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ЗРОБІТЬ 
ХОРОШІ РЕЧІ 
ЩЕ КРАЩИМИ

НОВА ЕРА 
ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОСМЕТОЛОГІЇ
ВДОМА



*Очікується отримання патенту в Німеччині – косметичний пристрій для домашнього використання зі змінними інструментами:патент-

10 2022 200 747.6

1 ПРИЛАД –
4 НАСАДКИ!
✓ СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН

✓ СУПЕРЗРУЧНИЙ ПРИЛАД ЗІ ЗМІННИМИ 

НАСАДКАМИ

✓ ЕРГОНОМІЧНА РУКОЯТКА

✓ ОДНА ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ

✓ ОЧІКУЄТЬСЯ ПАТЕНТ У НІМЕЧЧИНІ

УЛЬТРАЗВУКОСЦИЛЯЦІЯ ТА

ВІБРАЦІЯ

КЛІК-СИСТЕМАІННОВАЦНА 

ТЕХНОЛОГІЯ

ЗАСТОСУВАННЯ: 

ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛО

НАСАДКА ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА 

ШКІРОЮ ТІЛА –

ПІДТЯГУЮЧИЙ МАСАЖ ТІЛА

НАСАДКА ДЛЯ 

ПІЛІНГУ ОБЛИЧЧЯ –

ІНТЕНСИВНИЙ 

ДЕТОКС

НАСАДКА ДЛЯ 

РОЗГЛАДЖУВАННЯ 

ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ –

ЕФЕКТИВНЕ 

ОМОЛОДЖЕННЯ

НАСАДКА ДЛЯ 

ОЧИЩЕННЯ 

ОБЛИЧЧЯ –

ПРОФЕСІЙНЕ 

ОЧИЩЕННЯ



З LR ZEITGARD ви маєте власний салон краси, не 

виходячи з дому.

Відчуйте максимальну гнучкість

та створіть свою індивідуальну процедуру догляду 

завдяки різноманітності ефективних супутників для 

вашої краси.

ОДНА СИСТЕМА ДЛЯ КРАСИ –

КІЛЬКА ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ЗАСТОСУВАННЯ!

LR ZEITGARD – ДЛЯ ВАШОЇ НЕЗМІННОЇ КРАСИ.

ВАШ ОСОБИСТИЙ 
САЛОН КАСИ



Додатковий спеціальний догляд

адаптований до 

індивідуальних, незалежних від віку

потреб шкіри

(напр., недоліки шкіри, суха шкіра тощо)

ОСНОВНИЙ

ДОГЛЯД
СПЕЦІАЛЬНИЙ

ДОГЛЯД

ДЕКОРАТИВНА 

КОСМЕТИКА

СТРУКТУРА ПОРТФОЛІО

Засоби для 

очищення шкіри 

для різних 

цілей

Додаткова 

преміумкосметика

Щоденний базовий догляд, 

адаптований до 

вікових потреб шкіри 

(Nanogold для жінок < 40, Beauty Diamonds для 

жінок > 40, Platinum для чоловіків)

Крем для тіла

для жінок

ІДЕАЛЬНІ СУПУТНИКИ

ПРОТИ СТАРІННЯ НА КОЖЕН ДЕНЬ!

ЩО СПОДОБАЛОСЯ Б 

СЬОГОДНІ ВАШІЙ ШКІРІ?

ПІДКРЕСЛІТЬ СВОЮ 

КРАСУ!

КОСМЕТИЧНИЙ ПРИСТРІЙ ZEITGARD PRO

1 пристрій – 4 прилади
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ОБЛИЧЧЯ

НІЧНИЙ 

КРЕМ*
ДЕННИЙ 

КРЕМ*

ОСНОВНИЙ ДОГЛЯД

ОЧИЩЕННЯ ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД

SEROX ІНТЕНСИВНИЙ КРЕМ

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ДЕКОРАТИВНА КОСМЕТИКА

ДОГЛЯД ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ПОТРЕБ ДЕКОРАТИВНА КОСМЕТИКА

SEROX МИТТЄВА СИРОВАТКА

SEROX ПАТЧІ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ

SEROX ЗАСІБ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ЗМОРШОК

СИРОВАТКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ «БЛЮ ЛАЙТ»

POWERLIFT КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

НІЧНА МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
ПРИЛАД ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА
ОЧИЩЕННЯ ТА ОМОЛОДЖЕННЯ

СИРОВАТКА ДЛЯ АКТИВАЦІЇ РОСТУ ВІЙ

ТУШ ДЛЯ ВІЙ

АНТИВІКОВИЙ КРЕМ*
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КРЕМ ДЛЯ 

ТІЛА

NEW

NEW

NEW

SEROX КРЕМ-ПЕРФЕКТОР ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

BEAUTY DIAMONDS ОЛІЯ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
«СЯЯННЯ МОЛОДОСТІ»

*НОВІ ФОРМУЛИ

ВИХІД ПРОДУКЦІЇ ВЕРЕСЕНЬ/ЖОВТЕНЬ 2022:

• Очищувальний гель ZG I

• Очищувальний крем ZG I

• Зволожуючий крем-гель ZG II

• Відновлювальний крем-гель ZG II

• Сироватка для догляду навколо очей ZG II

• Тонік для обличчя Nanogold

• Тонік для обличчя Beauty Diamonds

• Інтенсивний крем Beauty Diamonds

• Охолоджуючий крем-гель для повік Platinum

• Класична насадка для щітки

ВИХІД ПРОДУКЦІЇ, ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАЛИШКІВ НА СКЛАДІ:

• Засіб для заповнення зморшок Serox (вихід з Collection у 

листопаді 2022)

• Патчі для шкіри навколо очей Serox (грудень 2023)

НІЧНИЙ 

КРЕМ*

КРЕМ ДЛЯ 

ПОВІК*

ДЕННИЙ 

КРЕМ*

Жінки < 40

Жінки > 40

Чоловіки > 25

Структура у каталозі Collection залишається незмінною – ця структура є інструментом підтримки продажів для кращого орієнтування

Racine as „activating 

basic care for anti-aging starters“

NIGHT 

CREAM

EYE 

CREAM

DAY

CREAM
COLLAGEN

SERUM

КРЕМ ДЛЯ 

ПОВІК

NEW

ДЕТАЛІ ПОРТФОЛІО

НІЧНИЙ 

КРЕМ

КРЕМ ДЛЯ 

ОЧЕЙ

ДЕННИЙ 

КРЕМ

СИРОВАТКА 

З 

КОЛАГЕНОМ

Активуючий базовий догляд для 

початку омолодження Racine



ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ 
ПРЕМІУМКЛАСУ

LR не проводить досліди на тваринах

• Продукти не тестуються на тваринах для косметичних цілей LR або від її імені.

Усі продукти дерматологічно протестовані

• Усі продукти тестуються незалежним контрактним дослідницьким інститутом, який спеціалізується на 

дерматологічних тестуваннях косметики (наприклад, визначається, чи викликає тестовий продукт реакцію 

після нанесення на шкіру).

LR не використовує парабени

• Завдяки своїй гормоноподібній дії парабени асоціюються з виникненням алергії та коливаннями 

гормонального балансу. З цієї причини ми утримуємося від використання парабенів і використовуємо 

інші консерванти.

LR не використовує силікони

• Замість силіконів LR використовує високоякісні олії та емоленти, які позитивно впливають на шкіру.

LR не використовує мінеральні олії*

• Використання мінеральних олій піддається критиці та класифікується споживачами як сумнівний інгредієнт. 

Тому ми відмовляємось від використання мінеральних олій у наших продуктах (*мінеральна олія, вазелін, 

рідкий парафін, підрідкий парафін, мікрокристалічний віск, озокерит, церезин).

