 
інтенсивний

ЗІРКОВИЙ АРОМАТ
З парфумерною колекцією 
PURE by Guido Maria Kretschmer 
знаменитий модельєр створив 
популярні аромати. Успіх цієї 
колаборації перейшов на новий 
рівень, і дизайнер знову довірився 
компетенції LR у своренні 
парфумів.  
Так з‘явився PURE TENDERNESS 
by Guido Maria Kretschmer. 
Нова колекція ароматів спокушає 
більш насиченими відтінками 
та привабливими нотами.

ДИЗАЙН ФЛАКОНА
„Будь справжньою. Будь чуттєвою. 
Будь спокусливою“.  
Відчуйте моменти справжньої 
спокуси та захоплення. 
Парфумована вода 
PURE TENDERNESS занурять 
вас у чуттєвий світ емоцій 
та пристрасті. Аромат, 
що приваблює своєю чаруючою 
сексуальністю. Збуджуючий 
та п’янкий – ідеальна «зброя» 
у мистецтві спокуси.

ОПИС АРОМАТУ
PURE TENDERNESS  
by Guido Maria Kretschmer –  
це інтенсивний жіночий аромат, 
який характеризується квітково-
деревними нотами. Непереборний 
аромат, сповнений чуттєвості. 
Особливість аромату полягає 
в тому, що він містить природні 
приваблюючі інгредієнти, 
які випромінюють еротичні флюїди.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ
НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
Brilliant Look
Harem
Lightning Коштовна амбра

Особлива родзинка – текстильний 
дизайнерський мішечок.  
Він не тільки слугує упаковкою 
парфумів. Його також можна 
використовувати в якості кейса 
для сонцезахисних окулярів, 
смартфона, блиску для губ тощо.
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Верхня нота 
Кардамон, фрезія

Нота серця  
Білі квіти, конвалії

Базова нота 
Кедрове дерево, боби тонка

Склад: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua 
(Water), Propanediol, Ceratonia Siliqua  
(Carob) Fruit Extract, Jasminum Officinale (Jas-
mine) Flower Extract, Phenethyl Alcohol, Caprylyl 
Glycol, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin,  
Geraniol, Linalool, Citral, Benzyl Alcohol, Citro- 
nellol, Tris (Tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate,  
CI 14700 (Red 4), CI 60730 (Ext. Violet 2),  
CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1),  
CI 17200 (Red 33)
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ЖІНОЧА ПАРФУМЕРІЯ

ОПИС АРОМАТУ
Shine by Night
Краса ночі робить момент ще більш незабутнім. 
Поки зірки сяють на небі, випромінюєтьсґ 
захоплююча аура жіночності та елегантності. 
Чуттєвий аромат жасмину і туберози, а також теплі 
ванільні акорди, дотик солодкого меду роблять 
композицію спокусливою. А всередині флакона 
блискітки сяють, начер зірки на небі.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ  
НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
Pseudonym
Lovingly
beautyqueen

НАЗВА 
Shine by Night

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ  
АРОМАТУ 
квітковий –  
елегантний –
спокусливий

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Butylphenyl 
Methylpropional, Linalool, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Limonene,  
Geraniol, Citronellol, Hydroxycitronellal, Benzyl Benzoate, Isoeugenol,  
Farnesol, Citral, Eugenol, Benzyl Alcohol

Верхня нота 
Мандарин, апельсин

Нота серця 
Жасмин, тубероза

Базова нота 
Ваніль, мед

ОПИС АРОМАТУ
Shine by Day
Жвава енергія, легкість і задоволення від моменту. 
Натхнений сонячним сяйвом, цей парфум змушує 
день сяяти! Свіжий рожевий перець, троянда, ніжна 
фіалка, ваніль та сандал. Цей аромат зробить 
ваш день неймовірним завдяки ніжній квітковій 
композиції!

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ
НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
PURE by Guido Maria Kretschmer
Femme Noblesse
Lightning Collection Пелюстки троянди

НАЗВА 
Shine by Day

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ 
АРОМАТУ 
квітковий –  
фруктовий –
енергійний

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Benzyl Salicylate, 
Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene, Geraniol, Citronellol, Citral, 
Benzyl Benzoate

Верхня нота 
Рожевий перець

Нота серця 
Фіалка, троянда

Базова нота 
Ваніль, сандал

У ФЛАКОНІ  
Є БЛИСКІТКИ!
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ЖІНОЧА ПАРФУМЕРІЯ

ОПИС АРОМАТУ
Це твій світ і твій подіум
Стильний вигляд у поєднанні з цим ароматом 
допоможуть завоювати світ. Це маст-хев у Вашій 
сумочці.
Мікс соковито-свіжого мандарина, романтичної 
троянди, спокусливого жасмину і мускусу.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Classics SANTORINI, Heart & Soul,
Pseudonym, Guido Maria Kretschmer

НАЗВА 
Beautyqueen

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ 
АРОМАТУ 
квітковий –  
фруктовий –
чуттєвий

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Limo-
nene, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Hexyl Cinnamal, Citronellol, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl 
Salicylate, Geraniol, Benzyl Alcohol, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 61570 (Green 
5), CI 19140 (Yellow 5)

Верхня нота 
Бергамот, мандарин, ананас,
чорна смородина

Нота серця 
Троянда, жасмин, фіалка

Базова нота 
Амбра, мускус, ваніль, дубовий мох

ОПИС АРОМАТУ
Сповнений витонченості і чуттєвості.
Інтерпретація сучасної жіночності – елегантна грація,
ніжна легкість і таємнича чуттєвість. Sensual Grace –
це чаруючий аромат, що містить ноти троянди,
ванілі, чуттєвої амбри та запашного, солодкого
відтінку. П’янкі парфуми, що спонукають до мріянь і
елегантно підкреслюють чуттєву, жіночну ауру.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
Lovingly by Bruce Willis, Femme Noblesse

