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У передчутті новорічних свят всі захоплені приємною 
метушнею, бо магія свят полонить кожного.

Лімітовані продукти Даруйте та допомагайте

Передчуття святкових моментів разом з близькими та рідними завжди 
викликає найтепліші почуття та вдячність. Пам’ятаємо і про подарунки, адже 
дарувати та отримувати щось взамін – це щастя та радість. Неважливо, 
розпаковуєте ви бажані та довгоочікувані подарунки, чи отримуєте приємні, 
несподівані сюрпризи.
Ми хочемо примножити ці чудові моменти з приємними знаками уваги та 
ідеями для подарунків - для найдорожчих та найближчих для вас людей.

Дозвольте собі зануритися у новорічний світ LR!

Продукти з цим символом 
випускаються тільки до 
новорічних свят в 
обмеженій кількості – до 
закінчення складських 
запасів.

З кожного проданого продукту з 
таким символом LR перераховує 
від 1 до 10 євро на благодійність 
для дітей по всьому світу.
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Більше інформації 
на сторінках 10-11.

Змішуйте та комбінуйте: три аромати унісекс 
з безліччю варіантів поєднання
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704,00 грн

559,00 грн

1.695,00 грн

1.259,00 грн

27134 | 

20817 | 

2 |

5 |

-20%
Sparkling Sensations 
Лімітований набір для 
догляду за тілом

-25%
Aloe Vera
Лімітований набір
для догляду за
шкірою обличчя*

CHRISTMAS 2022  I  5* Дані продукти очікуються із затримкою. Буль ласка, слідкуйте за оновленнями - ми повідомимо, як тільки вони з'являться.

   

З кожного проданого набору 
Sparkling Sensations ми 
перераховуємо 1 євро у 
Глобальний дитячий фонд LR.

Зустрічаємо свята у піднесеному настрої

Чарівний 
догляд із 
блискітками

Святкуємо Новий рік та Різдво з лімітованою серією засобів для догляду за обличчям та тілом із 
сенсаційним ефектом мерехтіння та ароматом ігристого! Органічний екстракт насіння винограду 
та алое вера пробуджують шкіру від зимової сплячки та надають їй сяючого рум’янцю. Поєднуйте 
ці засоби з базовим доглядом для шкіри обличчя від LR ALOE VIA, і ваша шкіра буде повністю 
збалансована.

2 | LIMITED SPARKLING SENSATIONS BODY CARE SET | 27134

3 | LIMITED SPARKLING SENSATIONS SHOWER GEL | 27124

4 | LIMITED SPARKLING SENSATIONS WHIPPED BODY 
CREAM | 27125

1 | LIMITED SPARKLING SENSATIONS BUBBLE MASK | 27126

279,00 грн | 200 мл |

425,00 грн | 200 мл |

559,00 грн | 

505,00 грн | 45 мл |

Очищаюча детокс-маска для свіжого кольору обличчя. Гель з 
крихітними шиплячими бульбашками перетворюється на пінку, 
створюючи ефект ігристого на шкірі. З алое вера, органічним 
екстрактом винограду, спокусливим ароматом і бульбашковим бустером.

Гель для душу із золотавими блискітками. Після взаємодії з водою 
перетворюється на ніжну пінку, м’яко очищає, заспокоює, зволожує та 
освіжає. З алое вера, органічним екстрактом винограду та ароматом 
ігристого.

Збитий крем для тіла надає шкірі сяяння. Ніжно доглядає та надовго 
утримує вологу. Золотаві блискітки створюють на шкірі ефект 
мерехтіння. З алое вера, органічним екстрактом винограду та ароматом 
ігристого.