LR не використовує мікропластик

• ЗМІ та експерти все частіше повідомляють про зростання забруднення океанів пластиком і частинками 

пластику, так званим мікропластиком. Ми утримуємося від використання твердих частинок пластику в наших 

продуктах.

*вимоги поширюються лише на нові формули очищувальних засобів Zeitgard, Nanogold, Beauty Diamonds, Platinum, а також на крем для тіла Zeitgard

ВИРОБЛЕНО В 

НІМЕЧЧИНІ

ВИМОГИ ДО НОВИХ 

ФОРМУЛ ДОГЛЯДУ*

ПРОФЕСІЙНА 

КОСМЕТИКА З 

ВИСОКОЕФЕКТИВНИМИ 

ФОРМУЛАМИ, 

РОЗРОБЛЕНИМИ У 

НІМЕЧЧИНІ

Продукти не містять будь-яких інгредієнтів тваринного походження*

• Використовуються лише інгредієнти рослинного або синтетичного походження (*окрім Nanogold – через 

обмежене постачання воно містить невеганський шовк)

• Деякі інгредієнти тваринного походження не входять до складу кінцевого продукту, але необхідні у процесі 

виробництва сировини.



ДЕТАЛЬНИЙ 
ОГЛЯД 

ПРОДУКТІВ



Засоби для 

очищення:

крем для очищення

(+ тонік для обличчя)

Глибоко очищена, сяюча шкіра.

Ефективна та потужна – сучасна осциляційна технологія з унікальною гігієнічною концепцією 

на основі MICROSILVER

• Ніжне та ефективне очищення від бруду, пилу, макіяжу тощо – у 10 разів ефективніше, не 

пошкоджуючи шкіру

• Коливальні ворсинки щітки, які рухаються вперед-назад тисячі разів на хвилину (6400 об/хв) - для 

більшої сили очищення

• Ворсинки щітки з антибактеріальним інгредієнтом 

Microsilver BG™ – до трьох місяців гігієнічної 

чистоти

• Зручно – одна насадка для щітки підходить

для всіх типів шкіри та щоденного використання

*Очікується отримання патенту в Німеччині – косметичний прилад для домашнього 

використання зі змінними інструментами: патент номер 10 2022 200 747.6

ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ ПОР

1-2 рази щодня

ЗАСТОСУВАННЯ:

НАСАДКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ОБЛИЧЧЯ

ОСЦИЛЯЦІЯ

ЗАСТОСУВАННЯ: 

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

ІННОВАЦІЙНА 

ТЕХНОЛОГІЯ

РУЧНЕ

ОЧИЩЕННЯ

ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ 

З ZEITGARD PRO



ЦІЛЬОВА ГРУПА: Жінки та чоловіки віком від 25 років, які потребують глибокого 

очищення пор без подразнення шкіри – для всіх типів шкіри

ЩО ОБІЦЯЄ ПРОДУКТ?

• Делікатне очищення для щоденного використання

• Покращує текстуру шкіри та розгладжує структуру шкіри

• Особливо добре готує шкіру до подальших засобів для догляду

• Підходить для всіх типів шкіри

ЧОМУ ПРОДУКТ Є УНІКАЛЬНИМ?

• У 10 разів ефективніше ручної чистки обличчя, без стресу для шкіри та 

подразнень

• Гігієнічна концепція насадок для щіток на основі MICROSILVER

• Використовується у поєднанні з очищаючим кремом LR ZEITGARD для 

максимального ефекту

ПРИЧИНИ СПРОБУВАТИ НАСАДКУ:

• Технологія осциляції (коливання)

• Окремі ворсинки щітки залишаються гігієнічно чистими до 

3-х місяців завдяки антибактеріальним властивостям активного інгредієнта LR 

Microsilver BG™. Microsilver BG™ складається з чистого порошку срібла з 

пористою молекулярною структурою. Особливість: Microsilver BG™ стабільно 

регулює утворення нових бактерій

ТЕХНОЛОГІЯ:

• Технологія осциляції: унікальні ворсинки щітки насадки LR ZEITGARD здійснюють 

осциляцію (тобто вони коливаються вперед-назад). Округлі щетинки ковзають 

шкірою обличчя та м’яко, але ефективно видаляють забруднення. При швидкості 

6400 обертів за хвилину шкіра очищається без подразнення. Інші технології 

(наприклад, КРУГОВІ РУХИ) обробляють шкіру в одному напрямку.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

• 1-2 рази на день

• Крок 1: Використовуйте насадку в поєднанні з очищаючим кремом LR ZEITGARD 

щодня вранці та/або ввечері. Перед використанням змочіть обличчя чистою 

водою і нанесіть на щітку очищаючий крем. Очищайте ліву, праву частини 

обличчя та лоб (Т-зону) приблизно по 20 секунд.

• Крок 2: Нанесіть тонік для обличчя LR ZEITGARD, щоб зміцнити кислотну 

оболонку вашої шкіри.

• Область застосування: обличчя

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ: насадка для очищення обличчя LR ZEITGARD

ОПИС НАСАДКИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ 
ОБЛИЧЧЯ



Догляд:

насадка для 

очищення шкіри + 

спеціальний догляд + 

щоденний догляд

Щоденне очищення - перший крок на шляху до незмінно красивої та рівної шкіри.

Це важливо для того, щоб доглядові та антивікові компоненти могли добре проникати у шкіру та розкривати 

свої властивості:

• Легка кремова текстура усуває небажаний жирний блиск і має ревіталізуючу дію

• Екстракт харунгани сприяє регенерації шкіри та покращує її зовнішній вигляд

• Робить колір обличчя свіжим та чистим

• Підходить для всіх типів шкіри

А ви знали?

Екстракт харунгани отримують з дерева харунгана. Це дерево має

має надзвичайну регенеруючу силу і відоме як захисник лісу.

ОЧИЩАЮЧИЙ ТА ПОЖИВНИЙ КРЕМ

1-2 рази щодня

ЗАСТОСУВАННЯ:

ОЧИЩАЮЧИЙ КРЕМ

Крок 1: 

Очищення шкіри

Крок 2: 

Спеціальний догляд

Крок 3: 

Щоденний догляд

НОВИЙ ПРОДУКТ

ПРОФЕСІЙНА 

КОСМЕТИКА

ВИСОКОЕФЕКТИВНА 

ФОРМУЛА

ВИРОБЛЕНО В 

НІМЕЧЧИНІ



ЦІЛЬОВА ГРУПА: Жінки та чоловіки віком від 25 років, які хочуть чисту шкіру та 

кращий колір шкіри – для всіх типів шкіри.

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ: LR ZEITGARD Очищаючий крем, 125 мл

ЩО ОБІЦЯЄ ПРОДУКТ?

• Очищення та живлення

• Покращує візуальний вигляд шкіри та забезпечує свіжий і чистий колір обличчя

• Підтримує регенерацію шкіри

• Оптимально готує шкіру до наступного етапу догляду (забезпечує краще 

поглинання цінних активних інгредієнтів шкірою)

ЧОМУ ПРОДУКТ Є УНІКАЛЬНИМ?

