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НОВИНКА:
СМАК ЛІТА!



МММ... СПРАВЖНІЙ
СМАК ЛІТА

Лімітовано

“Вироблено  
в Німеччині” -  
це знак якості, якому можна  
довіряти на 100%.

Figu Active  
Розчинний коктейль  
для контролю ваги «Манго»
81131

Ваш супутник на шляху  
до створення ідеальної фігури влітку.  
Лише 217 ккал в одній порції, 
сироватковий протеїн для росту 
м'язів2 та високий вміст клітковини 
(лушпиння насіння подорожника).

919,00
грн

Будьте активними та робіть 
успіхи у схудненні з Figu Active!

Хочеться смачненького з мінімум 
калорій? Спробуйте новий смак коктейлю 
Figu Active! Замінюйте два прийоми їжі, 
щоб схуднути, і один прийом їжі, 
щоб утримати свою вагу.1

ВЕГЕТАРІАНСЬКИЙ

ВИСОКИЙ 
ВМІСТ БІЛКІВ

БЕЗ ГЛЮТЕНУ

1 Контроль ваги: заміна одного із основних прийомів їжі на даний продукт у рамках низькокалорійного харчування сприяє утриманню 
ваги після її зниження. Зниження ваги: заміна двох щоденних страв на даний продукт у рамках низькокалорійного харчування сприяє 
зменшенню ваги.

2 Білок сприяє збільшенню м'язової маси.

  

 

 

 

 
 

 

Вітамін С сприяє нормальному обміну речовин та енергії в організмі; цинк допомагає нормальному обміну 
вітаміну A. Магній допомагає підтримувати нормальний електролітний баланс. Мідь та цинк допомагають захищати клітини 
від оксидативного стресу; цинк сприяє збереженню здоров’я шкіри; мідь допомагає зберегти здорову пігментацію шкіри.  
Цинк, вітамін C та мідь сприяють нормальній роботі імунної системи.

АЛОЕ ВЕРА

МАЛИНА

ЧОРНИЦЯ

ЯГОДИ 
АСАЇ

ПОЛУНИЦЯ

Питний гель 
Алое Вера Асаї
81100
Експерт у захисті 
від сонця зсередини 
впродовж всього року.

845,00
грн

Поєднання 
традиційного  
рецепту  
для здоров’я  
та суперфуда
Питний гель, що поєднує 
традиції та сучасність –
суперфуд асаї!  
Ягода асаї містить 
антиоксиданти, вітаміни 
та мінерали. Ідеальна  
освіжаюча комбінація  
для гарного самопочуття.

Постійний 
асортимент
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УЛЮБЛЕНІ ПРОДУКТИ
ДЛЯ ПІДТРИМКИ
ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Колостум рідкий. 
Лімітований набір з 2 шт.
80363

2 х 125 мл

1.818,00 1.355,00
грн

“Вироблено в Німеччині” -  
це знак якості, якому можна  
довіряти на 100%.

-29%

-29%
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Набір Taste it!
93014

4 х питні гелі Алое Вера 
(на вибір) 
1 х Пробаланс таблетки

3.099,00

 
2.895,00

грн

-7%

Супер Омега 
Лімітований набір з 2 шт.
80349

Підтримує функції серця1, 
мозку2 та зору.3

2 x 60 капсул

1.710,00

  
1.359,00

грн
1 ДГК та ЕПК сприяють нормальній серцевій діяльності.  
 Рекомендується вживати щонайменше 250 мг ДГК та ЕПК щодня.  
2 ДГК сприяє підтримці нормальної роботи мозку.  
3 ДГК сприяє підтримці нормального зору.

Мед

Персик

Імунітет Плюс

Сівера Інтенсив

Фрідом Актив
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Figu Active 
Батончик 
для контролю ваги 
Набір 3 шт. (на вибір)
96553
Смачні батончики 
з різними смаками:  
полуничний йогурт, 
хрустка карамель та нуга. 
Зручно брати з собою 
для перекусів.

1.917,00

  

1.529,00
грн

Figu Active 
Набір з 3 шт. (на вибір)
96552
Створіть індивідуальний набір з 3-х продуктів.
Коктейлі Figu Active: манго, полуниця-банан, 
лате-мак'ято, ваніль або шоколадний крем. 
Пластівці Figu Active з журавлиною. 
Супи Figu Active: картопляний "Ауберге",  
томатний "Середземноморський"  
або з карі "Індія".