Спочатку насолодіться бадьорим душем з ароматом ігристого, а потім 
попестіть свою шкіру невагомим кремом для тіла, який залишає на 
шкірі легке золоте сяяння.

| Гель для душу | 200 мл + Крем для тіла | 200 мл

1€

1.259,00 грн | 

Оптимальний набір засобів для догляду за виснаженою шкірою 
обличчя взимку.*

5 | LIMITED ALOE VERA FACE CARE SET | 20817

| Насичений денний крем | 50 мл + Зволожуюча сироватка для обличчя | 
30 мл + Регенеруючий нічний крем | 50 мл

7 | LIMITED ALOE VERA EXTRA RICH DAY CREAM | 20740

505,00 грн | 50 мл |

Насичений денний крем захищає вашу шкіру взимку від холоду та 
несприятливих погодних умов.*

6 | LIMITED  ALOE VERA 24 HOUR MOISTURE FACE SERUM | 20685

685,00 грн | 30 мл |

Ніжна сироватка цілодобово зволожує вашу шкіру та 
підтримує водний баланс.*

505,00 грн | 50 мл |

8  | ALOE VERA REGENERATING NIGHT CREAM | 20675
Інтенсивний крем для обличчя відновлює виснажену шкіру упродовж ночі.



1 | LIMITED ALOE VERA CBD BI-PHASE FACE SERUM | 20818

2 | LIMITED ALOE VERA CBD BODY CARE SET | 20827 

854,00 грн

675,00 грн

819,00 грн | 30 мл

675,00 грн | 

20827 | 

2 |

Догляд взимку для чутливої шкіри

Тайм-аут для відновлення виснаженої шкіри 
та заспокійливого догляду

Магічна сила 
природи
Секрет унікальних властивостей двофазної 
сироватки для обличчя Aloe Vera CBD полягає у 
поєднанні 50% зволожуючого гелю алое вера та 
захисної органічної олії насіння коноплі з 
канабідіолом. Немов напівпрозора вуаль, вона 
робить колір обличчя рівномірним та свіжим.
Засоби для тіла Aloe Vera CBD допоможуть 
розслабитися після напруженого дня. Олійно-
сольовий скраб відлущує та очищає шкіру без 
подразнень, а також заспокоює. Гель для душу 
очищає та інтенсивно зволожує шкіру завдяки 
алое вера, органічній конопляній олії та 
канабідіолу.

Відкрийте для себе магічну дію алое вера у 
поєднанні з олією насіння коноплі та 

канабідіолом з органічної коноплі – для сухої 
та виснаженої шкіри. Відчуйте симбіоз диво-

рослин Aloe Vera Barbadensis та Cannabis 
Sativa під час ваших ритуалів краси взимку!

Порада:
Набір для догляду за тілом Aloe Vera CBD – це 

прекрасна ідея для подарунка на новорічні 
свята!

Фаза 1: зволожуючий догляд
Фаза 2: відновлювальний захист
Aloe Vera CBD Двофазна сироватка для обличчя містить 50% зволожуючого 
гелю алое вера, органічну олію насіння коноплі та канабідіол, які 
заспокоюють і насичують шкіру вологою. Наносити вранці та ввечері на 
очищену шкіру обличчя і дати увібратися. Перед застосуванням добре 
збовтати.

Набір Aloe Vera CBD містить олійно-сольовий скраб для тіла та гель-олію 
для душу. Ваш ритуал релаксації та відновлення шкіри.

| Гель-олія для душу | 200 мл + Скраб-олія для тіла | 300 мл

-20%
Aloe Vera CBD
Лімітований набір для 
догляду за тілом
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NEW
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LIMITED



1.099,00 грн

875,00 грн

27163 | 

1 |

-20%
Your Winter Fairy Tale
Лімітований набір
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875,00 грн | 

385,00 грн | 200 мл |

409,00 грн | 100 мл |305,00 грн | 200 мл |

З чарівним, к
азковим диз

айном

Сповнена 
магії зимова 
казка

Фантастичне тріо засобів для очищення та догляду
Попестіть шкіру і волосся та відчуйте себе героїнею улюбленої казки дитинства з лімітованою 
серією для зимового догляду із освіжаючим ароматом!