• Ефективно та ніжно видаляє забруднення та надлишки шкірного сала

• Кремова текстура, що трансформується в пористу піну

• Досягається максимальний ефект у поєднанні з приладом LR ZEITGARD (до 10 

разів ефективніше)

ПРИЧИНИ СПРОБУВАТИ ЗАСІБ:

• З екстрактом харунгани (забезпечує захисні властивості, видиме звуження пор 

для бездоганної шкіри та пружність)

• Підходить для всіх типів шкіри

• Ніжне очищення

ОПИС ОЧИЩАЮЧОГО КРЕМУ



2 рази на тиждень

замість насадки 

для очищення 

обличчя

Продукт для 

очищення:

Тонік для обличчя

ЗАСТОСУВАННЯ:

• Ніжне, але ретельне видалення чорних та білих цяток і надлишків 

шкірного сала, видалення відмерлих клітин шкіри

• Стимуляція клітинного оновлення епідермісу в нижніх шарах і 

реструктуризація шкіри у верхніх шарах

Інноваційний кавітаційний пілінг забезпечує 

свіжий колір обличчя та незмінно красивий вигляд 

ІНТЕНСИВНИЙ ДЕТОКС

max. 3

НАСАДКА ДЛЯ ПІЛІНГУ ОБЛИЧЧЯ

*Очікується отримання патенту в Німеччині – косметичний пристрій для 

домашнього використання зі змінними інструментами: патент-10 2022 200 747.6

• Інноваційна ультразвукова технологія (25 кГц): молекули води на 

поверхні шкіри починають вібрувати, у результаті чого вони 

випаровуються – енергія, що виділяється в процесі, видаляє бруд, 

що осідає глибше в порах, а також у частинах верхнього шару 

клітин шкіри.

• Регулярне використання запобігає виникненню недоліків шкіри –

помітно гладкіша, свіжіша та молодша шкіра

УЛЬТРАЗВУК

ЗАСТОСУВАННЯ: 

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

* Дерматестове дослідження триває 

ІННОВАЦІЙНА 

ТЕХНОЛОГІЯ



ЩО ОБІЦЯЄ ПРОДУКТ?

• Інтенсивний детокс для шкіри

• Видалення відмерлих клітин шкіри, чорних та білих цяток, надлишку шкірного 

сала з пор і волосяних фолікулів

• Стимулюється оновлення клітин епідермісу в нижніх шарах

• Текстура верхніх шарів шкіри реструктурується, завдяки чому шкіра виглядає 

оновленою

• Регулярне використання сприяє профілактиці проблемної шкіри

ЧОМУ ПРОДУКТ Є УНІКАЛЬНИМ?

• Ефективна ультразвукова технологія для максимальної ефективності

ПРИЧИНИ СПРОБУВАТИ НАСАДКУ:

• Ультразвукова технологія (25 кГц)

ТЕХНОЛОГІЯ:

• Спеціальна ультразвукова частота, яка використовується у насадці для пілінгу 

обличчя, забезпечує вібрацію молекул води на поверхні шкіри і таким чином 

випаровування. Необхідно використовувати на зволоженій шкірі. Випаровування 

молекул води можна порівняти з крихітними безболісними мікроударами на шкірі.

• Енергія, що виділяється в процесі, розчиняє бруд, який осів у глибших порах 

шкіри, а також у частинах верхнього шару клітин шкіри.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

• 2 рази на тиждень

• Крок 1: Очистіть обличчя очищаючим кремом LR ZEITGARD (БЕЗ насадки для 

очищення обличчя). Не сушіть обличчя після змивання очищаючого крему - шкіра 

повинна бути вологою.

• Крок 2: Обережно проводьте приладом вгору під кутом 45° від нижньої частини 

обличчя, зосереджуючись на Т-зоні (ніс, лоб, підборіддя). Застосування слід 

здійснювати максимум 3 хвилини з легким натисканням.

• Крок 3: Після інтенсивного очищення скористайтеся тоніком для обличчя LR 

ZEITGARD, щоб відновити захисну кислотну оболонку шкіри.

• Область застосування: обличчя

ЦІЛЬОВА ГРУПА: Жінки та чоловіки віком від 25 років, яким необхідний догляд 

своєї шкіри вдома на рівні салонного

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ: насадка для пілінгу обличчя LR ZEITGARD

ОПИС НАСАДКИ ДЛЯ ПІЛІНГУ ОБЛИЧЧЯ



Догляд:

використовується після 

насадки для пілінгу, а 

також насадки для 

очищення обличчя та 

очищаючого крему

Обов’язковим для оптимального догляду за шкірою є застосування тоніка для обличчя LR ZEITGARD після  

застосування очищаючого крему, очищення та пілінгу обличчя за допомогою приладу:

• Підтримує природну захисну функцію шкіри завдяки кислотному показнику pH

• Цинк, алантоїн і провітамін B5 (пантенол) відновлюють баланс мікробіома шкіри

• Освіжає та відновлює шкіру завдяки зволожуючому ефекту і заспокійливому екстракту харунгани

• Тонік для обличчя на безспиртовій основі підходить для всіх типів шкіри

А ви знали?

Екстракт харунгани отримують з дерева харунгана. Це дерево має

має надзвичайну регенеруючу силу та відоме як захисник лісу.

ОВІЖАЮЧИЙ ТА ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

1-2 рази щодня

ЗАСТОСУВАННЯ:

ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Крок 1: 

Очищення обличчя

Крок 2:

Спеціальний догляд

Крок 3:

Щоденний догляд

НОВИЙ ПРОДУКТ

ПРОФЕСІЙНА 

КОСМЕТИКА

ВИСОКОЕФЕКТИВНА 

ФОРМУЛА

ВИРОБЛЕНО В 

НІМЕЧЧИНІ



ЦІЛЬОВА ГРУПА: Жінки та чоловіки віком від 25 років, які хочуть чисту шкіру та 

кращий колір шкіри – для всіх типів шкіри.

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ: Тонік для обличчя LR ZEITGARD, 200 мл

ЩО ОБІЦЯЄ ПРОДУКТ?

• Освіжає та зволожує

• Заспокоює шкіру

• Підтримує природні захисні функції шкіри та відновлює баланс власного 

мікробіому шкіри

• Відновлює шкіру, робить її шовковистою та покращує колір обличчя

ЧОМУ ПРОДУКТ Є УНІКАЛЬНИМ?

• Бар'єрний ефект - відновлює гідроліпідний бар'єр шкіри з показником кислотного 

рН – особливо рекомендується після застосування насадки для пілінгу обличчя 

LR ZEITGARD

• Неперевершений ефект у поєднанні з очищаючим кремом

ПРИЧИНИ СПРОБУВАТИ ПРОДУКТ:

• З екстрактом харунгани (забезпечує захисні властивості, видиме звуження пор 

для бездоганної шкіри, зменшує виникнення запалень)

• З цинком PCA для зволожуючого ефекту, а також антибактеріальної та 

регулюючої дії щодо сальних залоз

• Алантоїн для активації оновлення клітин та прискорення регенерації шкіри

• Провітамін В5 (пантенол) сприяє регенерації клітин і підвищує еластичність 

шкіри

• З білим чаєм та екстрактом евкаліпта з очищаючим ефектом

• Підходить для всіх типів шкіри

• Безспиртова основа

ОПИС ТОНІКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ



2 рази щодня

Продукти для догляду:

Nanogold Денний та нічний 

креми, крем-маска для 

повік, Beauty Diamonds

Денний та нічний креми, 

крем-маска для повік, 

Platinum Антивіковий крем

1. Ультразвук (1000 кГц) діє як мікромасаж на шари шкіри:

• Стимулюється клітинний метаболізм, а також синтез колагену – для покращення структури 

шкіри та гладкості поверхні шкіри, а також для більш пружної та еластичної шкіри

• Активні компоненти проникають в глибокі шари шкіри

Наступне покоління домашнього догляду

переконує потужним подвійним ефектом:

ПОМІТНЕ ЗМЕНШЕННЯ ЗМОРШОК*

2. Пришвидшення омолодження:

• Підвищує косметичну ефективність цінних 

інгредієнтів, транспортуючи їх спеціально до 

клітини шкіри та безпосередньо в клітину

• Активні інгредієнти вивільняються в клітинах 

шкіри, щоб розкрити свою повну силу для 

максимального ефекту

НАСАДКА ДЛЯ РОЗГЛАДЖУВАННЯ 
ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ 

СИСТЕМА ТРАНСПОРТУВАННЯ 

АКТИВНИХ РЕЧОВИН

*Очікується отримання патенту в Німеччині – косметичний пристрій для 

домашнього використання зі змінними інструментами: патент -10 2022 200 747.6

УЛЬТРАЗВУК

ЗАСТОСУВАННЯ: 

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

ІННОВАЦІЙНА 

ТЕХНОЛОГІЯ

ЗАСТОСУВАННЯ:
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ЕФЕКТИВНО ЯК НІКОЛИ!

