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Партнер LR:
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ОТРИМАЙТЕ СВІЙ НАБІР "4 НАСТРОЇ"

4 ЕФІРНІ СУМІШІ +
4 ЕФІРНІ ОЛІЇ З КУЛЬКОВИМ 
АПЛІКАТОРОМ

Вдома та з собою

АРОМАТЕРАПІЯ
ДЛЯ ВАШОЇ ДУШІ

Обирайте власний настрій! Що б вам хотілося відчути сьогодні? Енергію, щастя, 
внутрішній баланс чи релаксацію? Для кожного настрою у нас є відповідний набір: 
суміш ефірних олій для дому та ефірна олія з кульковим аплікатором, щоб взяти з 

собою. Набір "4 настрої" поєднує найкраще від 4-х емоційних аромасвітів та піклується 
про ваше чудове самопочуття.

Продаж продукції LR здійснюється тільки через її Партнерів.

НАБІР «4 НАСТРОЇ»

8 x 10 мл I 26151
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З часу заснування компанії LR у 1985 році тематика ароматів була ключовою для нас, бо все 
починалося саме з ароматів - ще понад 35 років тому. З того часу успіх LR і досі тісно пов’язаний 

з ароматами, і на це є причина. 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. 
І ми хотіли б продовжити цю історію успіху. Ми розширили асортимент «світу ароматів» від LR 

і поповнили його новою продукцією, щоб розкрити тематику ароматерапії на новому рівні. 
Ми залишаємося вірними своєму девізу «Більше якості для вашого життя» та віримо, що і в 

цій ніші ми досягнемо більше: більше для вашого внутрішнього комфорту, більше для гарного 
самопочуття, більше для повсякденного життя. І цю ідею розкриває наш новий бренд:

Е
к

сп
ерт з аром

атів
 в

ж
е п

ротя
гом

 3
5

 рок
ів

НАТУРАЛЬНІ АРОМАТИ 
ДЛЯ ГАРНОГО 

САМОПОЧУТТЯ

LR SOUL OF NATURE

Подарунок для вашої душі від природи.
LR SOUL OF NATURE пропонує найкращі аромати від природи, щоб ваші душа та тіло були в 

гармонії. Кожна 100% натуральна ефірна олія має свій особливий аромат, який розкривається 
та пробуджує почуття. Дихайте глибоко та відчуйте всю силу ароматів ефірних олій, які 

сприятливо впливають на ваш настрій. Самостійно вирішуйте, що вам хотілося б відчути?
ВІДЧУЙТЕ СЕРЦЕ ПРИРОДИ.
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Ароматні ефірні олії
100% натуральна ефірна олія - це комплекс потужної енергії, 
який індивідуально впливає на психічно-емоційний та фізичний 
стан людини через рецептори. Навіть легкий тонкий аромат 
може пробуджувати сильні емоції та позитивно впливати на 
стан нашого самопочуття.

Ефективний бустер 
гарного настрою

Як діють 
ефірні олії:

Ефірні олії добуваються із серця рослин, які ростуть у своєму природному середовищі. 
Ефірні олії - висококонцентровані рослинні есенції, які вже протягом багатьох століть 

вважаються ефективним засобом для покращення настрою завдяки ефективності натуральних 
властивостей. В кожній краплі олії прихована сила природи, яка позитивно впливає на наші 

відчуття. Завдяки своєму інтенсивному аромату ефірні олії можуть підняти настрій та допомогти 
розслабитись. Пригадайте, які аромати допомагають вам відчути щирі емоції?

Пригадуєте свіжий аромат надрізаного цитрусового плоду, тонкий ніжний аромат квітучої 
троянди або аромат, які ви відчували під час прогулянки поряд з лавандовим полем? Якщо так, 
ви вже знайомі з ароматами ефірних олій. І нехай ці спогади ніколи не забуваються. Обирайте, 
як вам хотілося б покращити настрій за допомогою природної сили ефірних олій. Відчувайте 

день за днем, будь-де та будь-коли – ще яскравіше з продуктами LR SOUL OF NATURE.

Коли ви дихаєте оліями, ароматичні 
молекули активізують певні ділянки 
кори головного мозку.