НАЗВА 
Sensual Grace

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ 
АРОМАТУ 
квітковий –
зелений –
елегантний

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Tris(Tetramethy
lhydroxypiperidinol)Citrate, Benzyl Salicylate, Coumarin, Benzyl Benzoate, 
Citronellol, Limonene, Geraniol, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Alcohol, 
Benzyl Cinnamate, CI 17200 (Red 33)

Верхня нота 

Дика слива, глід

Нота серця 
Троянда, геліотроп, жасмин, фрезія, ірис,
конвалія, солодка нота

Базова нота 
Сандал, білий мускус, ваніль, ветивер, кедр,
амбра
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ЖІНОЧА ПАРФУМЕРІЯ

ОПИС АРОМАТУ
Класична спокуса
Елегантний, пудровий аромат. Незвичайна 
парфумерна композиція з помаранчем, 
іланг-ілангом, ваніллю та бобами тонка.  
Чаруючі, приваблюючі парфуми для жінок із власним 
стилем та характером.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
Lovingly by Bruce Willis, Sensual Grace

НАЗВА 
Femme Noblesse

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ АРОМАТУ 
квітковий – зелений –
елегантний

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Alpha-Isomethyl 
Ionone, Linalool, Limonene, Benzyl Salicylate, Geraniol, Ethylhexyl Methoxy-
cinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Coumarin, 
Citronellol, Benzyl Benzoate, Citral, Farnesol, Benzyl Alcohol,  
CI 14700 (Red 4), CI 19140 (Yellow 5)

Верхня нота 
Апельсиновий цвіт, герань, базилік

Нота серця 
Іланг-іланг, фіалка, кориця

Базова нота 
Ваніль, мед, мускус, сандал, мох

ОПИС АРОМАТУ
Східна чарівність
Привабливий шарм Сходу. Harem починається 
з композиції, що складається з соковитого 
мандарина і витончено-солодкої суміші шоколаду 
та карамелі. П’янкий аромат жасмину і енергійного 
пачулі завершують солодкий витвір.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Classics HAWAII, LR Classics ANTIGUA

НАЗВА 
Harem

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ 
АРОМАТУ 
східний –  
пудровий –
спокусливий

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Hexyl  
Cinnamal, Coumarin, Linalool, Benzyl Alcohol, Limonene, Ethylhexyl  
Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate,  
CI 17200, Farnesol, Amyl Cinnamal, Citronellol, CI 60730 (Ext. Violet 2), 
CI 19140 (Yellow 5), CI 14700 (Red 4)

Верхня нота 
Бергамот, мандарин, шоколадно-
карамельний акцент

Нота серця 
Жасмин, фруктові відтінки: маракуйя,
персик, абрикос

Базова нота 
Пачулі, ваніль, прянощі
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ЖІНОЧА ПАРФУМЕРІЯ

ОПИС АРОМАТУ
Приголомшливо фруктовий Heart & Soul –  
це уособлення жіночності у поєднанні з впевненістю. 
Фруктовий чуттєвий коктейль з нотами смородини, 
червоної сливи, троянди та ванілі надає 
надзвичайної привабливості.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Classics SANTORINI, Beautyqueen, Pseudonym,
Guido Maria Kretschmer 

НАЗВА 
Heart & Soul

ВМІСТ 
50мл

НАПРЯМКИ  
АРОМАТУ 
квітковий –
фруктовий –
чуттєвий

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, 
Citronellol, Linalool

Верхня нота 
Червоний апельсин, ананас, фрезія

Нота серця 
Смородина, півонія, груша, слива

Базова нота 
Мускус, сандал, білий кедр,
незначний акцент ванілі

ОПИС АРОМАТУ
Аромат, сповнений бойовим духом – зухвалий, 
надихаючий, сяючий.  
Виражає життєву позицію сучасної, впевненої в собі
жінки. Brilliant Look – це багатогранний аромат. 
Фрезія, ірис, помаранч та ваніль створюють 
захоплюючу вибухову композицію.  
Чудове доповнення до стильного вигляду!

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Classics HAWAII, LR Classics ANTIQUA, Harem

НАЗВА
Brilliant Look

ВМІСТ
50 мл

НАПРЯМКИ 
АРОМАТУ 
східний –  
пудровий –
спокусливий

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Butyl Methoxydi-
benzoylmethane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, Lina-
lool, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Limonene, 
Citronellol, Citral, Coumarin, CI 19140 (Yellow 5), CI 17200 (Red 33)

Верхня нота 
Бергамот, груша, фрезія

Нота серця 
Жасмин, ірис, помаранч

Базова нота 
Карамель, пачулі, ваніль
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ЖІНОЧА ПАРФУМЕРІЯ

ОПИС АРОМАТУ
Легкий, але чуттєвий
Приваблива стриманість перевтілюється у впевнену
пристрасть. Pseudonym зачаровує таємничою 
парфумерною композицією з персика, прозорої 
водяної лілії, п’янких фіалки і сандалу.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Classics SANTORINI, Вeautyqueen, Heart & Soul,
Guido Maria Kretschmer

НАЗВА 
Pseudonym

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ 
АРОМАТУ 
квітковий –
фруктовий –
чуттєвий

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Benzyl  
Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Benzoate, Limonene, Benzyl  
Alcohol, Citronellol, Tris(Tetramethylhydroxypiperidinol)Citrate, CI 19140 
(Yellow 5), CI 17200 (Red 33)

Верхня нота 
Чорна смородина, диня,  
лічі, персик

Нота серця 
Водяна лілія, жасмин, троянда, фіалка

Базова нота 
Сандал, ветивер, ваніль

ОПИС АРОМАТУ
Надихаючий та свіжий
Ваше завзяття відчиняє перед вами усі двері. 
Це унікальний парфум – він демонструє заряд 
енергії, яку надають йому динамічні цитрусові, 
і одночасно чуттєвість, що створюють ноти 
романтичної троянди, цінного іланг-ілангу і теплого 
кедра.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Classics VALENCIA, LR Classics LOS ANGELES, 
LR Classics MARBELLA