1. Без ультразвукового 

приладу звичайні 

активні речовини 

залишаються на 

поверхні шкіри.

СИСТЕМА 

ТРАНПОРТУВАННЯ 

АКТИВНИХ РЕЧОВИН

• Підвищує ефективність у поєднанні з косметичним 

засобом

2: За допомогою 

ультразвукового 

приладу активні 

речовини проникають у 

глибокі шари шкіри.

3. Завдяки ультразвуковому 

приладу та продуктам для 

догляду LR ZEITGARD активні 

речовини проникають ще 

глибше та потрапляють 

безпосередньо в клітину.

• Максимальний ефект для 

уповільнення старіння шкіри

Активна речовина із 

системою 

транспортування у 

цільову клітину

Речовина без системи 

транспортування

Активна речовина 

знаходиться поруч з 

клітиною

Активна речовина 

проникає у клітину

Потрапляння активної 

речовини у цільову 

клітину

• Інкапсульовані активні речовини, які здатні 

проникати в цільові клітини шкіри

ВЗАЄМОДІЯ УЛЬТРАЗВУКУ ТА 

ЗАСОБІВ ДЛЯ ДОГЛЯДУ

LR ZEITGARD



ЩО ОБІЦЯЄ ПРОДУКТ?

• Забезпечує покращену структуру та гладку поверхню шкіри

• Шкіра стає більш пружною та еластичною

• Сполучна тканина підтягується, еластичність шкіри покращується

• Дозволяє активним компонентам засобів для догляду швидше та глибше 

проникати в глибші шари шкіри

ЧОМУ ПРОДУКТ Є УНІКАЛЬНИМ?

• Унікальний подвійний ефект: 

1. Стимулює клітинний метаболізм і синтез колагену

2. Активні інгредієнти проникають глибше в шкіру та забезпечується 

накопичення активних компонентів у глибоких шарах шкіри.

ПРИЧИНИ СПРОБУВАТИ ПРОДУКТ:

• Ультразвукова технологія (1 МГц)

ТЕХНОЛОГІЯ:

• Ультразвукові коливання проникають на кілька сантиметрів у шкіру та гістоїд

• Ультразвукові коливання діють на шкіру як мікромасаж еластичних (колагенових) 

волокон і тим самим стимулюють утворення нового колагену

• Синтез колагену та утворення еластину можна подвоїти за допомогою 

ультразвукових коливань, що помітно покращує еластичність шкіри

• Ультразвукові коливання створюють глибоке тепло в шкірі, яке стимулює 

метаболізм і сприяє виведенню небажаних речовин

ЗАСТОСУВАННЯ:

• 2 рази щоденно

• Крок 1: Для отримання оптимальних результатів спочатку очистіть обличчя за 

допомогою насадки для очищення обличчя LR ZEITGARD або насадки для пілінгу 

обличчя LR ZEITGARD.

• Крок 2: Чого потребує ваша шкіра сьогодні? Нанесіть один із спеціальних засобів 

для догляду LR ZEITGARD, наприклад, сироватку для обличчя «Блю Лайт» - для 

захисту від негативного впливу ультрафіолетового світла.

• Крок 3: На завершення нанесіть на обличчя бажаний денний або нічний догляд із 

продуктів серії LR ZEITGARD. Нанесіть на обличчя локально крем та масажними 

рухами розподіліть їх за допомогою насадки для розгладження шкіри обличчя з 

приладом LR ZEITGARD. Обробляйте ліву частину обличчя, праву частину 

обличчя та лоб (Т-зону) приблизно по 30 секунд для досягнення ефективного 

вбирання засобу для догляду. Переміщуйте насадку круговими рухами зсередини 

назовні, знизу вверх обличчя.

ЦІЛЬОВА ГРУПА: Жінки та чоловіки віком від 25 років, які потребують догляду, що 

допомагає розгладжувати шкіру обличчя на рівні салонних процедур

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ: насадка для розгладжування шкіри обличчя LR ZEITGARD

ОПИС НАСАДКИ ДЛЯ РОЗГЛАДЖУВАННЯ 
ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ 



Догляд:

Використовувати після 

процедури очищення 

обличчя у поєднанні із 

насадкою для 

розгладжування обличчя

Частинки золота на основі колагенового бустера покращують еластичність шкіри. Протеїни шовку забезпечують помітну 

м'якість шкіри та захищають її від забруднюючих речовин. Тепер з новою формулою з інноваційною системою 

транспортування активних речовин – для максимальної ефективності у поєднанні з насадкою для розгладження 

обличчя:

РОЗГЛАДЖУЮЧИЙ ТА ЗМІЦНЮЮЧИЙ ДЕННИЙ КРЕМ:

• Оксамитовий крем для пружної та гладкої шкіри протидіє ознакам старіння шкіри, викликаного УФ-випромінюванням

• Олія абрикосових кісточок та протеїни соєвих бобів стимулюють регенерацію шкіри

РОЗГЛАДЖУЮЧИЙ ТА ВІДНОВЛЮЮЧИЙ НІЧНИЙ КРЕМ:

• Насичений нічний догляд бореться з ознаками виснаженості шкіри

• Екстракт мікроводоростей сприяє регенерації шкіри та покращує її структуру

РОЗГЛАДЖУЮЧИЙ та ЗМІЦНЮЮЧИЙ КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ПОВІК 2В1:

• Розгладжуючий, підтягуючий засіб для догляду за зоною навколо очей з пептидами сої 

та рису, які помітно зменшують темні кола та набряки

• Шкіра навколо очей виглядає більш пружною та гладкою – для свіжого вигляду

ПРЕМІУМДОГЛЯД ІЗ ЧАСТИНКАМИ ЗОЛОТА ТА ШОВКУ

2 рази щодня

ЗАСТОСУВАННЯ:

NANOGOLD: ДЛЯ ЖІНОК < 40 РОКІВ

НОВА ФОРМУЛА

СИСТЕМА 

ТРАНСПОРТУВАННЯ 

АКТИВНИХ РЕЧОВИН

ПРОФЕСІЙНА 

КОСМЕТИКА

ВИСОКОЕФЕКТИВНА 

ФОРМУЛА

ВИРОБЛЕНО В 

НІМЕЧЧИНІ Крок 1: 

Очищення обличчя

Крок 2:

Спеціальний догляд

Крок 3:

Щоденний догляд



ЦІЛЬОВА ГРУПА: жінки віком до 40 років з наступними потребами шкіри:

пружна, підтягнута шкіра та мінімізація зморшок / глибини зморшок, а також 

набряклість шкіри

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ: LR ZEITGARD Nanogold Денний крем, 50 мл

ЩО ОБІЦЯЄ ПРОДУКТ?

• Розгладжує та зміцнює / підвищує еластичність і пружність шкіри

• Створює вологостійкість шкіри

• Стимулює регенеративні функції шкіри

• Сприяє утворенню колагену, що підвищує пружність шкіри

• Забезпечує рівний колір обличчя

• Протидіє ознакам старіння шкіри, спричиненого ультрафіолетом

• Гальмує вивільнення нейромедіаторів

• Зменшує мімічні зморшки шляхом розслаблення м’язів обличчя

• Приємно м'який ефект другої шкіри захищає шкіру, серед іншого, від 

забруднюючих речовин

ЧОМУ ПРОДУКТ Є УНІКАЛЬНИМ?