Вони викликають сигнал, який негайно 
передається в лімбічну систему 
за допомогою нюхових нервових 
закінчень. Саме там виникають 
відчуття та емоції, а також здійснюється 
позитивний вплив на наш настрій.
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Ім'я говорить саме за себе. І це справді так, адже назва 
бренду LR SOUL OF NATURE натхненна природою. Ефірні 
олії походять з найчистіших джерел планети: вони містяться 
у продуктах LR SOUL OF NATURE, щоб згодом розкрити 
свої аромати у вашому домі.

Рослини добуваються 
по всьому світу 
безпосередньо у місцях 
їхнього вирощування.

Саме там ретельно 
відбираються компанії-
постачальники. 
Зазвичай, це сімейні 
підприємства та 
кооперативи, які 
вирощують та 
продають продукцію за 
справедливими цінами.

Це дозволяє займатися 
екологічним 
вирощуванням рослин 
та забезпечує успішний 
довготривалий збут 
продукції на ринку.

Джерела 
якісних 

ароматів

Лимон та 
апельсин

Чебрець

БергамотКедр

Лаванда

Перцева м’ята

Евкаліпт

Наша
якість:

Ефірні олії утворюються в олійних залозах і накопичуються в 
рослинній тканині. Наприклад, якщо потерти листя перцевої м’яти, 
на ньому з'явиться олія. В результаті на наших руках залишиться 
насичений аромат. Ключовим моментом у процесі отримання та 
зберігання інтенсивного аромату є процес перегонки.

1. Перегонка з водяною парою 

Два способи - одна мета: 
отримання ефірних олій

2. Холодне пресування

Крок 1:

Крок 2:

Крок 2:

Крок 3:

Крок 1:

Крок 4:

100% НАТУРАЛЬНІ 
ЕФІРНІ ОЛІЇ

КОНТРОЛЬ 
ВСІХ ПРОЦЕСІВ 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
ЗА НАЙВИЩИМИ 

СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ

Найпоширенішим способом отримання ефірних олій є перегонка 
з водяною парою. У процесі ефірні олії отримуються з рослинного 
матеріалу за допомогою термічного впливу.

Холодне пресування є альтернативним способом отримання 
ефірних олій. У такий спосіб отримуються, наприклад, ефірні олії із 
зовнішньої шкірки цитрусових плодів.

Спочатку рослину 
обробляють парою 
або просто обливають 
гарячою водою для нагріву. 
Утворюється гаряча пара.

Ефірна олія піднімається разом 
із парою.

Після проходження через 
охолоджуючий змійовик 
ефірна олія знову стає рідкою і 
краплинками стікає в резервуар.

Олія відділяється від води, 
піднімається на поверхню і 
готова до розфасування.

Шкірка плоду віджимається за 
допомогою механічного пресу 
- з неї виділяється сік, який 
містить ефірну олію.

Потім олія відокремлюється 
від соку, який містить воду, 
і з верхнього шару цієї 
рідини збирається вже 
чиста олія.
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АРОМАРЕЦЕПТИ:

НАБІР ОЛІЙ ДЛЯ ДОГЛЯДУ 
ЗА ШКІРОЮ:

НАБІР ЕФІРНИХ ОЛІЙ

НАДИХАЙТЕСЯ НАШИМИ 

КОМПОЗИЦІЯМИ ЕФІРНИХ 

ОЛІЙ (СТОР. 11-17)

Застереження: ефірні 
олії не можна наносити 
на шкіру в чистому 
вигляді. Додавайте їх до 
базової олії для догляду 
за шкірою.

Від верхньої 
до базової 
ноти

Олія для догляду з 
м’якою дією

ВЕРХНЯ НОТА:

НОТА СЕРЦЯ:

БАЗОВА НОТА:

Доглядає

LR ОЛІЯ ДЛЯ 
ДОГЛЯДУ

Для того, щоб окремі натуральні ефірні олії мали 
ефект, їх потрібно додавати до основного засобу - 

олії для догляду з м’якою дією. LR Олія для догляду 
– це збагачена комбінація мигдалевої олії, олії 

жожоба та олійного екстракту з листя алое вера. 
Цю олію можна використовувати як для догляду за 
тілом, так і для масажу. Вона інтенсивно доглядає 

за шкірою та одночасно утримує вологу. Цей засіб 
можна застосовувати самостійно та поєднувати з 

ефірними оліями.

