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ЖОВТЕНЬ 2021



НАША МІСІЯ

«Більше якості для вашого життя» –

повірте у більше!

Більше для ваших відчуттів, вашого

самопочуття, вашого повсякденного життя

Більше для вашого бізнесу

LR розпочинає новий розділ своєї історії

успіху, створюючи новий бренд:



НОВА ЗІРКА В АСОРТИМЕНТІ LR

LR SOUL OF NATURE 

Подарунок від природи для людини.

ДЛЯ ВАШОЇ ДУШІ.

100% натуральні ефірні олії розкривають 

свій неповторний аромат для ваших 

індивідуальних потреб.

Самостійно вирішуйте, що ви хочете 

відчути тут і зараз



НАША ІСТОРІЯ

З моменту заснування LR у 1985

році аромати відігравали важливу 

роль

Сьогодні це невід’ємний та 

успішний компонент в асортименті

LR

Аромати від LR складають основу 

багатьох успішних кар’єр



СИЛА АРОМАТІВ

Від рецепторів до емоцій - навіть натяк на аромат може викликати в 

нас сильні почуття, пробудити спогади і, як результат, вплинути на 

наше самопочуття

Сила природи допомагає покращити наше 

самопочуття

LR Soul of Nature подарує емоції, які ви зможете відчути завдяки

ароматам – для підтримки вашого гарного самопочуття



ПОТЕНЦІАЛ АРОМАТІВ
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Прогноз розвитку ринку ефірних олій на 2022 рік –

більше 25 мільярдів доларів США*

На що ви чекаєте? Станьте частиною успіху!

Ефірні олії - ринок, що швидко розвивається

https://www.statista.com/statistics/973147/global-essential-oils-market-value/


ВІДЧУЙТЕ 

СЕРЦЕ 

ПРИРОДИ 



Підтримуйте ваше самопочуття...

100% натуральні

ефірні олії

Тонізуюча Освіжаюча Заспокійлива Активізуюча

Віталізуюча Розслабляюча Збалансовуюча Заспокійлива

Ефірні олії та їх композиції у скляній тарі, 

що частково виготовлена з переробленого

скла***

Весь контроль здійснюється

за найвищими стандартами

якості

Аромати зі 100%

натуральних ефірних олій

Застереження:

Ефірні олії можна наносити на 

шкіру тільки в розведеному стані, 

тому слідкуйте за їх правильним

дозуванням.
*** на 55% виготовлено зі скляних відходів



Ефірні олії для

ароматизації приміщень

Спосіб застосування:

Ефірні олії для

ароматизації олій для

догляду за шкірою від LR

… коли завгодно, як завгодно та де завгодно:

У вашому домі –
за допомогою дифузора або 

аромалампи у кімнаті

Наносьте на шкіру –
рецепти “зроби сам”, додаючи ефірну

олію в олію для догляду за шкірою / 

масажу



Підбадьорливий

АПЕЛЬСИН
CITRUS SINENSIS

10 мл I 26081

255 грн

Вплив аромату: бадьорить, стимулює, 

додає енергії, покращує концентрацію

Характеристика аромату: свіжий, 

фруктовий, солодкий, теплий

Походження: Аргентина

Пожвавлюючий

Стимулюючий

100% ПРИРОДНЕ ПОХОДЖЕННЯ –

ВИРОБЛЕНО В АРГЕНТИНІ

Застереження:

Ефірні олії можна наносити на шкіру

тільки в розведеному стані, тому 

слідкуйте за їх правильним

дозуванням.

Партнерська 

ціна
182 грн
СП 11 I БО 151,67



Освіжає

ЛИМОН
CITRUS LIMON

10 мл I 26080

329 грн

Вплив аромату: активізує, освіжає, покращує 

концентрацію, мотивує, піднімає настрій 

Характеристика аромату: свіжий, фруктовий, 

яскраво виражений

Походження: Аргентина

Активізує

Фокусує

Партнерська 

ціна
235 грн
СП 14 I БО 195,83

100% ПРИРОДНЕ ПОХОДЖЕННЯ –

ВИРОБЛЕНО В АРГЕНТИНІ

Застереження:

Ефірні олії можна наносити на шкіру

тільки в розведеному стані, тому 

слідкуйте за їх правильним

дозуванням.