• Система транспортування компонентів – активні компоненти проникають у 

глибші шари шкіри, підвищуючи ефективність косметики до максимальної

• Оптимізація результату за допомогою приладу для розгладження шкіри обличчя 

LR ZEITGARD

ЯК МИ ВИКОНУЄМО СВОЮ ОБІЦЯНКУ? (ПРИЧИНИ ДЛЯ ВИБОРУ):

• Система транспортування компонентів як основний активний інгредієнт серії 

догляду з нанозолотом для вікових потреб шкіри цільової групи до 40 років –

інкапсульований активний компонент зменшує мімічні зморшки

• Частинки золота на основі колагенового бустера посилюють синтез колагену та 

покращують еластичність шкіри

• Шовк забезпечує приємний ефект другої шкіри та захищає шкіру від 

забруднюючих речовин

• Протеїни, глікопротеїни та полісахариди з органічних соєвих бобів протидіють 

біологічному та спричиненому УФ-випромінюванням старінню шкіри протягом 

дня та покращують пружність шкіри

• Олія абрикосових кісточок сприяє регенерації шкіри

ВІЛЬНІ ВІД ПРЕТЕНЗІЙ:

• LR не проводить тестування на тваринах

• LR не використовує парабени, силікони, мінеральні олії* та мікропластик

*Мінеральна олія, вазелін, рідкий парафін, підрідкий парафін, мікрокристалічний віск, озокерит, церезин

NANOGOLD ДЕННИЙ КРЕМ



ЩО ОБІЦЯЄ ПРОДУКТ?

• Розгладжує та відновлює

• Підтримує природну регенерацію шкіри

• Покращує текстуру шкіри, зменшуючи зморшки та тонкі лінії

• Шкіра виглядає більш гладкою, свіжою та відпочилою

• Забезпечує свіжий колір обличчя

• Гальмує вивільнення нейромедіаторів

• Зменшує мімічні зморшки шляхом розслаблення м’язів обличчя

• Приємний ефект другої шкіри захищає від забруднюючих речовин

• Збільшує синтез колагену та покращує еластичність шкіри

ПРИЧИНИ СПРОБУВАТИ ПРОДУКТ:

• Система транспортування компонентів як основний активний компонент серії 

догляду з нанозолотом для вікових потреб шкіри цільової групи до 40 років –

інкапсульований активний компонент зменшує мімічні зморшки

• Частинки золота на основі колагенового бустера посилюють синтез колагену та 

покращують еластичність шкіри.

• Шовк забезпечує приємний ніжний ефект другої шкіри та захищає шкіру від 

забруднюючих речовин

• Екстракт Euglena gracilis з мікроводоростей підтримує регенераційні здібності 

шкіри протягом ночі та, поміж іншим, надає їй еластичності та пружності

• Оливкова олія для антиоксидантної дії та збереження вологи

• Олія жожоба має зволожуючі та живильні властивості

• Віск соняшнику, жожоба та мімози для оптимізації шкірного бар'єру та 

покращення мікрорельєфу

NANOGOLD НІЧНИЙ КРЕМ

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ: LR ZEITGARD Nanogold Нічний крем, 50 мл

ЦІЛЬОВА ГРУПА: жінки віком до 40 років з наступними потребами шкіри:

пружна, підтягнута шкіра та мінімізація зморшок / глибини зморшок, а також 

набряклість шкіри

ЧОМУ ПРОДУКТ Є УНІКАЛЬНИМ?

• Система транспортування компонентів – активні компоненти проникають у 

глибші шари шкіри, підвищуючи ефективність косметики до максимальної

• Оптимізація результату за допомогою приладу для розгладження шкіри обличчя 

LR ZEITGARD

ВІЛЬНІ ВІД ПРЕТЕНЗІЙ:

• LR не проводить тестування на тваринах

• LR не використовує парабени, силікони, мінеральні олії* та мікропластик

*Мінеральна олія, вазелін, рідкий парафін, підрідкий парафін, мікрокристалічний віск, озокерит, церезин



ЦІЛЬОВА ГРУПА: жінки віком до 40 років із такими потребами шкіри:

бажана більш пружна, підтягнута шкіра та мінімізація зморшок / глибини зморшок, а 

також набряклої шкіри

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ: Крем та маска для зони навколо очей з нанозолотом LR 

ZEITGARD 2в1 30 мл

ЩО ОБІЦЯЄ ПРОДУКТ?

• Розгладжує та підтягує

• Надає свіжого вигляду

• Покращує текстуру шкіри

• Захищає та зміцнює чутливу шкіру навколо очей

• Зменшує темні кола та набряки

• Гальмує вивільнення нейромедіаторів

• Зменшує мімічні зморшки шляхом розслаблення м’язів обличчя

• Приємний ефект другої шкіри захищає від забруднюючих речовин

• Збільшує синтез колагену та покращує еластичність шкіри

ЧОМУ ПРОДУКТ Є УНІКАЛЬНИМ?

• Система транспортування компонентів – активні інгредієнти проникають у глибші 

шари шкіри, підвищуючи ефективність косметики до максимальної

• Оптимізовані результати завдяки нанесенню за допомогою Приладу для 

розгладжування шкіри обличчя LR ZEITGARD

• Крем та маска для зони навколо очей 2в1 – інтенсивний ефект завдяки 

застосуванню як маски

ПРИЧИНИ СПРОБУВАТИ ПРОДУКТ:

• Система транспортування активних речовин як основний активний компонент 

серії догляду з нанозолотом для вікових потреб шкіри цільової групи до 40 років 

– інкапсульований активний компонент зменшує мімічні зморшки

• Частинки золота на основі колагенового бустера посилюють синтез колагену та 

покращують еластичність шкіри

• Шовк забезпечує приємний ніжний ефект другої шкіри та захищає шкіру від 

забруднюючих речовин

• Соєві та рисові пептиди помітно зменшують темні кола та набряки, покращують 

зовнішній вигляд шкіри та захищають і зміцнюють чутливу шкіру під очима

NANOGOLD КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ПОВІК 2В1

ВІЛЬНІ ВІД ПРЕТЕНЗІЙ:

• LR не проводить тестування на тваринах

• LR не використовує парабени, силікони, мінеральні олії* та мікропластик

*Мінеральна олія, вазелін, рідкий парафін, підрідкий парафін, мікрокристалічний віск, озокерит, церезин



ЛІФТИНГОВИЙ ПРЕМІУМДОГЛЯД

ЗАСТОСУВАННЯ:

BEAUTY DIAMONDS: ЖІНКИ > 40 РОКІВ

Завдяки властивостям діамантів у поєднанні з протеїнами він забезпечує уповільнення процесу старіння шкіри та 

зміцнення механізму захисту клітин. Тепер з новою формулою з інноваційною системою транспортування активних 

речовин – для максимальної ефективності у поєднанні з насадкою для розгладжування обличчя:

ДЕННИЙ КРЕМ, ЩО РОБИТЬ ШКІРУ БІЛЬШ ПІДТЯГНУТОЮ ТА ПРУЖНОЮ:

• Формула догляду, що робить шкіру більш пружною та підтягнутою, інтенсивно живить і зміцнює

• Зменшує зморшки та глибину зморшок, надає чіткий контур обличчя завдяки екстракту обліпихи

• Збільшує синтез еластину та колагену

НІЧНИЙ КРЕМ, ЩО ПІДТЯГУЄ ТА ЖИВИТЬ:

• Формула догляду з фісташковою олією та олією виноградних кісточок, що робить шкіру більш пружною та наповнює 

поживними компонентами, протягом ночі підтягує контури обличчя

• Збільшує щільність шкіри і стимулює захисні механізми клітин для пружної та еластичної шкіри

КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ПОВІК 2В1 ЩО ПІДТЯГУЄ ТА ЗМІЦНЮЄ:

• Крем для зони навколо очей з ефектом пружності зміцнює контури завдяки глоду та аравійському жасмину

• Зменшує навислі повіки, тому область навколо очей виглядає більш підтягнутою

НОВА ФОРМУЛА

СИСТЕМА 

ТРАНСПОРТУВАННЯ 

АКТИВНИХ РЕЧОВИН

ПРОФЕСІЙНА 

КОСМЕТИКА

ВИСОКОЕФЕКТИВНА 

ФОРМУЛА

ВИРОБЛЕНО В 

НІМЕЧЧИНІ

Догляд:

Використовувати після 

процедури очищення 

обличчя у поєднанні із 

насадкою для 

розгладжування обличчя

2 рази щоденно

Крок 1: 

Очищення обличчя

Крок 2:

Спеціальний догляд

Крок 3:

Щоденний догляд



ЦІЛЬОВА ГРУПА: Жінки віком 40+ з наступними потребами шкіри:

зміцнення шкіри, пружні контури та зволожена шкіра, а також природні свіжість та 

колір

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ: LR ZEITGARD Beauty Diamonds Денний крем, 50 мл

ЩО ОБІЦЯЄ ПРОДУКТ?