Скраб для душу, лосьйон для тіла, міст для волосся та тіла у казковому 
дизайні – це ідеальний подарунок на свята дівчатам, які люблять 
помріяти.

| Міст для волосся та тіла | 100 мл + Скраб для душу | 200 мл + Лосьйон 
для тіла | 200 мл

Кремово-олійна текстура живильного лосьйону для тіла при нанесенні 
перетворюється з кремової на олійну! Вона дбає про шкіру після душу, 
доглядає та захищає виснажену зимовою негодою шкіру від 
пересушування.

Спрей-міст інтенсивно зволожує волосся і шкіру та огортає все тіло 
ароматом кришталевої зимової свіжості завдяки цінній гіалуроновій 
кислоті та іншим відбірним інгредієнтам.

Скраб для душу з ніжним ароматом м’яко очищає шкіру і за допомогою 
дрібних часточок пілінгу, що нагадують сніжинки, робить її м’якою, наче 
оксамит. Шкіра підготовлена для наступного етапу догляду – олійного 
лосьйону для тіла.

1€ З кожного проданого набору 
Your Winter Fairy Tale ми 
перераховуємо 1 євро у 
Глобальний дитячий фонд LR.



1.069,00 грн
30643 | 

1 | LR CLASSICS
London Collection 
Лімітований набір

1€ З кожного проданого набору 
ми перераховуємо 1 євро у 
Глобальний дитячий фонд LR.
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1.069,00 грн | 3 x 50 мл |

ЗАПАШНИЙ

Аромати, які можна міксувати для створення 
унікальних композицій

Ароматна 
подорож 
до Лондона 
вже чакає 
на вас!
Три захоплюючі унісекс-аромати чудово 
поєднуються та супроводжують вас у 
парфумерній подорожі зимовим Лондоном. 
Кожна з трьох композицій перенесе вас у 
особливе місце британської метрополії. Ви 
можете на власний смак нанести два чи 
навіть всі три аромати одночасно та створити 
свій індивідуальний мікс. І ваш кожен день 
буде неповторним!

Поєднуйте та комбінуйте

1. Оберіть два або візьміть одразу три 
аромати LONDON COLLECTION.

2. Почергово нанесіть улюблені аромати на 
шкіру з інтенсивністю, яку вважаєте за 

потрібне.

3. Ось і все! Ви створили власну неповторну 
композицію.

Варіанти поєднання
двох різних ароматів:

Поєднання жвавості та 
безтурботності для створення 
елегантного деревного аромату зі 
свіжою ноткою.
 

ЧУТТЄВИЙ
Поєднання ніжного тепла та свіжих 
нот для створення чуттєвого 
аромату.

ДЕРЕВНИЙ
Поєднання деревних, пряних і теплих, 
вершкових нот для створення 
елегантної та живої композиції.
 

Три аромати в одному наборі для створення безлічі композицій.

Живий пряний аромат перенесе вас до святково прикрашеної 
Оксфорд-стріт на новорічний шопінг.
Ароматна композиція з перцем, лавандою та пачулі.

LONDON COLLECTION 01 –

Солодкий, вершковий аромат огортає затишним теплом, а ви 
перенесетесь у романтичний зимовий Гайд-парк.
Ароматна композиція з грейпфрутом, ваніллю та сандалом.

LONDON COLLECTION 02 –

Аромат свіжої та запашної зелені занурить вас в атмосферу 
найвідомішого ринку в Лондоні - Ковент-Гарден.
Ароматна композиція з лимоном, розмарином та мускусом.