Освіжаючий

БЕРГАМОТ
CITRUS AURANTIUM

BERGAMIA

10 мл I 26082

829 грн

Вплив аромату: Заспокоює, розслабляє, 

освіжає, покращує концентрацію уваги

Характеристика аромату: цитрусовий, свіжий, 

прозорий, камфорний

Походження: Італія

Заспокійливий

Розслабляючий

Партнерська 

ціна
592 грн
СП 36 I БО 493,33

100% ПРИРОДНЕ ПОХОДЖЕННЯ –

ВИРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ

Застереження:

Ефірні олії можна наносити на шкіру

тільки в розведеному стані, тому 

слідкуйте за їх правильним

дозуванням.



Активізуючий

ПЕРЦЕВА М’ЯТА
MENTHA PIPERITA

10 мл I 26083

509 грн

Вплив аромату: активізує, очищає, 

освіжає, підбадьорює, надає життєвої 

сили

Характеристика аромату: свіжий, 

прозорий, прохолодний, трав'яний 

Походження: Індія

Освіжаючий

Очищаючий

Партнерська 

ціна
364 грн
СП 22 I БО 303,33

100% ПРИРОДНЕ ПОХОДЖЕННЯ –

ВИРОБЛЕНО В ІНДІЇ

Застереження:

Ефірні олії можна наносити на шкіру

тільки в розведеному стані, тому 

слідкуйте за їх правильним

дозуванням.



Віталізуючий

ЕВКАЛІПТ
EUKALYPTUS

GLOBULUS

10 мл I 26084

355 грн

Вплив аромату: підбадьорливий, активізує, 

освіжає, покращує концентрацію уваги

Характеристика аромату: свіжий, 

прозорий, пахне камфорою

Походження: Португалія

Активізуючий

Фокусуючий

Партнерська 

ціна
254 грн
СП 15 I БО 211,67 

100% ПРИРОДНЕ ПОХОДЖЕННЯ –

ВИРОБЛЕНО В ПОРТУГАЛІЇ

Застереження:

Ефірні олії можна наносити на шкіру

тільки в розведеному стані, тому 

слідкуйте за їх правильним

дозуванням.



Розслабляючий

ЛАВАНДА
LAVANDULA 

ANGUSTIFOLIA

10 мл I 26085

629 грн

Вплив аромату: розслабляючий, 

врівноважуючий, заспокійливий, снодійний 

Характеристика аромату: квітковий, 

свіжий, трав'янистий

Походження: Болгарія

Збалансовуючий

Заспокійливий

Партнерська 

ціна
449 грн
СП 27 I БО 374,17

100% ПРИРОДНЕ ПОХОДЖЕННЯ –

ВИРОБЛЕНО В БОЛГАРІЇ

Застереження:

Ефірні олії можна наносити на шкіру

тільки в розведеному стані, тому 

слідкуйте за їх правильним

дозуванням.



Фокусуючий

ЧЕБРЕЦЬ
THYMUS

VULGARIS

10 мл I 26086

829 грн

Вплив аромату: стимулює, активізує, 

зміцнює, покращує концентрацію, надає 

сміливості

Характеристика аромату: свіжий, 

насичений, трав'янистий

Походження: Іспанія

Активізуючий

Стимулюючий

Партнерська 

ціна
592 грн
СП 36 I БО 493,33

100% ПРИРОДНЕ ПОХОДЖЕННЯ –

ВИРОБЛЕНО В ІСПАНІЇ

Застереження:

Ефірні олії можна наносити на шкіру

тільки в розведеному стані, тому 

слідкуйте за їх правильним

дозуванням.