Основою серії продуктів LR SOUL OF NATURE 
є на 100% натуральні ефірні олії. Унікальна, 
ефективна і високоякісна, кожна есенція LR 
натурального походження та містить тільки 
найкраще від природи. Немає різниці, які 
аромати вам до вподоби саме зараз, бо з таким 
розмаїттям олій ви з легкістю відшукаєте свого 
фаворита, щоб за його допомогою покращити 
самопочуття.

Сила 
ароматерапії 

в одному 
наборі

Що вам хочеться відчути сьогодні? Енергію, щастя чи релаксацію? Ви можете 
в одну мить створити власну суміш олій, якою зможете просто дихати чи 
наносити на шкіру для догляду за тілом та масажу.

8 ЕФІРНИХ ОЛІЙ + ОЛІЯ ДЛЯ 
ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ
8 x 10 мл + 1 x 100 мл I 26090

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.

Основа 
аромату

лимон, апельсин, 
бергамот, евкаліпт, 
перцева м’ята

лаванда, чебрець

кедр

100 мл I 26070-1



1110

Апельсинова оліяЛимонна олія
Про заряд гарного настрою подбає свіжий аромат 
апельсинової олії. Зосередьтеся на своєму самопочутті 
та відчуйте, як повертається настрій.

Освіжаючий аромат лимона активізує 
відчуття і надає вашому життю 
нового темпу. Відчуйте бадьорість та 
мотивованість. Почувайтеся чудово 
будь-де та будь-коли!

100% НАТУРАЛЬНЕ 
ПОХОДЖЕННЯ –
ВИРОБЛЕНО В 
АРГЕНТИНІ

Аргентина

РЕЦЕПТ «ЗАРЯД ЕНЕРГІЇ»:

Освіжає
Тонізує

МЕТОД ЕКСТРАГУВАННЯ:МЕТОД ЕКСТРАГУВАННЯ:

АПЕЛЬСИНЛИМОН

100% НАТУРАЛЬНІ 
ЕФІРНІ ОЛІЇ

10 крапель

40 крапель

100 м
л

Живильні лимонна та апельсинова 
олії LR Soul of Nature родом з 
Аргентини, точніше - з регіону 
м. Конкордія. Тут вже упродовж 
20 років з особливою любов’ю 
вирощують лимонні та апельсинові 
дерева виключно природним 
способом та без застосування 
пестицидів.

CITRUS LIMON
10 мл I 26080

Отримується зі шкірки плоду 
методом холодного пресування.

CITRUS SINENSIS
10 мл I 26081

Отримується зі шкірки плоду 
методом холодного пресування.

Надихайтеся нашим власним рецептом, змішуйте олію 

для догляду за тілом та масажу з ефірними оліями та 

створюйте своє джерело енергії!

Спосіб застосування: додайте точну кількість ефірної 

олії у пляшечку з олією для догляду за шкірою, щільно 

закрийте кришечку і збовтайте.

100 МЛ ОЛІЇ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ

+10 КРАПЕЛЬ АПЕЛЬСИНОВОЇ ОЛІЇ

+40 КРАПЕЛЬ ЛИМОННОЇ ОЛІЇ
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СПРАВЖНЯ СВІЖІСТЬ 
З ІТАЛІЇ

ДИХАЙТЕ ГЛИБОКО 
НАТУРАЛЬНОЮ 
ПОРТУГАЛЬСЬКОЮ ОЛІЄЮ

МЕТОД ЕКСТРАГУВАННЯ:МЕТОД ЕКСТРАГУВАННЯ:

ЕВКАЛІПТБЕРГАМОТ Евкаліптова олія
Не зупиняйтеся та продовжуйте активний 
спосіб життя! Освіжаючий аромат буде 
стимулювати залишатися сильними та 
сфокусованими.