• Зміцнення та живлення

• Забезпечення відчуття шовковисто-гладкої шкіри

• Інтенсивне живлення та зміцнення шкіри

• Стимуляція вироблення колагену

• Зменшення зморшок

• Чіткі контури обличчя

• Зменшення площі та довжини зморшок - шкіра стає більш пружною та сяючою

• Покращення та посилення синтезу еластину і колагену

• Зменшення глибини зморшок

ПРИЧИНИ СПРОБУВАТИ ПРОДУКТ:

• Система транспортування активних речовин як основний активний інгредієнт 

серії для догляду за шкірою Beauty Diamonds для вікових потреб шкіри цільової 

групи жінок віком від 40 років – інкапсульований активний інгредієнт зменшує 

зморшки та глибину зморшок

• На основі діамантів, забезпечує уповільнення процесу старіння шкіри та 

посилення механізму захисту клітин

• Екстракт обліпихи для ліфтинг-ефекту забезпечує чіткий контур обличчя, 

підтягує шкіру, покращує щільність шкіри

• Віск соняшника, жожоба та мімози для оптимізації шкірного бар'єру та 

покращення мікрорельєфу

• Емульгатор з біохімічними властивостями, серед іншого, ефективно зміцнює 

шкірний бар'єр і зменшує шорсткість шкіри

• Збагачена текстура

BEAUTY DIAMONDS ДЕННИЙ КРЕМ

ЧОМУ ПРОДУКТ Є УНІКАЛЬНИМ?

• Система транспортування компонентів – активні компоненти проникають у 

глибші шари шкіри, підвищуючи ефективність косметики до максимальної

• Оптимізація результату за допомогою приладу для розгладження шкіри обличчя 

LR ZEITGARD

ВІЛЬНІ ВІД ПРЕТЕНЗІЙ:

• LR не проводить тестування на тваринах

• Не містить компонентів тваринного походження

• LR не використовує парабени, силікони, мінеральні олії* та мікропластик

*Мінеральна олія, вазелін, рідкий парафін, підрідкий парафін, мікрокристалічний віск, озокерит, церезин



ЦІЛЬОВА ГРУПА: Жінки віком 40+ з такими наступними шкіри:

зміцнення шкіри, пружні контури та зволожена шкіра, а також природні свіжість та 

колір

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ: LR ZEITGARD Beauty Diamonds Нічний крем, 50 мл

ЩО ОБІЦЯЄ ПРОДУКТ?

• Зміцнення та живлення

• Забезпечення чітких контурів обличчя

• Стимуляція природного механізму захисту клітин шкіри протягом ночі, 

залишаючи шкіру пружною наступного ранку

• Збільшення щільності та об'єму шкіри

• Зменшення площі та довжини зморшок. Шкіра стає більш пружною та сяючою

• Покращення та посилення синтезу еластину і колагену

• Зменшення глибини зморшок

ПРИЧИНИ СПРОБУВАТИ ПРОДУКТ:

• Система транспортування активних речовин як основний активний інгредієнт 

серії догляду за шкірою Beauty Diamonds для вікових потреб шкіри цільової групи 

жінок віком від 40 років – інкапсульований активний інгредієнт зменшує зморшки 

та глибину зморшок

• На основі діамантів, забезпечує уповільнення процесу старіння шкіри та 

посилення механізму захисту клітин

• Синергічний комплекс двох запатентованих пептидів забезпечує, серед іншого, 

видиме зменшення трьох типів зморшок вночі (гусячі лапки, зморшки на лобі та 

носогубні складки)

• Емульгатор з біохімічними властивостями, серед іншого, ефективно зміцнює 

шкірний бар'єр і зменшує шорсткість шкіри

• Збагачена текстура

BEAUTY DIAMONDS НІЧНИЙ КРЕМ

ЧОМУ ПРОДУКТ Є УНІКАЛЬНИМ?

• Система транспортування компонентів – активні компоненти проникають у 

глибші шари шкіри, підвищуючи ефективність косметики

• Оптимізація результату за допомогою насадки для розгладжування шкіри 

обличчя LR ZEITGARD

ВІЛЬНІ ВІД ПРЕТЕНЗІЙ:

• LR не проводить тестування на тваринах

• Не містить компонентів тваринного походження

• LR не використовує парабени, силікони, мінеральні олії* та мікропластик

*Мінеральна олія, вазелін, рідкий парафін, підрідкий парафін, мікрокристалічний віск, озокерит, церезин



ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ: LR ZEITGARD Beauty Diamonds Крем-маска для повік 2в1, 30 мл

ЩО ОБІЦЯЄ ПРОДУКТ?

• Ефект зміцнення шкіри навколо очей: зміцнюється контур і зменшуються 

мішкуваті повіки

• Зменшення поверхні і довжини зморшок. Шкіра виглядає більш пружною та 

сяючою

• Покращення та збільшення синтезу еластину і колагену

• Зменшення глибини зморшок

ЧОМУ ПРОДУКТ Є УНІКАЛЬНИМ?

• Система транспортування активних речовин – активні компоненти проникають у 

глибші шари шкіри, підвищуючи ефективність косметики

• Оптимізація результату за допомогою насадки для розгладжування шкіри 

обличчя LR ZEITGARD

• Крем-маска для повік 2в1 - інтенсивний ефект завдяки застосуванню як маски

ПРИЧИНИ СПРОБУВАТИ ПРОДУКТ:

• Система транспортування активних речовин як основний активний інгредієнт 

серії для догляду за шкірою Beauty Diamonds для вікових потреб шкіри цільової 

групи жінок віком від 40 років – інкапсульований активний інгредієнт зменшує 

зморшки та глибину зморшок

• На основі діамантів, забезпечує уповільнення процесу старіння шкіри та 

посилення механізму захисту клітин

• Глід і аравійський жасмин зміцнюють зону навколо очей, зокрема зміцнюючи 

контури очей, підтягуючи повіки та зменшуючи нависання повік

• Емульгатор із біохімічними властивостями, серед інших переваг, ефективно 

зміцнює бар’єр шкіри і зменшує шорсткість шкіри

• Віск соняшника, жожоба та мімози для оптимізації шкірного бар'єру та 

покращення мікрорельєфу

• Збагачена текстура

BEAUTY DIAMONDS КРЕМ-МАСКА ДЛЯ 
ПОВІК 2В1

ЦІЛЬОВА ГРУПА: Жінки віком 40+ з наступними потребами шкіри:

зміцнення шкіри, пружні контури та зволожена шкіра, а також природні свіжість та 

колір

ВІЛЬНІ ВІД ПРЕТЕНЗІЙ:

• LR не проводить тестування на тваринах

• Не містить компонентів тваринного походження

• LR не використовує парабени, силікони, мінеральні олії* та мікропластик

*Мінеральна олія, вазелін, рідкий парафін, підрідкий парафін, мікрокристалічний віск, озокерит, церезин