НАЗВА 
Rockin' Romance

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ  
АРОМАТУ 
свіжий –
квітковий –
надихаючий

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Citral, 
Linalool, Cinnamal, Citronellol

Верхня нота 
Апельсин, лимон,
олія кори коричного дерева

Нота серця 
Гарденія, троянда, жасмин, іланг-іланг

Базова нота 
Амбра, нота, мускус, кедр

TOP
SELLER
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ЖІНОЧА ПАРФУМЕРІЯ

ОПИС АРОМАТУ
Екзотичний мікс з нотками кориці, геліотропу, ванілі 
та бобів тонка. LR Classics Hawaii переносить вас
у далечінь екзотичних океанських островів. 
Нескінченні піщані пляжі, синій океан і романтичні 
заходи сонця: завдяки парфумам  
LR Classics Hawaii можна відчути атмосферу 
райських островів у неповторному ароматі.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
Harem, LR Classics ANTIGUA, Brilliant Look

НАЗВА
LR Classics 
HAWAII

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ 
АРОМАТУ 
східний – пудровий –
спокусливий

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Coumarin, 
Citronellol, Geraniol, Benzyl Benzoate, Linalool, Limonene, Benzyl Cinnamate, 
Eugenol, Citral

Верхня нота 
Бергамот, кориця, гвоздика (пряність)

Нота серця 
Жасмин, троянда, геліотроп, конвалія,
сандал

Базова нота 
Ваніль, мускус, боби тонка

ОПИС АРОМАТУ
Справжня чарівність з ароматами фрезії, жасмину 
та мускусу. Парфуми отримали свою назву 
завдяки чарівному острову. Своїм інтенсивним 
квітково-теплим ароматом нагадують літній день 
у Греції, блакитне небо і кришталево чисте море. 
Спокусливий аромат фрезій переходить у розкішну 
ноту серця з жасмину, яку досконало завершує 
мускус.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
Вeautyqueen, Heart & Soul, Pseudonym, Guido Maria
Kretschmer

НАЗВА
LR Classics 
SANTORINI

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ 
АРОМАТУ 
квітковий –
фруктовий – чуттєвий

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool,  
Benzyl Benzoate, Citronellol, Geraniol, Limonene, Ethylhexyl Methoxy- 
cinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Alpha-Isomethyl Ionone,  
Ethylhexyl Salicylate, Benzyl Salicylate, CI 17200 (Red 33), CI 60730  
(Ext. Violet 2)

Верхня нота 
Фрезія, лічі

Нота серця 
Магнолія, жасмин, імбир,
гіркий перець

Базова нота 
Амбра, мускус
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ОПИС АРОМАТУ
Апельсин, троянда і жасмин поєднуються з цінним
пачулі. Освіжаючий апельсин – з вишуканими квітами 
троянди та благородним чарівним жасмином, щоб 
створити енергійний, жвавий аромат, який нагадує 
літнє середземноморське місто Марбелья. Базову 
ноту створює насичений земляний аромат пачулі.
Ця виразна парфумерна композиція призначена 
для надзвичайних жінок.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Classics VALENCIA, LR Classics LOS ANGELES,
Rockin‘ Romance

НАЗВА
LR Classics  
MARBELLA

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ 
АРОМАТУ 
свіжий – квітковий –
надихаючий

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Limonene, 
Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Benzyl 
Benzoate, Citral, Benzyl Alcohol, Tris (Tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate, CI 
17200 (Red 33)

Верхня нота 
Бергамот, апельсин, озоновий

Нота серця 
Троянда, жасмин

Базова нота 
Пачулі, ветивер, мускус, ваніль

ОПИС АРОМАТУ
Квіткова симфонія з троянди, ірису, фіалки 
і жасмину.
Antigua – це креативні чарівні квіткові парфуми, 
які в початковій ноті спокушають сумішшю 
троянди та ірису, а потім гармонійно поєднуються 
з ароматичними есенціями жасмину та фіалки. 
Аромат легкості і безтурботності, який занурює 
у мрії про відпустку десь в райському куточку.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Classics HAWAII, Brilliant Look    

НАЗВА
LR Classics 
ANTIGUA

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ 
АРОМАТУ 
східний – пудровий –
спокусливий

Склад:   Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Alpha- 
Isomethyl Ionone, Citronellol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydi-
benzoylmethane, Geraniol, Ethylhexyl Salicylate, Linalool, CI 17200 (Red 33), 
CI 19140 (Yellow 5), CI 14700 (Red 4), CI 60730 (Ext. Violet 2)

Верхня нота 
Персик, абрикоса, фіалка, бергамот

Нота серця 
Ірис, геліотроп, троянда, жасмин

Базова нота 
Сандал, ваніль, мускус
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ОПИС АРОМАТУ
Гламурний, пульсуючий, сповнений життя. 
Ігристий коктейль з ароматів чорної смородини, 
конвалії, ванілі і відтінком червоного перцю у базовій 
ноті, що пожвавлює.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Classics VALENCIA, LR Classics MARBELLA,
Rockin‘ Romance

НАЗВА
LR Classics 
LOS ANGELES

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ 
АРОМАТУ 
свіжий – квітковий –
надихаючий

Верхня нота 
Диня, яблуко, чорна смородина, фіалка, 
коріандр, червоний перець, водяна лілія

Нота серця 

Жасмин, квітка лотоса, конвалія, трояндова 
олія, імбир, слива, ірис

Базова нота 
Тикове дерево, сандал, палісандр, амбра,
ваніль, білий мускусОПИС АРОМАТУ