Італія

Португалія

100% НАТУРАЛЬНІ 
ЕФІРНІ ОЛІЇ

Віталізує

2 краплі

8 крапель

40 крапель

100 м
л

Бергамотова олія
Цей освіжаючий аромат допоможе 
вам досягти внутрішнього спокою. 
Почувайтеся невимушено та 
природно. Завдяки бергамотовій олії 
покращується настрій.

Заспокоює

Бергамотова олія LR Soul оf Nature походить 
з Італії. Один з місцевих кооперативів 
спеціалізується виключно на вирощуванні 
бергамотових дерев.

CITRUS AURANTIUM BERGAMIA

10 мл I 26082

Отримується зі шкірки плоду 
методом холодного пресування.

Натуральна евкаліптова олія LR Soul 
оf Nature походить з Португалії, з 
регіону, розташованому на півдні від 
Лісабону. Її виробляє одне сімейне 
підприємство.

РЕЦЕПТ «ДО УСПІХУ З НОВИМИ 

СИЛАМИ»:
Надихайтеся нашим власним рецептом, змішуйте 

олію для догляду за шкірою та масажу з ефірними 

оліями та створюйте свою композицію, яка допоможе 

перезавантажитися та звільнитися від зайвого!

Спосіб застосування: додайте точну кількість ефірної 

олії у пляшечку з олією для догляду за шкірою, щільно 

закрийте кришечку і збовтайте.

100 МЛ ОЛІЇ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ

+40 КРАПЕЛЬ ЕВКАЛІПТОВОЇ ОЛІЇ

+8 КРАПЕЛЬ ОЛІЇ ПЕРЦЕВОЇ М’ЯТИ

+2 КРАПЛІ ОЛІЇ ЧЕБРЕЦЮ

EUKALYPTUS GLOBULUS

10 мл I 26084

Отримується методом перегонки з водяною 
парою з листя та гілок рослини.
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МЕТОД ЕКСТРАГУВАННЯ:МЕТОД ЕКСТРАГУВАННЯ:

ЛАВАНДА
ПЕРЦЕВА М’ЯТА

ЗАРЯД СВІЖОСТІ З ІНДІЇ

100% РЕЛАКСАЦІЇ 
З БОЛГАРСЬКОЮ 
ЛАВАНДОЮ

Лавандова олія
Кожна людина мріє про спокійний сон та 
відновлення сил організму. Заспокійливий 
аромат ефірної олії з лаванди створює 
сприятливу розслабляючу атмосферу та 
занурює у світ снів.

Розслабляє

100% НАТУРАЛЬНІ 
ЕФІРНІ ОЛІЇ

Індія

Болгарія

20 крапель

30 крапель

100 м
л

Олія перцевої м’яти
Зберігайте ясний розум з освіжаючим 
ароматом ефірної олії перцевої м’яти. 
Вона активізує ваші відчуття, підвищує 
концентрацію і надає внутрішньої сили.

Активізує

Ефірна олія перцевої м’яти LR Soul оf 
Nature добувається підприємством у регіоні, 
розташованому на північ від Делі виключно 
натуральним способом і без застосування 
пестицидів.

MENTHA PIPERITA
10 мл I 26083

Отримується методом перегонки з 
водяною парою з листя рослини.

Виробництво лавандової олії 
LR Soul оf Nature здійснюється 
болгарським кооперативом.

LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA
10 мл I 26085

Отримується методом перегонки з водяною 
парою з квіток та гілочок рослини.

РЕЦЕПТ «ВНУТРІШНЯ ГАРМОНІЯ»:

Надихайтеся нашим власним рецептом, створюйте свою 

композицію олії для догляду за тілом та масажу з ефірними 

оліями, яка допоможе досягти гармонії та внутрішнього 

балансу.

Спосіб застосування: додайте точну кількість ефірної олії 

у пляшечку з олією для догляду за шкірою, щільно закрийте 

кришечку і збовтайте.

100 МЛ ОЛІЇ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ

+20 КРАПЕЛЬ БЕРГАМОТОВОЇ ОЛІЇ

+30 КРАПЕЛЬ ЛАВАНДОВОЇ ОЛІЇ
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Олія чебрецю
Аромат додає витривалості та твердості 
духу, відновлює сили. Олія чебрецю 
допоможе відновити фізичні сили, 
залишатися активним та сфокусованим.