Високоефективний гель-крем швидко вбирається, а його зволожуючий ефект забезпечує бадьорий заряд 

енергії. Тепер з новою формулою завдяки інноваційній системі транспортування активних речовин – для 

максимальної ефективності у поєднанні з насадкою для розгладжування обличчя:

• Бадьорий заряд енергії надає чоловічій шкірі зволоженості та свіжого кольору обличчя

• Збільшує синтез гіалуронової кислоти та розгладжує шкіру зсередини

• Збільшує синтез колагену і зменшує глибину зморшок

• Вітамін Е вирівнює текстуру шкіри, олія жожоба надає шкірі більше пружності та тонусу

• Захищає клітини та зменшує оксидативний стрес

АНТИВІКОВИЙ КРЕМ, ЩО РОЗГЛАДЖУЄ

ЗМОРШКИ ТА ЖИВИТЬ

PLATINUM – ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

НОВА ФОРМУЛА

СИСТЕМА 

ТРАНСПОРТУВАННЯ 

АКТИВНИХ РЕЧОВИН

ПРОФЕСІЙНА 

КОСМЕТИКА

ВИСОКОЕФЕКТИВНА 

ФОРМУЛА

ЗРОБЛЕНО В 

НІМЕЧЧИНІ

Догляд:

Використовувати після 

процедури очищення 

обличчя у поєднанні з 

насадкою для 

розгладжування 

обличчя

2 рази щоденно ЗАСТОСУВАННЯ:

Крок 1: 

Очищення обличчя

Крок 2:

Спеціальний догляд

Крок 3:

Щоденний догляд



ЦІЛЬОВА ГРУПА: чоловіки від 25 років із наступними потребами шкіри:

бадьора свіжість шкіри, а також захист

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ: LR ZEITGARD Platinum Антивіковий крем, 50 мл

ЩО ОБІЦЯЄ ПРОДУКТ?:

- Забезпечує бадьорий заряд енергії завдяки зволожуючій дії

- Збільшує синтез колагену та зволоження, зменшує глибину зморшок

- Розгладжує шкіру зсередини, зменшує зморшки та робить шкіру більш пружною 

та живою

- Надає свіжий вигляд, наповнений енергією

- Збільшує синтез гіалуронової кислоти

- Захищає клітини від зневоднення

- Заповнює зморшки

- Захищає клітини та зменшує оксидативний стрес

ПРИЧИНИ СПРОБУВАТИ ПРОДУКТ:

• Система транспортування активних речовин – інкапсульований активний 

компонент посилює синтез гіалуронової кислоти та захищає клітини від 

зневоднення, а також зменшує зморшки

• Комбінація активного компонента Platinum збільшує синтез колагену, а також 

зволожує та зменшує глибину зморшок

• Екстракт бактерій, що міститься у воді Швейцарського льодовика, зменшує 

глибину зморшок

• Олія жожоба має зволожуючі та живильні властивості

• Вітамін Е у складі запобігає і розгладжує зморшки

• Провітамін B5 (пантенол) насичує вологою шкіру та сприяє виробленню клітин 

шкіри

АНТИВІКОВИЙ КРЕМ PLATINUM

ЧОМУ ПРОДУКТ Є УНІКАЛЬНИМ?

• Система транспортування активних речовин – активні компоненти проникають у 

глибші шари шкіри, підвищуючи ефективність косметики

• Оптимізація результату за допомогою насадки для розгладжування шкіри 

обличчя LR ZEITGARD

ВІЛЬНІ ВІД ПРЕТЕНЗІЙ:

• LR не проводить тестування на тваринах

• Не містить компонентів тваринного походження

• LR не використовує парабени, силікони, мінеральні олії* та мікропластик

*Мінеральна олія, вазелін, рідкий парафін, підрідкий парафін, мікрокристалічний віск, озокерит, церезин



1-2 рази щоденно

Продукт для догляду:

крем для тіла

ЗАСТОСУВАННЯ:

Ультразвуковий масаж:

• Вібраційний масаж (2800 обертів на хвилину): підтримує природний процес секреції з організму –

частинки жирних кислот виводяться через судинну та лімфатичну систему

• Ультразвукові хвилі (1000 кГц): сприяють розрідженню жиру в клітинах шкіри

Прощавай, апельсинова кірка!

ПРУЖНА ТА РІВНОМІРНА ШКІРА

1-2 хв

на кожній

ділянці тіла

Бустер проти старіння:

• Підвищує косметичну ефективність цінних 

компонентів, транспортуючи їх безпосередньо

у клітину шкіри

• Активні інгредієнти вивільняються в клітинах 

шкіри, щоб розкрити свою дію на повну для 

максимального ефекту

НАСАДКА ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ТІЛА

СИСТЕМА ТРАНСПОРТУВАННЯ 

АКТИВНИХ РЕЧОВИН

Жир у клітинах 

шкіри утворює 

нерівну поверхню, 

через що шкіра 

здається 

«горбистою».

ВІБРАЦІЯ

ЗАСТОСУВАННЯ: 

ДЛЯ ТІЛА

УЛЬТРАЗВУК

Під час 

застосування 

ультразвуку 

відбувається 

розрідження жиру 

в клітинах шкіри

Приблизно через 2 

хвилини жир у клітинах 

шкіри повністю 

розріджується і утворює 

рівну та гладку 

поверхню

*Очікується отримання патенту в Німеччині – косметичний прилад для домашнього 

використання зі змінними насадками: патентний номер 10 2022 200 747.6

ІННОВАЦІЙНІ

ТЕХНОЛОГІЇ



ЦІЛЬОВА ГРУПА: Жінки віком від 25 років, які хочуть мати гладку, пружну та 

рівномірну шкіру без проявів целюліту (наприклад, апельсинової кірки)

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ: Прилад для догляду за шкірою тіла LR ZEITGARD

ЩО ОБІЦЯЄ ПРОДУКТ?

• Розгладжує шкіру

• Надає шкірі пружності та рівності

• Підтримує природний процес секреції організму – частини жирних кислот і 

гліцерину (з якого складаються жирові клітини) виводяться через судинну та 

лімфатичну систему

ЧОМУ ПРОДУКТ Є УНІКАЛЬНИМ?

• Забезпечує максимально ефективний і тривалий результат:

• Жир у клітинах шкіри розріджується ультразвуком і може значною мірою 

транспортуватися через лімфатичну систему за допомогою вібрації

• Активні інгредієнти крему для тіла LR ZEITGARD глибше та швидше 

проникають у шкіру завдяки ультразвуковій технології, а потім мають 

накопичувальний ефект

ПРИЧИНИ СПРОБУВАТИ ПРОДУКТ:

• Ультразвукова технологія (1 МГц)

• Вібрація (2.800 обертів на хвилину)

• Ручний масаж через спеціально розроблену масажну голівку

ТЕХНОЛОГІЯ:

• Ультразвукові коливання проникають в шкіру на кілька сантиметрів

• Жир у клітинах шкіри розщеплюється

• Масажна дія вібраційної насадки сприяє виведенню жирових клітин через 

лімфатичну систему

• За допомогою ультразвукової технології активні компоненти косметичного крему 

глибше і швидше проникають у шкіру та мають накопичувальний ефект

ЗАСТОСУВАННЯ:

• 1-2 рази щоденно

• Нанесіть крем для тіла LR ZEITGARD та обережними круговими масажними 

рухами розподіліть його протягом двох хвилин. Важливо здійснювати рухи в 

напрямку лімфатичних вузлів

• Поступово обробляйте ноги (масажні рухи в напрямку паху), живіт (масажні рухи 

в напрямку паху), сідниці (масажні рухи в напрямку задньої частини коліна) і руки 