2.757,00

  

2.199,00
грн

-20%
-20%

FIGU ACTIVE 
ДОПОМАГАЄ
ДОСЯГТИ МЕТИ

ПОЄДНУЙТЕ  
ТА НАСОЛОДЖУЙТЕСЯ

Мрієте досягти бажаної ваги 
або зберегти ваш результат1?  
Усе простіше, ніж вам здається,  
з FIGU ACTIVE! Менше калорій –  
більше задоволення!

Комбінуйте свій набір
відповідно до ваших вподобань!

Ваш день з Figu Active

Замініть 1-2 прийоми їжі:

Ранок: почніть з пластівців на сніданок, 
щоб зарядитися на день. А якщо дуже поспішаєте, 
з'їжте батончик Figu Active.

Обід: віддайте перевагу корисній їжі з овочами, 
нежирним м’ясом та картоплею.

Вечеря: якщи ви полюбляєте солодощі, оберіть 
вершковий шоколадний коктейль Figu Active.“Вироблено в Німеччині” -  

це знак якості, якому можна  
довіряти на 100%.

1 Заміна одного основного прийому їжі на день в межах низькокалорійного харчування допомагає утримувати вагу після 
схуднення. Заміна двох основних прийомів їжі на день в межах низькокалорійного харчування сприяє зменшенню ваги.

Супи

Коктейлі

Мюслі
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-20%

ГІГІЄНА ТА ДОГЛЯД
З ГОЛОВИ  
ДО КІНЧИКІВ ПАЛЬЦІВ

“Вироблено в Німеччині” -  
це знак якості, якому можна  
довіряти на 100%.

-20% -30%

Aloe Vera 
Освіжаючий  
крем-гель
20679

Миттєво надає шкірі 
обличчя свіжості 
та сяючого вигляду. 
Містить 50% 
алое вера. Екстракт 
плодів оливи діє 
як антиоксидант.

525,00

 
419,00

грн

Aloe Vera  
Інтенсивний крем 
для тіла
20606

Містить 20% алое вера, 
комплекс з вітаміном В12, 
олію примули вечірньої 
та екстракт магонії. 
Заспокоює та інтенсивно 
зволожує, активізує 
процес регенерації шкіри.

745,00

 
519,00

грн

Aloe Vera
Догляд за тілом
Свіжість та бадьорість з найкращим 
від природи для всієї родини.  
Ретельне очищення та інтенсивне 
зволоження.

Aloe Vera 
Шампунь  

для волосся та тіла 2в1
20633

Освіжаючий гель для тіла та волосся 
містить 35% гелю алое вера 

та органічний екстракт бамбука – 
для ефективного очищення 

та догляду.

369,00

 295,00
грн
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“Вироблено в Німеччині” -  
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

Всі продукти  
серії LR MICROSILVER PLUS
містять інґредієнт MicroSilver BGТМ,  
який має антибактеріальну та противірусну дію.

Відновлює баланс 
чутливої шкіри обличчя.

-21%

-26%

Гель для вмивання
25000

М'яке, антибактеріальне 
очищення обличчя з живильним 
та заспокійливим декспантенолом.

465,00

 325,00
грн

Гель для рук
25051

Знищує до 99,87% всіх бактерій 
та вірусів та захищає до 12 годин 
поспіль. Швидко поглинається 
шкірою і не липне. Не містить води.

415,00

 309,00
грн

НАУКОВО ДОВЕДЕНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ:

• Значне поліпшення стану шкіри 
обличчя*

• Зменшення вугрів в середньому 
на 24%, папул приблизно на 30% 
і пустул приблизно на 29%*

• Дуже хороша переносимість  
засобу виснаженою та схильною 
до акне шкірою*

* Антибактеріальний крем для обличчя 
тестували на 30 особах з акне,  
віком 13-25 років.  
Крем застосовували один раз на день 
протягом 6 тижнів у листопаді 2010 року 
удослідженні компанії Derma Consult GmbH.

ZIN‘CITE™ та декспантенол  
утворюють захисну плівку, яка 
захищає шкіру та доглядає за нею.
Мінеральний комплекс ZIN'CITE™ 
захищає шкіру від впливу 
ультрафіолетових променів
типів A та B.