Покращує концентрацію

КЕДРОВЕ 

ДЕРЕВО
CEDRUS

ATLANTICA

10 мл I 26087

255 грн

Вплив аромату: зміцнюючий, 

заспокійливий, укріплюючий, турботливий, 

підбадьорливий, відновлюючий

Характеристика аромату: бальзамічний, 

деревний, теплий, солодкий

Походження: Марокко

Підбадьорливий

Заспокійливий

Партнерська 

ціна
182 грн
СП 11 I БО 151,67 

100% ПРИРОДНЕ ПОХОДЖЕННЯ –

ВИРОБЛЕНО В МАРОККО

Застереження:

Ефірні олії можна наносити на шкіру

тільки в розведеному стані, тому 

слідкуйте за їх правильним

дозуванням.



ОЛІЯ ДЛЯ 

ДОГЛЯДУ
100 мл I 26070

455 грн

М'яка олія для догляду за 

тілом та масажу з 97%** 

натуральних інгредієнтів

Основа для додавання 

ефірних олій

Олія для догляду та 

масажу 2в1 

Мигдалева олія, олія 

жожоба, екстракт алое 

вера

Ароматизуйте

олію для догляду 

окремими

ефірними оліями

Партнерська 

ціна
325 грн
СП 20 I БО 270,83

*** NOI= показник натурального походження
відповідно до стандарту DIN 16128



Відчувайте емоції завдяки ароматам –

як ви бажаєте почуватися сьогодні?

Тонізуюча Освіжаюча Заспокійлива Активізуюча Віталізуюча Розслабляюча Збалансовуюча Заспокійлива



ДЖЕРЕЛА ЯКІСНИХ АРОМАТІВ

Рослини збирають у всьому світі, а ефірні

олії добувають з них локально

Наші постачальники були ретельно

відібрані серед сімейних підприємств і 

кооперативів

Есенції природи у продуктах LR Soul of Nature 

повністю розкриваються у вашому домі

Евкаліпт Лаванда

М’ята 

перцева

БергамотКедрЛимон і 

апельсин

Чебрець



АРОМАТЕРАПІЯ У ЗРУЧНОМУ НАБОРІ

Заощаджуйте 

10% і будьте 

готові до

бізнесу!

НАБІР ОЛІЙ ДЛЯ 

ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ
8 ЕФІРНИХ ОЛІЙ +ОЛІЯ ДЛЯ 

ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ

Арт.: 26090

3.949 грн

Концентрована сила усіх восьми окремих ефірних

олій, об’єднаних в одному наборі за спеціальною

ціною

Як би ви не почувалися сьогодні - з цим набором у 

вас завжди під рукою є природне рішення!

Для ароматизації кімнати за допомогою дифузора / 

аромалампи або для додавання у базову олію для 

догляду за тілом або для масажу

Позначайте вашу 

індивідуальну суміш

олії для догляду 

стікерами LR! 

Замовляйте їх з 

набором:

Арт.: 96226

Партнерська 

ціна
2.821 грн
СП 147 I БО 2.027,33



Пориньте… 

… в емоційний світ ароматів



• Relaxed Soul

• Hopeful Soul

• Strong Soul

• Cheerful Soul

4 НАПРЯМКИ АРОМАТІВ – 4 СТАНИ ДУШІ

Пориньте в аромасвіт LR Soul of Nature та насолоджуйтесь засобами для 

догляду за тілом, які перетворюють вашу повсякденну рутину в особистий

ритуал для настрою.

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)**

Весь контроль 

здійснюється

за найвищими 

стандартами

якості

Ефірні олії та їх композиції

у скляній тарі, що частково

виготовлена з 

переробленого

скла***

Аромати для вашої душі

* NOI = показник натурального походження відповідно до стандарту DIN 16128, ** Заглушки, ковпачки та кришки з пластику (поліпропілен), *** На 55% виготовлено зі
скляних відходів



Relaxed Soul
Релаксація

Hopeful Soul
Внутрішня гармонія

Strong Soul
Енергія та життєва сила

Cheerful Soul
Позитивна енергія



ПОРИНЬТЕ У СВІТ 

РЕЛАКСАЦІЇ ТА 

ВІДНОВЛЕННЯ!
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.