LONDON COLLECTION 03 –



1.564,00 грн

1.239,00 грн

525,00 грн | 200 мл |

1.099,00 грн | 50 мл |

1.239,00 грн | 

1.099,00 грн | 50 мл |

465,00 грн | 200 мл |

1.099,00 грн | 50 мл |

30500 | 

7 |

Влучний новорічний подарунок для шанувальників Брюса Вілліса. 
Парфумована вода і лімітований парфумований шампунь для волосся та 
тіла в одному наборі.

| Парфумована вода | 50 мл + Парфумований шампунь для волосся та 
тіла | 200 мл

Ніжний парфумований лосьйон доглядає та огортає тіло елегантно-
чуттєвим, жіночним ароматом. Лімітований випуск.*

Цей аромат - освідчення в коханні Брюса Вілліса своїй дружині Еммі. 
Жіноча композиція з цитрусових, груші, лілії, півонії, білого кедра та 
сандалу.

Харизматичний, елегантний та з характером. Маскулінний аромат з 
нотками цитрусових, пачулі, тютюну та шкіри.

Лімітований випуск: шампунь для волосся та тіла з харизматичним 
ароматом цитрусових, пачулі та акордами тютюну.

Лімітована зимова версія парфумоваої води від Брюса Вілліса. Теплий і 
невимушений аромат, неначе затишний зимовий вечір перед каміном. З 
чуттєвими шкіряними акордами, цінним удовим деревом та ноткою тютюну.

-20%
Bruce Willis Personal
Edition Лімітований набір*

CHRISTMAS 2022  I  13* Дані продукти очікуються із затримкою. Буль ласка, слідкуйте за оновленнями - ми повідомимо, як тільки вони з'являться.

2.198,00 грн

1.745,00 грн

1.624,00 грн

1.299,00 грн

1.299,00 грн | 

1.099,00 грн | 50 мл |
1.745,00 грн | 

1.099,00 грн | 50 мл |

30230 | 

30413 | 

1 |

4 |

Зіркові аромати для чарівних моментів
З парфумами, створеними у колаборації зі знаменитостями, ви відчуєте себе справжньою зіркою! 
Унікальні композиції ароматів від Брюса Вілліса та Гвідо Марії Кречмера притягують своєю 
харизматичністю.

Чудовий новорічний подарунок для жінок: набір з парфумованої води та 
лімітованого парфумованого лосьйону для тіла, аромат яких випромінює романтику.

| Парфумована вода | 50 мл + Лосьйон для тіла | 200 мл

Тонка спокуса та чуттєва елегантність розкривається у композиції 
жіночого аромату з мандарином, трояндою і ваніллю.

Два елегантні аромати для жінки та чоловіка. Ідеальний подарунок для тих, хто 
обожнює парфумерію і любить доповнювати будь-який образ відповідним 
ароматом.

Благородний чоловічий аромат з деревно-пряними есенціями - 
бергамотом, ветивером та шкірою.

| Поєднуйте аромати в наборі на вибір.

-20%

-20%

Haute Parfum
by Guido Maria
Kretschmer Парфумований 
набір

Lovingly by
Bruce Willis Лімітований
набір*



1

NEW
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5

3

4

1.183,00 грн

885,00 грн

20443  | 

2 |

-25%
Aloe Vera Men
Набір для
догляду
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6