Крем для обличчя
25001

Активні рослинні комплекси  
Defensil™ та Activox™ зміцнюють 
захисний бар’єр шкіри та мають 
протизапальну дію

505,00

  349,00
грн

АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ ТА ДОГЛЯД
ЗА ШКІРОЮ

-31%



АНТИВІКОВИЙ ДОГЛЯД  
ВДЕНЬ І ВНОЧІ

-20%

-21%
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Освітлююча сироватка  
з вітаміном С

28191

Допомагає шкірі залишатися 
пружною, насиченою вітамінами, 

а також зберегти рівномірний 
свіжий колір обличчя.

1.259,00

   

909,00
грн

Набір Racine
28503

Ефективний базовий догляд 
зволожує та освіжає виснажену 
шкіру обличчя. Для додаткової 
свіжості та пружності –  
вдень і вночі.
Денний крем | 50 мл
Нічний крем | 50 мл
Крем для повік | 15 мл

859,00

   

685,00
грн

-31%

-30%

ВІДНОВЛЕННЯ 
ВНОЧІ

Нічна маска для обличчя
71011
Маска насичує шкіру 
завдяки високій концентрації 
активних інгредієнтів. 
Ultra Filling Spheres™, олія 
жожоба та ягоди шизандри 
даглядають та відновлюють 
шкіру під час сну.

575,00

 399,00
грн

Сироватка "Блю Лайт"
71060
Смарт-сироватка для обличчя 
захищає шкіру від старіння 
та подразнень блакитним світлом. 
З потрійним ефектом: віддзеркалює, 
очищає та відновлює пошкоджені 
клітини. Розгладжує зморшки і має 
антиоксидантну дію. З екстрактом 
спіруліни та блакитного лотоса.

1.305,00

 909,00
грн

“Вироблено 
в Німеччині” -  
це знак якості,  
якому можна довіряти 
на 100%.



LR Classics  
DELUXE ISTANBUL  
Парфумована вода для жінок
3295-133
Парфумована вода для жінок із розкішним 
спокусливим ароматом сицилійського 
апельсина, фрезії та бобів тонка.

489,00

 389,00
грн
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-31%

-20%

-31%
-31%

ЛІМІТОВАНІ ПРОДУКТИ
ЗА СУПЕРЦІНАМИ

Aloe Vera 
Зволожуючий спрей 
для обличчя та тіла
20810
• Забезпечує інтенсивну свіжість 

та зволоження
• Містить 50% гелю алое вера

245,00

 169,00
грн

LR Cookielicious 
Піна для душу

27110
Пухнаста кремова пінка 

для душу зі смачним 
ароматом пісочного 

печива. Ніжна текстура 
піни лагідно очищає 

шкіру.

245,00

  
169,00

грн

Aloe Vera 
Охолоджуюча маска 
для обличчя після засмаги
23106
• Освіжаюча та охолоджуюча 

маска для обличчя після 
засмаги з активатором засмаги

• Регенерує, живить 
та охолоджує шкіру після  
УФ-випромінювання завдяки 
50% алое вера

• Охолоджуючі перлинки 
із натуральної целюлози 
забезпечують додатковий 
заряд свіжості

479,00

 329,00
грн

ЗАРЯД СВІЖОСТІ –  
ЗАВЖДИ ПІД РУКОЮ

ДОГЛЯД ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
ПІСЛЯ ЗАСМАГИ



-20%

ТОВ „ЛР Хелс енд бьюті сістемс“
04210, Україна, м.Київ, вул. Оболонська Набережна, 20

(044) 591-53-33 · (067) 500-58-39 · (050) 233-32-00
www.lrworld.com

Партнер LR:

Продаж продукції LR здійснюється тільки через її Партнерів.
ТОВ „ЛР Хелс енд бьюті сістемс“ залишає за собою право вносити зміни у каталог,  

а також виправляти можливі помилки.

ДОГЛЯД  
ТА ВІДНОВЛЕННЯ  
ШКІРИ

Aloe Vera  
Захисний крем 
з прополісом
20602

Насичений крем для сухої 
шкіри, що потребує догляду. 
Містить 79% алое вера 
та екстракт бджолиної 
смоли – прополіс.  
Зміцнює захисний бар’єр 
шкіри і утворює на шкірі 
захисну плівку. 
100 мл

499,00

 
399,00

грн