100% натуральні

ефірні олії:

бергамот, лаванда, 

неролі, сандал



РИТУАЛ

РОЗСЛАБЛЕННЯ

RELAXED
SOUL
ЕФІРНА СУМІШ
10 мл I 26100

• 100% натуральні 
ефірні олії

Підготуйте себе та своє тіло до розслабленої ночі 

заздалегідь увечері. Відчуйте аромат у повітрі: додайте 

2-3 краплі у дифузор або аромалампу з водою. Цього 

достатньо, що забути про зайві турботи та відчути 

релакс.



РИТУАЛ

РОЗСЛАБЛЕННЯ

... якщо ви ще в дорозі, скористайтесь ефірною олією з 

кульковим аплікатором, яка допоможе вам швидко

розслабитися...

Релаксація

«на ходу»

RELAXED
SOUL
ЕФІРНА ОЛІЯ З 

КУЛЬКОВИМ 

АПЛІКАТОРОМ
10 мл I 26104

• Містить бленд олій та на 99%*** 

складається з натуральних 

інгредієнтів, містить 100% натуральні 

ефірі олії

• З приємним зігріваючим ефектом

шкіри та з ефектом розслаблення тіла

завдяки аромату

ПІДКАЗКА: З кульковою ефірною олією аромасвіт

Relaxed Soul завжди з собою – зацікавлюйте інших 

миттєвим ефектом.

*** NOI= показник натурального походження відповідно до стандарту DIN 16128



РИТУАЛ

РОЗСЛАБЛЕННЯ

... як тільки почне вечоріти, розпиліть аромаспрей на 

подушки та ковдри у вашій спальні. Приємний аромат 

подарує внутрішній спокій.

• Спрей для дому та текстилю 
містить 100% натуральні 
ефірні олії

ПІДКАЗКА: Ідеальний у уподорожі - створіть

атмосферу розслабленого настрою увечері, де б ви не 

були!

RELAXED
SOUL
АРОМАСПРЕЙ ДЛЯ 

ДОМУ ТА ТЕКСТИЛЮ
100 мл I 26103



RELAXED
SOUL

БАТТЕР ДЛЯ ТІЛА
200 мл I 26102

Партнерська 

ціна

Партнерська 

ціна 449 грн
СП 27 I БО 374,17 

RELAXED
SOUL
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ
200 мл I 26101

271 грн
СП 16 I БО 225,83



РИТУАЛ

РОЗСЛАБЛЕННЯ

RELAXED
SOUL
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ
200 мл I 26101

RELAXED
SOUL

БАТТЕР ДЛЯ ТІЛА
200 мл I 26102

... а баттер для тіла наповнить ваш ритуал відновлення

шкіри та глибоким доглядом.

• Гель для душу 
містить 95%*** 
натуральних 
інгредієнтів та
100% натуральні 
ефірні олії

• М'яко живить і 
очищає шкіру

• Баттер для тіла містить 
98%*** натуральних 
інгредієнтів та 100% 
натуральні ефірні олії

• Для догляду та 
еластичності шкіри, а 
також зміцнення
захисного бар’єру шкіри
завдяки олії ши та 
мигдалевій олії

ПІДКАЗКА: Це ваш розслабляючий дует для догляду за 

шкірою на кожен день!

*** NOI= показник натурального походження відповідно до стандарту DIN 16128

… «змийте» стрес дня: з гелем для душу Relaxed Soul 

ваш вечірній душ стане оздоровлюючим.



ПОЄДНУЙТЕ СЕРІЮ RELAXED SOUL 

ІЗ БЕСТСЕЛЕРАМИ ВІД LR

Аромасвіт Relaxed Soul ідеально поєднується з продуктами, які

ви зазвичай використовуєте з широкого асортименту LR:

LR LIFETAKT НАЙТ МАЙСТЕР

Найт Майстер - це поживний

комплекс, який підтримує власні

процеси організму протягом ночі1

LR ZEITGARD НІЧНА МАСКА

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Подарує екстрапорцію догляду за 

шкірою протягом ночі

1 Вітаміни тіамін, ніацин, В6, В12 та магній сприяють нормальній роботі нервової

системи та нормальному енергетичному обміну.