СФОКУСОВАНІСТЬ ВІД ПРИЄМНОГО 
ТЕПЛОГО АРОМАТУ З ІСПАНІЇ

Кедрова олія
Коли вам потрібно зміцнити та стабілізувати 
розумову активність, глибоко дихайте 
ароматом кедрової олії і відчуйте відновлення 
та повернення  до свого внутрішнього «я».МЕТОД ЕКСТРАГУВАННЯ:

ЧЕБРЕЦЬ

МЕТОД ЕКСТРАГУВАННЯ:

КЕДР

СИЛА У СПОКОЇ –
АРОМАТ З МАРОККО

Марокко
Іспанія

Збалансовує

Заспокоює

12 крапель

36 крапель

2 краплі

100% НАТУРАЛЬНІ 
ЕФІРНІ ОЛІЇ

100 м
л

Ефірна олія чебрецю LR Soul оf Nature виробляє 
одне сімейне підприємство неподалік від міста 
Мýрсія в Іспанії.

THYMUS VULGARIS
10 мл I 26086

Отримується методом перегонки з водяною 
парою з квітучих гілочок рослини.

Кедрова олія LR Soul оf Nature виробляється 
в Марокко. Там вирощують кедрові дерева, 
які захищає держава, тому щороку дозволено 
вирубувати тільки обмежену кількість – це 
компенсує висадка саджанців. Після вирубки 
стовбури дерев проходять обробку на 
лісопильнях для меблевої промисловості. 
Ми закуповуємо тирсу, яка утворюється під 
час розпилу дерев. Потім, там же в Марокко, 
здійснюється її подальша обробка на 
спеціалізованому сімейному підприємстві.

РЕЦЕПТ «ТОТАЛЬНЕ РОЗВАНТАЖЕННЯ»:

Надихайтеся нашим власним рецептом, створюйте свою 

композицію олії для догляду за тілом та масажу з ефірними оліями, 

яка допоможе досягти гармонії та внутрішнього балансу.

Спосіб застосування: додайте точну кількість ефірної олії 

у пляшечку з олією для догляду за шкірою, щільно закрийте 

кришечку і збовтайте.

100 МЛ ОЛІЇ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ

+ 36 КРАПЕЛЬ ЛАВАНДОВОЇ ОЛІЇ

+ 12 КРАПЕЛЬ БЕРГАМОТОВОЇ ОЛІЇ

+ 2 КРАПЛІ КЕДРОВОЇ ОЛІЇ

CEDRUS ATLANTICA
10 мл I 26087

Добувається методом перегонки з водяною 
парою з деревини стовбуру рослини.
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Ароматерапія
для вашої душі

 * NOI = показник натурального походження відповідно до стандарту DIN 16128.
** Заглушки, ковпачки та кришки виготовлені з пластику (поліпропілен).
*** На 55% виготовлено з переробленого скла.

СТВОРЮЙТЕ СВОЇ РИТУАЛИ 

ДЛЯ ГАРНОГО НАСТРОЮ

НАЙВИЩА ЯКІСТЬ:

LR SOUL OF NATURE: 4 АРОМАСВІТИ - 4 СТАНИ ДУШІ

ЛАУРА ЖАКЕ,

ПАРФУМЕР

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)**

Скляна тара з ефірними оліями 
та композиціями частково 
виготовлена із переробленого 
скла***

Весь контроль здійснюється за 
найвищими стандартами якості

Сила ароматів

Серія продуктів LR SOUL OF NATURE 
– це подарунок природи для вашої 
душі. Чотири серії ароматів для різних 
емоційних станів пропонують найкраще 
від природи: концентровані ефірні олії, 
які мають ефективну дію. Потрапляючи 
через рецептори, бленди ефірних олій 
розкриваються та викликають позитивні 
емоції. І тільки вам вирішувати, як почуватися 
та який бленд обрати: релаксацію, 
збалансовану гармонію, енергійність чи 
радість. Спробуйте та пориньте у світ 
ароматерапії LR SOUL OF NATURE!