Цитрусові, квіткові ноти та п’янкий мускус. 
Чистий аромат цитрусових створює початкову 
ноту парфумів Valencia, яка контрастує з солодким 
ароматом розкішних квітів, а потім переходить 
у теплу п’янку нотку мускусу. Стрімке духмяне 
задоволення, сповнене безтурботної життєрадісності 
та атмосфери Середземномор’я – цей аромат віддає 
шану середземноморському мегаполісу Валенсії.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Classics LOS ANGELES, Rockin‘ Romance,
LR Classics MARBELLA

НАЗВА
LR Classics 
VALENCIA

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ 
АРОМАТУ 
свіжий – квітковий –
надихаючий

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Hydroxy- 
citronellal, Limonene, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Citral, Linalool,  
CI 19140 (Yellow 5)   

Верхня нота 
Лимон, грейпфрут

Нота серця 
Кардамон, рожеві ягоди (шинус), жасмин

Базова нота 
Амбра, кедр, мускус

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Citronellol, Ge-
raniol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Limonene, Citral, CI 60730 
(Ext. Violet 2), CI 17200 (Red 33)
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впевнений
активний
харизматичний

На всі випадки 
життя
Бізнес
Повсякденне 
життя

На всі випадки 
життя
Свято чи подія

Повсякденне 
життя
Неформальні 
випадки
Літній сезон
Спорт

Для нанесення 
увечері
Вечірка
Зимовий сезон

активний
повсякденний
сучасний
природний
спортивний

дуже маскулінний
виразний
стильний
елегантний

сучасний
спокусливий
екстравагантний
чарівний
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ПРИВІД АРОМАТ ПАРФУМИ ВІД LRХАРАКТЕР

Terminator
LR Classics BOSTON

ароматний
зелений
харизматичний

деревний
зелений
елегантний

Metropolitan Man
LR Classics MONACO
LR Classics STOCKHOLM
PURE by Guido Maria Kretschmer
Bruce Willis

Just Sports
Ocean Sky
LR Classics NIAGARA

свіжий
акватичний
атлетичний

східний
пряний
чарівний

Racing
Guido Maria Kretschmer for Men
Bruce Willis Personal Edition
Jungle Man
LR Classics SINGAPORE
PURE TENDERNESS  
by Guido Maria Kretschmer 
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АРОМАТ ВІД ЗІРКИ
Парфумована вода Bruce Willis
створена спеціально для 
сильних, волелюбних чоловіків. 
Цим неповторним ароматом 
харизматична зірка кіно символізує 
впевненість в собі та незалежність.
Щоб створити перший аромат
Брюса Вілліса, команда 
фахівців LR побувала в гостях у 
актора в Нью-Йорку та Новому 
Орлеані, і безпосередньо на 
місці працювала над нюансами 
аромату, дизайном флакона і 
упаковки. «Я отримав задоволення 
від процесу створення мого 
нового аромату у співпраці з дуже 

завзятою і азартною Командою LR. 
Парфуми характеризуються 
індивідуальністю, неповторністю 
та стійкістю аромату. Саме це 
мене переконує і поєднує з LR», – 
сказав Брюс Вілліс у червні 
2010 року на презентації парфумів 
у Франкфурті.

ДИЗАЙН ФЛАКОНА
Багатогранність Брюса Вілліса 
проявилась також і у дизайні 
флакона парфумів. Якісний 
скляний флакон, вага якого 
приємно відчувається в руці, 
прикрашає металева плакетка. 
Кришка флакона зроблена 
з натурального кедра, вирощеного 
на екологічних плантаціях. 
Отже, кожен флакон парфумів – 
унікальний, тому що кожна 
дерев’яна кришка має свою 
неповторну природну текстуру. 
Напис на плакетці зроблений 
спеціально трохи під нахилом, 
щоб підкреслити неповторність та 
індивідуальність кінозірки.

ОПИС АРОМАТУ
Початкову ноту створюють 
освіжаючий, ігристий грейпфрут 
та ароматний гострий перець, 
слідом за якою з’являється 
землянистий відтінок ветиверу 
і теплого сандалу.
Терпкуваті та свіжі аромати 
і помітний флакон підходять 
невтомним шукачам пригод 
і чоловікам, які самостійно будують 
власне життя.
Перший аромат екшн-зірки вже 
став легендою!

ВІДЗНАКИ
Парфуми номіновані на премію 
німецького парфумерного 
конкурсу
DUFT STARS 2011.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ
НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
Metropolitan Man
LR Classics MONACO
LR Classics STOCKHOLM

НАЗВА 
Bruce Willis

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ  
АРОМАТУ 
деревинний – зелений –
елегантний

MADE IN GERMANY

Склад: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua 
(Water), Citronellol, Hexyl Cinnamal, Linalool, 
Limonene, Diethylhexyl Syringylidene Malonate, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Benzyl Benzoate, 
Geraniol, Citral, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 19140 
(Yellow 5), CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), 
CI 61570 (Green 5)

Верхня нота 
Грейпфрут, апельсин

Нота серця 
Гіркий перець, листя герані

Базова нота 
Кедр, мускус, бензоїн
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НАЗВА 
Bruce Willis  
Personal Edition

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ  
АРОМАТУ 
східний – пряний –
привабливий

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), 
Aqua (Water), Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, 
Limonene, Linalool, Coumarin, Citral, CI 60730 
(Ext. Violet 2), CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 
33), CI 19140 (Yellow 5)  

АРОМАТ ВІД ЗІРКИ
І сама суперзірка, і його дружина 
Емма Хемінг-Вілліс, взяли 
участь у кожному етапі на шляху 
до досконалого результату, 
починаючи від пошуку аромату 
і закінчуючи дизайном флакона. 
Брюс Вілліс привідкрив LR завісу 
особистого життя.
Ми отримали дорослий аромат 
для харизматичних чоловіків, 
людей з твердим характером. 
Шкіряні нотки у поєднанні 
з лавандою та тютюном 
не залишають місця для 
компромісів.