ЗРОБІТЬ ЩОСЬ КОРИСНЕ ДЛЯ 

СЕБЕ – СТВОРЮЙТЕ ОСОБЛИВІ 

МОМЕНТИ, ЩОБ ЗБЕРІГАТИ 

ВНУТРІШНІЙ БАЛАНС
Відчуваєте, що втратили баланс? Відпустіть все! Зупиніться на хвилинку і зосередьтесь на 

своєму самопочутті. Запашний аромасвіт Hopeful Soul від LR Soul of Nature допоможе вам 

відновити баланс, даруючи відчуття натхнення та гармонії.

100% натуральні

ефірні олії:

бергамот, троянда, 

римська ромашка, 

сандал



HOPEFUL
SOUL
ЕФІРНА СУМІШ
10 мл I 26110

Партнерська 

ціна
449 грн
СП 27 I БО 374,17



РИТУАЛ 

ВІДНОВЛЕННЯ 

ГАРМОНІЇ

HOPEFUL
SOUL
ЕФІРНА СУМІШ
10 мл I 26110

• 100% 
натуральні 
ефірні олії

Наповніть ароматом свою оселю за допомогою 

дифузора або аромалампи: додайте 2-3 краплі 

ефірної суміші Hopeful Soul. Цей аромат також 

ідеально підходить для робочих приміщень, щоб 

створити приємну атмосферу для натхнення та 

гармонії.



HOPEFUL
SOUL
ЕФІРНА ОЛІЯ З КУЛЬКОВИМ 

АПЛІКАТОРОМ
10 мл I 26113

Партнерська 

ціна
271 грн
СП 16 I БО 261,13



РИТУАЛ 

ВІДНОВЛЕННЯ 

ГАРМОНІЇ

HOPEFUL
SOUL
ЕФІРНА ОЛІЯ З 

КУЛЬКОВИМ 

АПЛІКАТОРОМ
10 мл I 26113

Баланс

«на ходу»

• Містить бленд олій та на 99%*** 

складається з натуральних 

інгредієнтів, містить 100% 

натуральні ефірі олії

• З приємним зігріваючим

ефектом шкіри та гармонійним

ароматом

ПІДКАЗКА: З кульковою ефірною олією аромасвіт

Hopeful Soul завжди з собою – зацікавлюйте інших 

миттєвим ефектом.

*** NOI= показник натурального походження відповідно до стандарту DIN 16128

Підтримує ваше самопочуття, навіть коли ви в 

дорозі. Наприклад, перед важливою зустріччю

скористайтеся засобом та відчуйте спокій та 

зосередженість.



HOPEFUL
SOUL

БАТТЕР ДЛЯ ТІЛА
200 мл I 26112

Партнерська 

ціна

Партнерська 

ціна 449 грн
СП 27 I БО 374,17

HOPEFUL
SOUL
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ
200 мл I 26111

271 грн
СП 16 I БО 225,83



РИТУАЛ 

ВІДНОВЛЕННЯ 

ГАРМОНІЇ
Перетворіть вашу ванну кімнату на джерело балансу 

та гармонії. Позитивні думки та впевненість поруч з 

вами.

HOPEFUL
SOUL
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ
200 мл I 26111

• Гель для душу містить 
95%*** натуральних 
інгредієнтів та 100% 
натуральні ефірні олії

• М'яко живить і 
очищає шкіру

HOPEFUL
SOUL

БАТТЕР ДЛЯ ТІЛА
200 мл I 26112

• Баттер для тіла містить 
98%*** натуральних 
інгредієнтів та 100% 
натуральні ефірні олії

• Для догляду та еластичності
шкіри, а також зміцнення
захисного бар’єру шкіри
завдяки олії ши та 
мигдалевій олії

ПІДКАЗКА: Це ваш гармонійний дует для догляду за 

шкірою на кожен день!