Кожен з чотирьох ароматів для настрою 
запрошує вас в особливу емоційну подорож, 
наповнену індивідуальним ароматом. 
Гармонійні композиції ароматів створені на 
основі найкращих інгредієнтів. Вони сприяють 
покращенню настрою та самопочуття. В 
центрі кожного аромасвіту - своя ефективна 
суміш ефірних олій. А завершити процедуру 
ароматерапії допоможуть додаткові продукти 
для догляду за тілом - гель для душу, баттер 
для тіла та практичні ефірні олії з роликовим 
аплікатором, які зручно брати з собою.

• Relaxed Soul
• Hopeful Soul

• Strong Soul
• Cheerful Soul 

Освіжаючий ранковий душ, догляд за тілом з олією, 
яка тане на шкірі, залишаючи на ній тонкий аромат, 
чи атмосфера затишку вдома, яку створюють 
бленди ефірних олій – ці ритуали дарують нам 
можливість ненадовго зупинитися і відчути спокій 
та невеличкий перепочинок. Такі хвилини спокою 
створюють моменти щастя, що залишаються в нашій 
пам’яті. Вони допомагають відпочити і набратися сил 
для реалізації наших планів.
Не забувайте про свій особистий ритуал для 
гарного настрою, і вже вранці ви починатимете день 
сповнені життєрадісності. Почувайтеся комфортно у 
своєму тілі щодня.

Чотири аромасвіти створила французький 
парфумер Лаура Жаке. Вона тісно 
співпрацює з брендами класу люкс, 
щиро захоплюється роботою з цінною 
натуральною сировиною від самої 
природи. Завдяки її знанням про натуральні 
інгредієнти та схильності створювати нове 
Лаура постійно експериментує з ефірними 
оліями. Разом із своєю фаховою освітою 
парфумера Лаура здобула додаткову освіту з 
ароматерапії, яка поєднує наукові знання та 
знання з медичної практики.



2120

Порада:

Відчуваєте втому? Час розслабитися! Залиште 
повсякденний стрес позаду, дозвольте собі забути 
про все і насолодитися моментами безтурботності 
та спокою! Запашний аромасвіт Relaxed Soul від 
LR Soul of Nature здійснить вашу давню мрію 
про глибоку релаксацію та міцний спокійний 
сон тут і зараз. Бленд ефірних олій бергамота, 
лаванди, неролі, сандалового дерева, а також 
засоби для догляду з наближеними до природних 
компонентами допоможуть створити особистий 
щоденний ритуал релаксації вдома. Зробіть 
декілька глибоких вдихів та видихів, заплющте 
очі і дайте душі перепочити з продуктами 
Relaxed Soul.

Відчуйте 
безтурботність 
душі

Ритуал 
релаксації –

Часто потрапляєте у стресові 
ситуації? Наповніть свій дім 
ароматами за допомогою бленду 
ефірних олій: додайте 2-3 краплі 
у розпилювач чи аромалампу з 
водою – цього буде достатньо, щоб 
розслабитися та перепочити!
10 мл, 26100

Як щодо розслабляючого вечірнього душу? 
Ароматний гель допоможе вам відпочити від 
повсякденних турбот.
200 мл, 26101

Лаура Жаке,
парфумер:

Перед сном розпиліть 
аромаспрей для дому та 
текстилю на подушку і 
по всій спальній кімнаті. 
Затишно влаштуйтеся в 
ліжку і насолоджуйтеся 
заспокійливим ароматом. 
Спрей також чудово підійде 
для подорожей.
100 мл, 26103

Перед сном нанесіть на 
шкіру баттер для тіла із 
заспокійливим ароматом. Це 
справжня насолода для вашої 
шкіри!
 200 мл, 26102«Що може заспокоїти краще, 

ніж лавандова олія? Ця назва 
походить від латинського 
слова «lavare», що означає 
«мити» чи «очищати душу». 
Це стосується і бергамотової 
ефірної олії, яка так само 
заспокійливо впливає на наш 
емоційний стан. Поєднання 
з неролі та сандаловим 
деревом створює дуже 
приємний, свіжий, іскристий, 
проте заспокійливий 
аромат.»

пориньте у світ 
розвантаження 
та відпочинку!