(масажні рухи в напрямку пахви) і нанесіть крем для тіла лише безпосередньо 

перед масажем

• Область застосування: тіло

ОПИС МАСАЖНОЇ НАСАДКИ ДЛЯ ТІЛА



Гладка, пружна шкіра – мрія кожної жінки. На жаль, ніхто не ідеальний від природи. Крім того, шкіра 

змінюється протягом життя. Немає причин відчувати дискомфорт – можна підтримувати стан шкіри:

• Активізує механізми гідратації клітин зсередини та захищає зовні, стимулюючи синтез кераміду в 

епідермісі

• Гіалуронова кислота забезпечує тривалий антивіковий ефект і діє як резервуар води, тим самим 

забезпечуючи еластичність і пружність шкіри

• Пантенол і вітамін Е сприяють виробленню клітин шкіри та захищають від вільних радикалів, 

посилюючи сяйво шкіри

• Стимулює утворення колагену та відновлює природний колагеновий каркас шкіри

• Оптимізує шкірний бар'єр і контур, покращує мікрорельєф, завдяки чому посилюється бар'єрна функція і 

підтримується відновлення пошкодженої шкіри

КРЕМ ДЛЯ ПРУЖНОСТІ ТІЛА

LR ZEITGARD КРЕМ ДЛЯ ТІЛА: ДЛЯ ЖІНОК

НОВИЙ ПРОДУКТ

1-2 рази щоденно

Догляд:

Для використання із 

кремом для тіла

1-2 хв 

на кожній

ділянці тіла

СИСТЕМА 

ТРАНСПОРТУВАННЯ 

АКТИВНИХ РЕЧОВИН

ПРОФЕСІЙНА 

КОСМЕТИКА

ВИСОКОЕФЕКТИВНА 

ФОРМУЛА

ВИРОБЛЕНО В 

НІМЕЧЧИНІ

ЗАСТОСУВАННЯ:



ЦІЛЬОВА ГРУПА: Жінки віком від 25 років з наступними потребами шкіри:

гладка, пружна та підтягнута шкіра ніг, рук, живота і сідниць

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ: LR ZEITGARD Крем для тіла, 200 мл

ЩО ОБІЦЯЄ ПРОДУКТ?

• Зміцнює та підтягує шкіру, забезпечує пружність

• Забезпечує еластичність та підтягнутість шкіри

• Активізує механізми гідратації клітин зсередини та захищає зовні, стимулюючи 

синтез кераміду в епідермісі

• Зволожує та зберігає шкіру зволоженою

• Зміцнює бар'єрну функцію і підтримує відновлення пошкодженої шкіри

• Залишає на шкірі живильну плівку без відчуття липкості

• Сприяє виробленню клітин шкіри та захищає від вільних радикалів

• Стимулює утворення колагену та відновлює природний колагеновий каркас шкіри

• Зменшує синтез жиру та шорсткість шкіри

ПРИЧИНИ СПРОБУВАТИ ПРОДУКТ: 

• Система транспортування активних речовин – інкапсульований активний 

компонент зміцнює шкіру та зменшує шорсткість шкіри

• Гідробар’єр працює зсередини і захищає зовні

• Віск соняшника, жожоба та мімози для оптимізації шкірного бар'єру та 

покращення мікрорельєфу

• Гіалуронова кислота діє як резервуар води та забезпечує еластичність і 

підтягнутість

LR ZEITGARD КРЕМ ДЛЯ ТІЛА

ЧОМУ ПРОДУКТ Є УНІКАЛЬНИМ?

• Система транспортування активних речовин – активні компоненти проникають у 

глибші шари шкіри, підвищуючи ефективність косметики

• Оптимізація результату за допомогою насадки для розгладжування шкіри 

обличчя LR ZEITGARD

ВІЛЬНІ ВІД ПРЕТЕНЗІЙ:

• LR не проводить тестування на тваринах

• Не містить компонентів тваринного походження

• LR не використовує парабени, силікони, мінеральні олії* та мікропластик

*Мінеральна олія, вазелін, рідкий парафін, підрідкий парафін, мікрокристалічний віск, озокерит, церезин



1-2 рази щодня

Засоби для очищення:

крем для очищення

(+ тонік для обличчя)

2 рази на тиждень

замість насадки для 

очищення обличчя

Засіб для очищення:

тонік для обличчя

2 рази щодня

Засоби для догляду:
Nanogold, Beauty 

Diamonds, Platinum

Засіб для догляду:

крем для тіла

ЧАСТОТА ЗАСТОСУВАННЯ НАСАДОК

НАСАДКА ДЛЯ 

ОЧИЩЕННЯ ОБЛИЧЧЯ

НАСАДКА ДЛЯ ПІЛІНГУ 

ОБЛИЧЧЯ

НАСАДКА ДЛЯ 

РОЗГЛАДЖУВАННЯ ШКІРИ 

ОБЛИЧЧЯ 

НАСАДКА ДЛЯ ДОГЛЯДУ 

ЗА ШКІРОЮ ТІЛА

1-2 рази щодня



ПРОДУКТИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО 
ДОГЛЯДУ ТА КРАСИ

ПЕРЕВІРЕНІ 

ФОРМУЛИ ДЛЯ 

ВИСОКОЯКІСНОГО 

ДОГЛЯДУ ВДОМА

ПАТЧІ ДЛЯ ШКІРИ 

НАВКОЛО ОЧЕЙ

ЖИВИЛЬНА ОЛІЯ 

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

ІНТЕНСИВНИЙ 

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ 

ЗАПОВНЕННЯ 

ЗМОРШОК

РОЗСЛАБЛЯЮЧИЙ 

ЕФЕКТ ПРОТИ 

ЗМОРШОК

РІВНИЙ КОЛІР 

ШКІРИ

РЕГЕНЕРАЦІЯ 

ВНОЧІ

ДЛЯ «ЕФЕКТУ 

НАКЛАДНИХ ВІЙ»

ДЛЯ ДОВГИХ ТА 

ГУСТИХ ВІЙ

ЗВОЛОЖЕННЯ ІЗ 

ЗАРЯДОМ 

БАДЬОРОСТІ ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЄВОГО 

ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ШКІРИ

РОЗУМНА СИРОВАТКА 

ПРОТИ ЦИФРОВОГО 

СТАРІННЯ
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КОРОТКИЙ 
ОГЛЯД ЗМІН 
У ПОРТФОЛІО
ВАША ПЕРСОНАЛЬНА СТУДІЯ КРАСИ ВДОМА –

БІЛЬШ ПРОФЕСІЙНА ТА ДОСТУПНА, НІЖ 

БУДЬ-КОЛИ!

• 1 прилад з 4-ма насадками – вам не потрібні кілька 

приладів з різними функціями

• Не потрібні окремі засоби для догляду – вихід 5-ти 

продуктів

• Одна очищаюча щітка підходить для всіх типів шкіри –

2 стають 1

• Універсальний тонік для обличчя – вихід 2-х тоніків з 

асортименту



ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ЗА 10 ХВИЛИН

ОЧИЩЕННЯ

1 ХВИЛИНА

НАНЕСЕННЯ ТОНІКА

10 СЕКУНД

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОГЛЯД

10 СЕКУНД

БАЗОВИЙ ДОГЛЯД

90 СЕКУНД

ОЧИЩЕННЯ

30 СЕКУНД

ПІЛІНГ ТА ТОНІК

3 ХВИЛИНИ

БАЗОВИЙ ДОГЛЯД

90 СЕКУНД

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ

5 ХВИЛИН

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ

5 ХВИЛИН

1A 1Б 2 3 4КРОК

«Напружені будні 

можуть виснажувати 

шкіру, тому вона 

потребує додаткової 

регенерації. Мій 

фаворит: Нічна маска 

для регенерації вночі!»

«Щоб завершити свій 

невимушений образ, я завжди  

вранці використовую туш для вій, 

а також засіб для миттєвого 

покращення стану шкіри – крем-

перфектор Serox»
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