ДИЗАЙН ФЛАКОНА
Вдалим вийшов і флакон для 
парфумованої води Bruce Willis 
Personal Edition. Прекрасна 
комбінація елітного скляного 
флакона, алюмінієвої плакетки 
та дерев’яного ковпачка вийшла 
завдяки поєднанню міцних та 
якісних матеріалів. Теплі кольори 
і чіткі лінії створені для сильних 
характером чоловіків, які звикли 
мислити і діяти стримано.  
Теплі відтінки, чіткий, характер – 
елегантні складові завжди 
актуальної мужності.

ОПИС АРОМАТУ
Брюса Вілліса, таким, який він 
є у приватному житті, дуже 
неповторно втілює його новий 
аромат, створений разом з 
Компанією LR.
Цитрусові і чорний перець 
забезпечують свіжу початкову 
ноту. Запашні відтінки, розбавлені 
легкою ноткою тютюну роблять 
аромат елегантним. Міцна базова 
нота з чуттєвим шкіряним акцентом 

і ноткою цінного удового дерева 
надають аромату особистий 
почерк – і це, безперечно, Брюс 
Вілліс!
Bruce Willis Personal Edition – 
це аромат для чоловіка 
з особливою харизмою, який 
випромінює спокій і впевненість 
в собі.

ВІДЗНАКИ
Парфуми Bruce Willis здобули 
премію німецького парфумерного 
конкурсу в 2011 році серед 
5 найкращих у категорії «Lifestyle 
Herren»!
За успішне введення на ринок 
парфумерна серія Bruce Willis від LR 
отримала нагороду від Німецького 
союзу маркетингу в січні 2012 року 
у Мюнстер-Оснабрюк.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ
НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
Racing
Guido Maria Kretschmer
Jungle Man
LR Classics SINGAPORE

Верхня нота 
Грейпфрут, апельсин 

Нота серця 
Гіркий перець, листя герані

Базова нота 
Кедр, мускус, бензоїн
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АРОМАТ ВІД ЗІРКИ 
Вже багато років Гвідо Марія 
Кречмер, відомий міжнародний 
кутюр’є, успішно створює модний 
одяг для чоловіків та жінок.
Мода завжди орієнтується на 
людину, яка за нею слідкує. Проте, 
досконалий образ допомагає 
створювати також і аромат, який 
підкреслює особистість.

ДИЗАЙН ФЛАКОНА
«Шкіряні парфуми» – перша 
колекція ароматів від Гвідо 
Марії Кречмера. Так само, як і в 
колекціях модного одягу, в його 
парфумах приховується багато 
від Гвідо: стильна і непідвладна 
часу елегантність, любов 
до деталей і тонкий аромат.

ОПИС АРОМАТУ
Елегантна і непідвладна часу – 
ця парфумерна композиція 
унікальна і витончена. Чоловічі, 
свіжі, запашні акорди бергамоту, 
чорного перцю і шкіри додають 
аромату шарм і привабливу силу. 
Елітні, пряні і свіжі ароматичні 
есенції поступово розкривають 
на шкірі свою багатогранність.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ 
НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
Racing
Bruce Willis Personal Edition
Jungle Man
LR Classics SINGAPORE

НАЗВА 
Guido Maria Kretschmer 
для чоловіків

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ  
АРОМАТУ 
східний – пряний –
привабливий

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), 
Aqua (Water), Limonene, Coumarin, Linalool, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Methoxy-
cinnamate, Eugenol, Ethylhexyl Salicylate, Citral, 
Citronellol, Geraniol, CI 14700 (Red 4), CI 42090 
(Blue 1), CI 19140 (Yellow 5)

Верхня нота 
Бергамот, танжерин, шинус
м’який

Нота серця 
Гіркий перець, герань,
кашемірове дерево

Базова нота 
Ваніль, ветивер, шкіра

Чуттєва елегантність

Захоплююча чарівність

НАЗВА 
ПАРФУМОВАНИЙ
АРОМАТ ДЛЯ ДОМУ
Guido Maria Kretschmer

ВМІСТ 
310 г

ОПИС ПРОДУКТУ
Насолоджуєтесь ароматом не лише 
на шкірі – наповнюєте ним свій дім. 
Натхненний колекцією парфумів 
Guido Maria Kretschmer, Гвідо також 
створив дизайнерські аромасвічки 
у благородному зизайні.  
Вони також мають особистий 
почерк дизайнера та мають два 
неймовірні аромати – елегантні 
та харизматичні.  
Навіть після того, як свічка 
згорить, скляну форму можна 
використовувати як декоративний 
домашній аксесуар.
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АРОМАТ ВІД ЗІРКИ
Будь справжнім. Будь природнім. 
Будь собою – така головна ідея 
аромату від Гвідо Марії Кречмера! 
Приємний у спілкуванні дизайнер 
надає приклад іншим і надихає 
людей своєю енергією та 
життєлюбністю. Саме тому Гвідо 
створив аромат гарного настрою, 
який надихає та надає енергії 
у повсякденному житті.  
Аромат, з яким Ви будете собою.

ДИЗАЙН ФЛАКОНА
«Я люблю бути тим, хто я є».  
Цінувати себе, бути 
стриманим та врівноваженим, 
насолоджуватися життям. 
Сприймати і розуміти себе.  
Бути справжнім. Дизайн парфума 
відповідний – справжній та PURE 
(простий, чистий)! Він вражає 
чіткою, досконалою формою. 
А особливість дизайн – це мішечок 
з тканини! Він слугує не тільки 
футляром для парфума. 
Після розпакування його можна 
використовувати для інших 
цілей. У ньому знайдеться місце 
для сонцезахисних окулярів, 
смартфона та інших чоловічих 
предметів першої необхідності.