*** NOI= показник натурального походження відповідно до стандарту DIN 16128



ПОЄДНУЙТЕ СЕРІЮ HOPEFUL SOUL 

ІЗ БЕСТСЕЛЕРАМИ ВІД LR

Аромасвіт Hopeful Soul ідеально поєднується з продуктами, які

ви зазвичай використовуєте з широкого асортименту LR:

LR LIFETAKT 

ПРОБАЛАНС

Для збалансованого кислотно-

лужного середовища організму

LR LIFETAKT 

РЕЙШІ ПЛЮС

Рейші вважається грибом довголіття, 

який підтримує гарне самопочуття



ЗАРЯДЖАЙТЕСЯ

ЕНЕРГІЄЮ ТА ВІДЧУЙТЕ

ВІДНОВЛЕННЯ
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.

100% натуральні

ефірні олії:

м'ята перцева, 

евкаліпт, чебрець, 

кедрове дерево



STRONG
SOUL
ЕФІРНА СУМІШ
10 мл I 26120

Партнерська 

ціна
449 грн
СП 27 I БО 374,17 



РИТУАЛ 

ВІДНОВЛЕННЯ

СИЛ ТА ЕНЕРГІЇ
Підсилюйте ефект наповнення внутрішньою енергією 

протягом усього дня, використовуючи ефірну суміш

Strong Soul за допомогою дифузора або аромалампи. 

Створіть стимулюючу та підбадьорливу атмосферу у 

вашій оселі просторі та дихайте глибоко.

STRONG
SOUL
ЕФІРНА СУМІШ
10 мл I 26120

• 100% 
натуральні 
ефірні олії



STRONG
SOUL
ЕФІРНА ОЛІЯ З КУЛЬКОВИМ 

АПЛІКАТОРОМ
10 мл I 26123

271 грн
СП 16 I БО 225,83

Партнерська 

ціна



РИТУАЛ 

ВІДНОВЛЕННЯ

СИЛ ТА ЕНЕРГІЇ
Ви не вдома? З кульковою ефірною олією Strong Soul

ви можете насолоджуватися ефектом свіжості та 

енергії. Засіб також знімає напругу.

STRONG
SOUL
ЕФІРНА ОЛІЯ З 

КУЛЬКОВИМ 

АПЛІКАТОРОМ
10 мл I 26123

Перезарядка

«на ходу»

• Містить бленд олій та на 99%*** 

складається з натуральних 

інгредієнтів, містить 100% 

натуральні ефірі олії

• Завдяки унікальному комплексу 

зігрівання та охолодження 

стимулює рецептори шкіри, має 

розслабляючу та відволікаючу дію, 

водночас освіжає та оживляє

ПІДКАЗКА: З кульковою ефірною олією аромасвіт

Strong Soul завжди з собою – зацікавлюйте інших 

миттєвим ефектом.

*** NOI= показник натурального походження відповідно до стандарту DIN 16128



STRONG
SOUL

КРЕМ ДЛЯ ТІЛА
200 мл I 26122

STRONG
SOUL
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ
200 мл I 26121

Партнерська 

ціна
271 грн
СП 16 I БО 225,83

Партнерська 

ціна 449 грн
СП 27 I БО 374,17



РИТУАЛ 

ВІДНОВЛЕННЯ

СИЛ ТА ЕНЕРГІЇ

STRONG
SOUL

КРЕМ ДЛЯ ТІЛА
200 мл I 26122

STRONG
SOUL
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ
200 мл I 26121

• Гель для душу містить 
95%*** натуральних 
інгредієнтів та 100% 
натуральні ефірні олії

• М'яко живить і 
очищає шкіру

• Крем для тіла містить 98%*** 
натуральних інгредієнтів та
100% натуральні ефірні олії

• Для догляду та еластичності
шкіри, а також зміцнення
захисного бар’єру шкіри
завдяки олії ши та мигдалевій
олії

ПІДКАЗКА: Це ваш енергійний дует для догляду за 

шкірою на кожен день!

*** NOI= показник натурального походження відповідно до стандарту DIN 16128

Почніть свій день правильно! Коли ви прийняли

душ, а потім зволожили шкіру кремом, ви можете 

розпочинати день, готові до нових викликів.