Бажаєте почуватися спокійно, де б ви 
не були? Візьміть із собою ефірну олію з 
кульковим аплікатором – вона компактна 
і зручна. Має миттєвий подвійний ефект: 
тепловий ефект створює приємні відчуття 
на шкірі, а через стимуляцію емоцій 
відбувається внутрішнє розслаблення тіла 
та розуму.
10 мл, 26104
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Відчуваєте, що втратили баланс? Відпустіть все! 
Зупиніться на хвилинку і зосередьтеся на своєму 
самопочутті. Запашний аромасвіт Hopeful Soul від 
LR Soul of Nature допоможе вам відновити баланс, 
даруючи відчуття натхнення та гармонії. Бергамот, 
троянда, римська ромашка і сандалове дерево 
зливаються у гармонійній композиції і дозволяють 
зробити ваш традиційний догляд за тілом більш 
досконалим та збалансованим! Відчуйте справжню 
гармонію та легкість, якою наповнюється ваша 
душа, з продуктами Hopeful Soul.

Відчуйте 
гармонію 
душі

«Я б хотіла зупинитися 
на зв’язку душі та тіла 
– він можливий саме 
завдяки поєднанню 
ефірних олій абсолю 
троянди та римської 
ромашки. Ромашку 
назвали на честь бога 
сонця Ра і вже упродовж 
століть вона вважається 
священною рослиною. 
Її аромат підтримує 
наш емоційний стан і 
допомагає збалансувати 
його, щоб ми залишалися 
впевненими та позитивно 
налаштованими.»

Бленд ароматів ефірних 
олій перетворить ваш дім на 
справжню оазу комфорту, яка 
буде гармонійно впливати на ваш 
емоційний стан. Цей аромат також 
можна використовувати в робочих 
приміщеннях.
10 мл, 26110

Ритуал 
повернення 
балансу –

Візьміть із собою ефірну олію з 
кульковим аплікатором. Вона має 
миттєву дію: тепловий ефект створює 
на шкірі приємні відчуття, а через 
стимулювання емоцій тіло та розум 
знову в гармонії.
10 мл, 26113

Приймаючи душ, відчуйте 
спокій – гель для душу 
зігріває, наповнює 
внутрішньою гармонією та 
врівноваженістю.
200 мл, 26111

Потіште свою шкіру баттером 
для тіла – його аромат 
повертає гармонію вашим 
відчуттям та розуму.
200 мл, 26112

створюйте моменти, 
які хочеться 
запам’ятати

Порада:

Лаура Жаке,
парфумер:
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Почуваєтесь знесиленими та млявими? Не здавайтесь! 
Все, що вам зараз потрібно, це нова енергія. Запашний 
аромасвіт Strong Soul від LR Soul of Nature – це 
додаткове джерело ваших сил, життєвої енергії та живого 
розуму. З особливими ароматами перцевої м’яти, евкаліпта, 
чабрецю та кедра щоденна процедура ароматерапії 
відновить сили вашого організму, і ви з легкістю 
впораєтесь з будь-якими викликами життя. Відчуйте, як 
кожен вдих робить вас сильнішими і як відновлюється 
ваша енергія з продуктами Strong Soul.

Ритуал 
відновлення 
сил –

Порада:

Лаура Жаке, парфумер:

Відчуйте 
силу 
душі

Бленд ефірних олій створює 
тонізуючу атмосферу у 
приміщенні. Ви зможете 
поповнити внутрішні 
ресурси, щоб впоратися 
з будь-якими викликами 
повсякдення.
10 мл, 26120

Доглядайте за своєю 
шкірою з кремом для 
тіла та насолоджуйтесь 
оздоровлюючим ароматом, 
який миттєво покращує 
самопочуття.
200 мл, 26122

Щоранку користуйтеся гелем 
для душу (наприклад, після 
ранкового заняття спортом) 
та відновлюйте сили завдяки 
активізуючому аромату.
200 мл, 26121

«Свіжий, наповнений енергією 
аромат на основі ефірної олії 
перцевої м’яти живить і тонізує. А 
чебрець викликає свіжі емоції, які 
сприяють зменшенню втоми.»

заряджайтеся 
новою енергією!