ОПИС АРОМАТУ
PURE by Guido Maria Kretschmer
для чоловіків – це парфум 
з харизматичною початковою 
нотою, багатогранною нот серця 
та пряним ароматом базової 
ноти. Це аромат, який надихає 
бути собою. Чоловічий аромат 
супроводжує вас у будь-якій 
ситуації.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ 
НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
Metropolitan Man
LR Classics MONACO
LR Classics STOCKHOLM
Bruce Willis

НАЗВА 
PURE
by Guido Maria Kretschmer
для чоловіків

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ АРОМАТУ
деревинний – пряний – 
харизматичний

Склад:   Alcohol denat., Parfum (Fragrance), 
Aqua (Water), Linalool, Limonene, Coumarin, 
Eugenol, Benzyl Salicylate

Верхня нота 
Ангеліка, шафран, троянда

Нота серця 
Гвоздика, гваякове дерево,
кедр

Базова нота 
Сандалове дерево,
суха амбра, мускус
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НАЗВА 
PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
для чоловіків

ВМІСТ 
50  мл

НАПРЯМКИ АРОМАТУ 
деревний - свіжий - 
надихаючий

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), 
Aqua (Water), Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool, 
Citronellol, Citral, Geraniol, Eugenol

АРОМАТ ВІД ЗІРКИ
З парфумами PURE by Guido Maria 
Kretschmer знаменитий 
модельєр створив дуже 
приємний та популярний аромат. 
Бестселер LR, який супроводжує 
вас кожної миті вашого 
повсякденного життя та надихає 
бути собою.  
Нова колекція PURE HAPPINESS 
by Guido Maria Kretschmer надихає 
насолоджуватися своїм життям 
на повну. Завжди і скрізь.

PURE HAPPINESS – це справжнє 
щастя, наповнене позитивною 
енергією.

ДИЗАЙН ФЛАКОНА
«Будь справжнім. Будь яскравим. 
Будь щасливим!».
Відчуйте свободу – таку ж 
безмежку, як і океан. Живіть тут 
і зараз, насолоджуйтесь моментом.
PURE HAPPINESS зробить вас 
щасливим – темпераментний 
аромат, сповнений позитивною 
енергією! Як особлива родзинка – 
популярна тканинна сумка 
в дизайні HAPPINESS!  
Він не тільки служить упаковкою 
парфумів, але його також можна 
чудово використовувати після 
розпакування. Тут пропонується 
місце для сонцезахисних окулярів, 
смартфонів чи інших предметів для 
чоловіків.
Особлива родзинка – текстильний 
дизайнерський мішечок. 
Він не тільки слугує упаковкою 
парфумів. Його також можна 
використовувати в якості кейса 
для сонцезахисних окулярів, 
смартфона, блиску для губ тощо.
 

ОПИС АРОМАТУ
PURE HAPPINESS  
by Guido Maria Kretschmer – 
це чоловічий аромат, який 
характеризується свіжими 
деревними нотами. Це аромат, 
який надихає вас насолоджуватися 
життям на повну. Енергійний 
аромат грейпфрута, кедрового 
дерева та свіжого моху наповнює 
вас позитивною енергією.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ 
НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Classic Antigua

Верхня нота 
Грейпфрут, чорний перець

Нота серця  
Кедр, герань

Базова нота 
Мох, бальзамічні ноти
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НАЗВА 
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer  
для чоловіків

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ АРОМАТУ 
ароматичний - деревний - 
інтенсивний

Склад: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua 
(Water), Propanediol, Coleus Forskohlii Root 
Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Linalool, 
Limonene, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isom-
ethyl Ionone, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, 
CI 14700 (Red 4), CI 42090 (Blue 1)

ЗІРКОВИЙ АРОМАТ
З парфумерною колекцією
PURE by Guido Maria Kretschmer
знаменитий модельєр створив 
популярні аромати. Успіх цієї 
колаборації перейшов на новий 
рівень, і дизайнер знову довірився
компетенції LR у своренні 
парфумів.
Так з‘явився PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer.
Нова колекція ароматів спокушає 
більш насиченими відтінками
та привабливими нотами.

ДИЗАЙН ФЛАКОНА
«Будь справжнім. Будь чуттєвим. 
Будь спокусником». 
Відчуйте яскраві моменти 
спокуси. Парфумована вода 
PURE TENDERNESS занурять вас 
у світ почуттів, сповнених пристісті 
та сексуальної привабливості. 
Хвилююча композиція з магічних, 
привабливим шаром та чудовим 
ароматом, від якого у жінок 
перехоплює дух.

ОПИС АРОМАТУ
PURE TENDERNESS by Guido 
Maria Kretschmer - це насичений 
чоловічий аромат, який 
характеризується деревними 
та ароматичними нотами.  
Аромат, сповнений чуттєвості, 
привертає до себе увагу завдяки 
природним компонентам

НАПРЯМКИ АРОМАТУ
RACING
Bruce Willis
Bruce Willis Personal Edition 

Особлива родзинка – текстильний 
дизайнерський мішечок.  
Він не тільки слугує упаковкою 
парфумів. Його також можна 
використовувати в якості кейса 
для сонцезахисних окулярів, 
смартфона, блиску для губ тощо.

Верхня нота 
Лимон, мандарин

Нота серця  
Лаванда, замша

Базова нота 
Деревні акорди, боби тонка
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ОПИС АРОМАТУ
Заряд адреналіну
Хвилюючий, захоплюючий аромат, що містить 
апельсин, кардамон, жасмин і деревину могутнього 
кедра.
Парфумована вода Racing ніби спеціально 
створена для чоловіків, які люблять випробування 
труднощами, щоб перемагати знов і знов!