ПОЄДНУЙТЕ СЕРІЮ STRONG 

SOUL ІЗ БЕСТСЕЛЕРАМИ ВІД LR

Аромасвіт Strong Soul ідеально поєднується з продуктами, які ви

зазвичай використовуєте з широкого асортименту LR:

LR LIFETAKT 

ПИТНИЙ ГЕЛЬ АЛОЕ ВЕРА 

ІМУНІТЕТ ПЛЮС

Експерт з імунної системи

LR LIFETAKT 

ЦИСТУС ІНКАНУС

Підтримує вашу імунну систему 

завдяки властивостям ладанника

LR LIFETAKT

КОЛОСТРУМ

Найкраще від природи для вашого 

хорошого самопочуття



НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ

МОМЕНТАМИ ЩАСТЯ ТА 

ПОЗИТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ

100% натуральні

ефірні олії:

лимон, апельсин, 

троянда, кедрове

дерево

Відчуйте життєрадісність душі! 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.



Партнерська 

ціна

CHEERFUL
SOUL
ЕФІРНА СУМІШ
10 мл I 26130

449 грн
СП 27 I БО 374,17 



РИТУАЛ ЩАСТЯ

Був складний день? Не переймайтеся. Почніть з 

гарного настрою у вашій оселі та використовуйте

ефірну суміш Cheerful Soul за допомогою дифузора

або аромалампи.

CHEERFUL
SOUL
ЕФІРНА СУМІШ
10 мл I 26130

• 100% 
натуральні 
ефірні олії



РИТУАЛ ЩАСТЯ

• Спрей для дому та текстилю 
містить 100% натуральні 
ефірні олії

CHEERFUL
SOUL
АРОМАСПРЕЙ ДЛЯ 

ДОМУ ТА ТЕКСТИЛЮ
100 мл I 26133

Для миттєвої ароматизації приміщення без дифузора 

розпиліть аромаспрей Cheerful Soul. Зробіть глибокий

вдих і насолоджуйтесь ароматом чистої радості.

ПІДКАЗКА: Розпиліть у кімнаті до прибуття гостей, і 

вони точно оцінять аромат.



CHEERFUL
SOUL
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ
200 мл I 26131

CHEERFUL
SOUL

СОРБЕТ ДЛЯ ТІЛА
200 мл I 26132

Партнерська 

ціна
271 грн
СП 16 I БО 225,83

Партнерська 

ціна 449 грн
СП 27 I БО 374,17



РИТУАЛ ЩАСТЯ

CHEERFUL
SOUL
SHOWER GEL
200 мл I 26131

• Гель для душу 
містить 95%*** 
натуральних 
інгредієнтів та 100% 
натуральні ефірні 
олії

• М'яко живить і 
очищає шкіру

• Сорбет для тіла містить 
97%*** натуральних 
інгредієнтів та 100% 
натуральні ефірні олії

• Для догляду та еластичності
шкіри, а також зміцнення
захисного бар’єру шкіри
завдяки олії ши та 
мигдалевій олії

CHEERFUL
SOUL

СОРБЕТ ДЛЯ ТІЛА
200 мл I 26132

ПІДКАЗКА: Це ваш дует для догляду за шкірою та 

гарного настрою на кожен день!

… а аромат легкої текстури сорбету тіла підніме вам 

настрій і покращить самопочуття.

*** NOI= показник натурального походження відповідно до стандарту DIN 16128

Далі прийміть душ з гелем Cheerful Soul. Змийте всі 

негативні думки: аромат має відновлювальний ефект, 

після якого ви сяятимете зсередини.



CHEERFUL
SOUL
ЕФІРНА ОЛІЯ З КУЛЬКОВИМ 

АПЛІКАТОРОМ
10 мл I 26134

Партнерська 

ціна
271 грн
СП 16 I БО 225,83 



РИТУАЛ ЩАСТЯ

Cheerful Soul - це радість у моменті на ходу. З ним ви

сяятимете зсередини!