Потрібно миттєво відновити сили та 
енергію в дорозі? Візьміть із собою ефірну 
олію з кульковим аплікатором. Вона 
має унікальний комплекс подвійної дії: 
охолодження та зігрівання стимулюють 
рецептори шкіри, мають розслабляючу 
дію та звільняють від напруги, а комплекс 
на основі ефірних олій покращує 
емоційний стан та додає енергії.
10 мл, 26123
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У вас сьогодні був надто складний день? Не 
впадайте у відчай! Подаруйте декілька годин 
собі і насолодіться щасливими моментами життя! 
Запашний аромасвіт Cheerful Soul від LR Soul of 
Nature огорне вас гарним настроєм, і ви знову 
будете випромінювати позитивну енергію. Чудовий 
живильний аромат бленду лимона, апельсина, 
троянди та кедра подарує вам неповторні моменти 
справжніх веселощів, і ви знову відчуєте себе 
щасливими. Насолоджуйтесь життям з гарним 
настроєм та усмішкою. Продукти Cheerful Soul 
допоможуть вам випромінювати радість 
зсередини.

Ритуал 
щастя –

Порада:

Бленд ефірних олій 
створить у вашому 
домі справжню оазу 
комфорту, яка буде 
позитивно впливати на 
ваш емоційний стан.
10 мл, 26130

Перетворіть ритуал приймання душу на джерело радості. 
Нехай гель для душу покращує ваше самопочуття будь-коли: 
вранці або упродовж дня.
200 мл, 26131

Лаура Жаке,
парфумер:

Відчуйте 
життєрадісність 
душі

Розпилюйте аромаспрей у 
приміщенні та відчуйте, як 
вас огортає приємний аромат 
суміші ефірних олій для гарного 
настрою і як покращується ваше 
самопочуття.
100 мл, 26133

Огорніть свою шкіру ніжною 
текстурою сорбета для тіла, 
насолоджуйтеся його ароматом, 
який позитивно впливає на ваш 
настрій.
200 мл, 26132

ловіть 
моменти 
радості та 
позитивної 
енергії!

Бажаєте відчувати легкість, де б ви не 
були? Візьміть із собою ефірну олію 
з кульковим аплікатором – чудовий 
настрій гарантовано. Має миттєвий 
подвійний ефект: шкіра відчуває 
приємне тепло, неначе від сонячних 
променів, а дія солодкого та теплого 
аромату забезпечує гарний настрій.
10 мл, 26134

«Навіть найменші бризки 
ноток гесперидних 
ароматів можуть 
викликати емоції 
абсолютної радості - 
так діють ефірні олії 
апельсина, лимона та 
троянди. А кедрова 
ефірна олія допомагає 
нам свідомо сприймати 
моменти життя. Ви будете 
бадьорими, енергійними 
та з гарним настроєм.»
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Relaxed Soul Hopeful Soul Cheerful SoulStrong Soul

Заощаджуйте понад 10% та насолоджуйтесь:

Набір
Relaxed 

Soul
26105

Чотири набори для гарного самопочуття

Релаксація Внутрішня гармонія Позитивна енергіяЖиттєва сила та енергія

Набір
Hopeful 

Soul
26114

Набір
Strong Soul

26124

Набір
Cheerful 

Soul
26135
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Ваша щоденна ароматерапія Кожна з чотирьох серій задовольнить ваші потреби завдяки гармонійній композиції ароматів та різноманітним засобам для догляду за шкірою. 
Вирішуйте самостійно, у якому настрої ви сьогодні. Дозвольте ароматам розкритися як на шкірі після нанесення натуральних засобів, так і у 
приміщенні з використанням ефірних олій та аромадифузора або аромалампи.

ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ АРОМАТИЗАЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ

АРОМАДИФУЗОРАРОМАЛАМПААРОМАСПРЕЙ 
ДЛЯ ДОМУ ТА 

ТЕКСТИЛЮ

ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ЕФІРНІ ОЛІЇ З КУЛЬКОВИМ АПЛІКАТОРОМ, 
КРЕМИ ДЛЯ ТІЛА, ОЛІЯ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА 

ТІЛОМ ТА ЕФІРНІ ОЛІЇ

ЕФІРНІ ОЛІЇ ТА
СУМІШІ ЕФІРНИХ ОЛІЙ