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
Guido Maria Kretschmer, Bruce Willis Personal Edition,
Jungle Man, LR Classics SINGAPORE

НАЗВА 
Racing

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ 
АРОМАТУ 
східний –  
пряний –
привабливий

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Limone-
ne, Geraniol, Citral, Eugenol

Верхня нота 
Цитрусові, апельсин, кардамон, гвоздика,
базилік

Нота серця 
Жасмин, лаванда, кедр

Базова нота 
Амбра, мускус, ваніль

ОПИС АРОМАТУ
3,2,1 – Старт!
Парфумована вода LR Just Sport для справжніх 
чоловіків, які шукають аромат, що чудово поєднує 
в собі спорт, елегантність і мужність.  
Свіжі цитрусові, динамічна пікантність імбиру 
і пряний кардамон поєднуються з чуттєво-
елегантними нотками дерева і мускусу – саме те, 
що потрібно для спокійного, невимушеного стилю 
життя.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
Ocean‘ Sky, LR Classics NIAGARA

НАЗВА 
LR Just Sport

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ 
АРОМАТУ 
свіжий – водяний –
спортивний

Склад:  (Eau de Parfum) 
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Benzyl Salicylate, 
Limonene, Coumarin, Alpha-Isomethyl Ionone, Citral, Citronellol, Eugenol, 
Geraniol

Верхня нота 
Горілка, аніс, імбир, ананас

Нота серця 
Перцеве дерево, кардамон,
мускатний горіх

Базова нота 
Ветивер, палісандр, мускус
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ОПИС АРОМАТУ
Герої океану
Хвиля б’ється об корабель. У жилах адреналін.
Погляд шукає берег. Широчінь та шум океану, 
відчуття волі – цей аромат підкуповує своїм 
морським, освіжаючим міксом з мандарина, дині, 
евкаліпта і пачулі.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Just Sport, LR Classics NIAGARA

НАЗВА 
Ocean‘Sky

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ 
АРОМАТУ 
свіжий – водяний
– спортивний

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, 
Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, 
Eugenol, Geraniol, Citral, Methyl 2-Octynoate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, CI 42090 (Blue 1),  
CI 60730 (Ext. Violet 2) 

Верхня нота 
Бергамот, яблуко, клементин, імбир,  
чебрець

Нота серця 
Диня, огірок, зелень м’яти, листя евкаліпту

Базова нота 
Кедр, пачулі

ОПИС АРОМАТУ
Для чоловіка Світу
Нью-Йорк, Лондон, Париж, Мадрид, Токіо – 
сучасний чоловік скрізь відчуває себе, як вдома. 
І його парфум має бути відповідний: елегантний, 
спокійний, чуттєвий, стильний. Чудовий мікс 
ароматів лимонного бергамота, шоколаду, 
японського перцю і по-чоловічи елегантного 
ветиверу.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Classics MONACO, LR Classics STOCKHOLM, 
Bruce Willis

НАЗВА 
Metropolitan Man

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ 
АРОМАТУ 
деревний –  
зелений –
елегантний

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, 
Coumarin, Linalool, Citral, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl 
Benzoate, Citronellol

Верхня нота 
Грейпфрут, гіркий перець, бергамот

Нота серця 
Кардамон, герань, гуаякове дерево

Базова нота 
Кедр, ветивер, амбра, шоколад
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ОПИС АРОМАТУ
Завжди попереду часу
Яскрава і свіжа парфумерна композиція 
з бергамота, лимона та амбри. Для чоловіків 
з виразним характером, які знаходяться у пошуках 
аромату, що ніколи не виходить з моди.  
Починають «презентацію» парфумів свіжі, іскристі 
нотки бергамота і лимона, а завершує оксамитово-
тепла амбра.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Classics BOSTON

НАЗВА 
Terminator

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ 
АРОМАТУ 
запашний –
зелений –
харизматичний

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, 
Linalool, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
Coumarin, Citral, Ethylhexyl Salicylate, Geraniol, CI 60730 (Ext. Violet 2),  
CI 19140 (Yellow 5), CI 17200 (Red 33) 

Верхня нота 
Акорд цитрусових, апельсин, лимон,
бергамот

Нота серця 
Лаванда, евкаліпт

Базова нота 
Амбра, боби тонка, кедр, бензоїн

ОПИС АРОМАТУ
Жага до пригод
Парфумована вода Jungle Man – це жага до пригод.
Перед вибуховим шлейфом парфумів Jungle Man 
не можуть встояти ні жінки, ні чоловіки.  
Це аромат, що завжди залишається таємничим. 
Чоловікам він надає необхідний заряд, а жінок 
примушує танути. Тож ласкаво просимо до джунглів!

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
Racing, Guido Maria Kretschmer, Bruce Willis Personal
Edition, LR Classics SINGAPORE

НАЗВА 
Jungle Man 

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ 
АРОМАТУ 
східний –
пряний –
привабливий

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, 
Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Benzyl 
Alcohol, Eugenol, Limonene, Geraniol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, CI 17200 (Red 33), CI 
19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1)   

Верхня нота 
Бергамот, зелена м’ята, полинь

Нота серця 
Кардамон, лаванда, гвоздика

Базова нота 
Боби тонка, мускус, сандал, кедр, ваніль
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ОПИС АРОМАТУ
Парфумована вода LR Classics Singapore –  
така ж контрастна і захоплююча, як і сам 
мегаполіс світового масштабу. Аромат Singapore 
серії LR Classics – це пряно-східна парфумерна 
композиція, яка залишає незабутнє враження: 
теплий аромат стручка ванілі зливається з ароматом 
кедрової деревини у чоловічу, спокусливу ноту.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
Racing, Bruce Willis Personal Edition, Jungle Man,
Guido Maria Kretschmer

НАЗВА
LR Classics Variante  
SINGAPORE

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ  
АРОМАТУ 
східний – пряний –
привабливий

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Couma-
rin, Linalool, Benzyl Alcohol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Benzyl Benzoate, Ethylhexyl Salicylate, Citral, Butyl Methoxydibenzoyl-
methane, Benzyl Cinnamate, Hexyl Cinnamal, Geraniol, CI 17200 (Red 33), CI 
60730 (Ext. Violet 2), CI 42090 (Blue 1)