Гарний 

настрій

«на ходу»

CHEERFUL
SOUL
ЕФІРНА ОЛІЯ З 

КУЛЬКОВИМ 

АПЛІКАТОРОМ
10 мл I 26134

• Містить бленд олій та 

на 99%*** складається з 

натуральних 

інгредієнтів, містить 

100% натуральні ефірі 

олії

• З приємним зігріваючим

ефектом шкіри для 

відчуття зігріваючих

променів сонця

ПІДКАЗКА: З кульковою ефірною олією аромасвіт

Strong Soul завжди з собою – зацікавлюйте інших 

миттєвим ефектом.

*** NOI= показник натурального походження відповідно до стандарту DIN 16128



ПОЄДНУЙТЕ СЕРІЮ CHEERFUL
SOUL ІЗ БЕСТСЕЛЕРАМИ ВІД LR

Аромасвіт Cheerful Soul ідеально поєднується з продуктами, які

ви зазвичай використовуєте з широкого асортименту LR:

LR LIFETAKT

CELL ESSENCE ЕНЕРГІЯ КЛІТИН

Підтримує вироблення та 

перетворення енергії в клітинах1

LR LIFETAKT 

МАЙНД МАЙСТЕР

Для зосередженості, енергії та 

продуктивності протягом дня

LR LIFETAKT 

МАЙНД МАЙСТЕР ЕКСТРІМ

Миттєвий заряд енергії «на ходу»

1 Вітаміни В12, В6, рибофлавін, ніацин та пантотенова 

кислота сприяють нормальному енергетичному обміну та 

зменшенню втоми та виснаженості



Relaxed Soul
Релаксація

Hopeful Soul
Внутрішня гармонія

Strong Soul
Енергія та життєва сила

Cheerful Soul
Позитивна енергія



Ваш щоденний аромаритуал



Як застосовувати ефірні олії для шкіри?

+

ЕФІРНІ ОЛІЇ З КУЛЬКОВИМ 

АПЛІКАТОРОМ, КРЕМИ ДЛЯ ТІЛА,

ГЕЛІ ДЛЯ ДУШУ

ДОДАВАННЯ ОКРЕМИХ 

ЕФІРНИХ ОЛІЙ В ОЛІЮ 

ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ТІЛОМ

ДОГЛЯД ТА МАСАЖ



Вся сила аромату у вас вдома –

просто у застосуванні:

+

ROLL-ON, KÖRPERCREMES,

DUSCHGEL

ÄTHERISCHE EINZELÖLE 

VERDÜNNT IN PFLEGE-ÖL

HAUTPFLEGE UND MASSAGEN

ÖLLAMPE DIFFUSER

ОДНОКОМПОНЕНТНІ ЕФІРНІ 

ОЛІЇ, БЛЕНДИ ЕФІРНИХ ОЛІЙ

АРОМАСПРЕЙ ДЛЯ ДОМУ ТА 

ТЕКСТИЛЮ
АРОМАТИЗАЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ



ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО ПРОДУКТИ

• FAQ´S | ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

• ДОВІДНИК ПРОДУКЦІЇ

У довіднику продукції ви знайдете

детальну інформацію про окремі продукти

та новий бренд

Поширені запитання відповідають на 

популярні запитання про ефірні олії та

LR Soul of Nature



ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО ПРОДУКТИ

ДІДЖИТАЛ-ІНСТРУКЦІЯ З 

ПРОДАЖУ

у центрі завантажень

БРОШУРА

арт.: 96220

З брошури ви дізнаєтесь про походження та методи

видобутку ефірних олій, про наші 4 аромасвіти та багато

іншого

... станете професіоналом з рецептами для догляду за 

тілом та масажними оліями та отримаєте натхнення, як 

перетворити щоденну рутину на ритуали для гарного 

самопочуття

Цифровий посібник із продажів навчить, як 

зацікавити клієнтів, порекомендувати та успішно

продавати продукцію LR Soul of Nature



ПОРИНЬТЕ У СВІТ 
АРОМАТЕРАПІЇ!

LR SOUL OF NATURE –

ДИХАЙТЕ ЕМОЦІЯМИ