Верхня нота 
Бергамот, апельсин, мандарин, лимон,
кардамон, кориця

Нота серця 
Сандал, кедр, жасмин, лаванда, мускатний
горіх, шавлія

Базова нота 
Ваніль, мускус, перуанський бальзам,
бензоїн

ОПИС АРОМАТУ
Парфумована вода LR Classics Monaco призначена 
для чоловіків, яким подобаються елітні аромати. 
Мегаполіс Середземного моря причаровує 
розкішшю та ексклюзивністю, які знаходять своє 
відображення в однойменному ароматі. Початкову 
ноту аромату Monaco розкриває ігристий помаранч 
у поєднанні з пряним імбиром. А чуттєвої кульмінації 
парфумна композиція досягає в заключній ноті 
з відтінком пряного тютюну.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
Metropolitan Man, LR Classics STOCKHOLM,  
Bruce Willis

НАЗВА
LR Classics Variante  
MONACO

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ  
АРОМАТУ 
деревинний –  
зелений –
елегантний

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Alpha-Isomethyl 
Ionone, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethyl-
hexyl Salicylate, Geraniol, CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5),  
CI 14700 (Red 4), CI 42090 (Blue 1)

Верхня нота 
Імбир, померанець, бергамот, пампельмус

Нота серця 
Зелена, квіткова

Базова нота 
Кедр, амбра, тютюн, мускус, пачулі
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ОПИС АРОМАТУ
Парфумована вода LR Classics Stockholm така ж 
сучасна і трендова, як і популярне місто Скандинавії.
Таємниця парфумів Stockholm полягає у майстерній
взаємодії ароматів: легкий відтінок кедрового дерева
зливається з терпким та свіжим бергамотом 
і п’янкою амброю у привабливий та спокусливий 
чоловічий аромат. Для енергійних чоловіків у ритмі 
часу.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
Metropolitan Man, LR Classics MONACO,
Bruce Willis

НАЗВА
LR Classics  
STOCKHOLM

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ АРОМАТУ 
деревинний – зелений –
елегантний

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Limonene, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Benzyl  
Benzoate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
Citral, Ethylhexyl Salicylate, Citronellol, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 19140 
(Yellow 5)

Верхня нота 
Бергамот, лимон, аніс

Нота серця 
Кедр, гуаякове дерево, гальбанум

Базова нота 
Амбра, мускус

ОПИС АРОМАТУ
Парфумована вода LR Classics Niagara – 
це аромат, схожий на потужний водоспад: сильний 
і неприборканий. Парфумерна композиція 
починається з морських акордів і лаванди,  
яка додає бадьорості, а потім переходить у базову 
ноту кедра, що дає тепло.
Niagara – це аромат для сповнених енергією, 
азартних і впевнених в собі чоловіків.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
LR Just Sport, Ocean‘Sky

НАЗВА
LR Classics   
NIAGARA

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ АРОМАТУ 
свіжий – водяний –
спортивний

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Alpha-
Isomethyl Ionone, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylme-
thane, Ethylhexyl Salicylate, Limonene, Geraniol, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 
19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1)
 

Верхня нота 
Мандарин, бергамот і лимон, м‘ята,
коріандр

Нота серця 
Герань, жасмин, шавлія мускатна, лаванда

Базова нота 
Сандал і кедр, ветивер, мускус
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ЧОЛОВІЧА ПАРФУМЕРІЯ

ОПИС АРОМАТУ
Парфумована вода LR Classics Boston –  
це аромат для спраглих до життя. Він поєднує у собі 
свіжий аромат яблук та апельсинів, вишуканий мікс 
елегантного кедра і чуттєвої амбри.  
Як і центр Східного узбережжя Америки, 
що надихнув на створення цього аромату, парфум 
Boston по-особливому урочисто і неповторно оспівує 
оптимізм і життєрадісність.

ПАРФУМИ ЗІ СХОЖИМ НАПРЯМКОМ АРОМАТУ
Terminator

НАЗВА
LR Classics   
BOSTON

ВМІСТ 
50 мл

НАПРЯМКИ АРОМАТУ 
запашний – зелений –
харизматичний

Склад:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Limonene, 
Eugenol, Citral

Верхня нота 
Яблуко, лимон, апельсин

Нота серця 
Жасмин, троянда, конвалія

Базова нота 
Мускус, амбра, кедр
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LR DÜFTEІНФОРМАЦІЯ
ПРО  

ПРОДУКЦІЮ

1. ТОРГОВЕЛЬНА НАЗВА 
ЗАСОБУ
Назва засобу державною мовою 
країни, в якій він продається.

2. ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО СКЛАДНИКИ
Довідкова інформація про 
складники та їх кількість. 
Інгредієнт, розміщений першим у 
переліку, як правило, міститься 
у найбільшій кількості; в кінці 
розміщується інгредієнт, який 
присутній у складі засобу у 
найменшій концентрації.

3. ВМІСТ ЗАСОБУ
Кількість засобу в упаковці.

4. КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ
Країна, в якій вироблено засіб.

5. ПОЗНАЧКА ЄВРАЗІЙСЬКОЇ 
ВІДПОВІДНОСТІ, EAC
EAC – це скорочення для 
Eurasian Conformity = Євразійська 
відповідність. Позначкою EAC 
на виробах, які знаходяться 
у вільному продажу, виробник/
постачальник підтверджує те, 
що засіб пройшов усі необхідні 
процедури підтвердження його 
відповідності в одній з країн-
членів Митного союзу, а також те, 
що засіб у всіх країнах Митного 
союзу Росії / Білорусії / Казахстані 
відповідає всім нормативно-
технічним вимогам.

6. ДАНІ ВИРОБНИКА
Інформація про дистриб’ютора 
і місцезнаходження компанії.

7. СТРОК ЗБЕРІГАННЯ ПІСЛЯ 
ВІДКРИТТЯ УПАКОВКИ
Вказана дата, до якої можна 
зберігати засіб після відкриття 
його упаковки.

8. НОМЕР ПАРТІЇ
Номери партії слугують 
для точного маркування засобів 
з метою забезпечення можливості 
повного простеження партії товару 
та її документування.
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