4 | ALOE VERA 2 IN 1 HAIR & BEARD STYLING BALM | 20438

5 | ALOE VERA 4 IN 1 BODY, FACE, HAIR & BEARD WASH | 
20436

6 | 5 IN 1 MEN‘S SHOT* | 810201 | LIMITED ALOE VERA POWERPACK HYDRATING GEL 
CREAM | 20445

2 | ALOE VERA MEN CARE SET | 20443 

3 | ALOE VERA 2 IN 1 FACE & BEARD OIL | 20437

359,00 грн | 50 мл |

349,00 грн | 250 мл |

4.109,00 грн | 30 x 25 мл |
455,00 грн | 100 мл |

475,00 грн | 30 мл |

885,00 грн | 

1 Тіамін, вітамін B6, вітамін B12 і магній сприяють нормальному обміну речовин і енергії в організмі. Вітамін B6, вітамін B12 та магній сприяють зменшенню втоми і виснаженості. 2 Рибофлавін, вітамін A, вітамін B2, нікотинова 
кислота, біотин і цинк сприяють збереженню здоров’я шкіри. Вітамін C сприяє утворенню колагену для нормальної функції шкіри. 3 Біотин і цинк сприяють збереженню здоров’я шкіри. 4 Магній сприяє нормальній функції м’язів. 
Тіамін, вітамін B6, вітамін B12 і магній сприяють нормальному обміну речовин і енергії в організмі. 5 Цинк сприяє підтримці нормального рівня тестостерону в крові. Селен сприяє нормальному утворенню сперми. Цинк сприяє 
нормальній фертильності та репродуктивній функції.
* Дієтичні добавки не замінюють різноманітного та збалансованого харчування, а також здорового способу життя.

Сила 
догляду за 
чоловічою 
шкірою

Все, що потрібно чоловіку для щоденного догляду

Комплексний догляд для привабливої, доглянутої зовнішності з новим лімітованим Powerpack 
Зволожуючим крем-гелем для обличчя. Він містить 50% алое вера, екстракт листя баобаба, 
кофеїн та органічний екстракт імбиру – справжній заряд енергії нового дня! Засоби для догляду 
за тілом, волоссям та бородою містять органічний екстракт хмелю, що бадьорить, зволожуючий 
гель алое вера і мають маскулінний, деревний аромат.

Ідеальні зачіска і борода з бальзамом для волосся та бороди 2в1. Укладає і 
зволожує за допомогою алое вера та органічного екстракту хмелю.

Оптимальний ранковий заряд свіжості з шампунем для тіла, обличчя, 
волосся та бороди 4в1! Очищає та освіжає все тіло завдяки алое вера та 
органічному екстракту хмелю.

LR LIFETAKT Еліксир для чоловіків 5в1 - це унікальне рішення для 
енергії, доглянутої шкіри, густого волосся, виразних м’язів і чоловічої 
сили лише в одному флаконі на день.1,2,3,4,5

Зволожуючий крем-гель, який одразу вбирається шкірою, вирівнює колір 
обличчя, надає йому свіжості та  здорового вигляду. З алое вера (50%), 
екстрактом листя баобаба, кофеїном та органічним екстрактом імбиру.

Олія для обличчя та бороди 2в1 живить шкіру і доглядає за бородою, 
роблячи її красивою та шовковистою. Захищає шкіру обличчя і бороду 
від втрати вологи завдяки алое вера та органічному екстракту хмелю.

Три ефективні засоби для комплексного базового догляду в наборі.

| Бальзам для волосся та бороди 2в1 | 50 мл + Шампунь для тіла, 
обличчя, волосся та бороди 4в1 | 250 мл + Олія для обличчя та бороди 
2в1 | 30 мл



1.363,00 грн

999,00 грн

449,00 грн | 

799,00 грн | 

129,00 грн | 50 мл |

269,00 грн | 250 мл |

245,00 грн | 200 мл |

20650 | 

5 |

Перший сніг змушує дитячі серця 
битися швидше!

Магічний 
зимовий світ 
для мрійників 
та мрійниць

Відкрийте для себе сяючий сніжний світ 
білого ведмедика Ліло, і нехай рутинний 
процес миття рук стане більш радісним та 
блискучим з новим лімітованим милом-
пінкою для дітей. А магічна зубна гель-паста 
з блискітками і шампунь-кондиціонер для 
волосся та тіла перетворять щоденну гігієну 
діток на справжні пригоди! -41%

Набір засобів, що додає магії щоденному ритуалу дитячого догляду.

| Рідке мило-пінка для рук | 200 мл + Зубна гель-паста для дітей | 50 мл 
+ Шампунь-кондиціонер для волосся та тіла | 250 мл

Три засоби-помічники на всі випадки життя. Ідеально підходять для 
всієї родини, а також можуть стати у пригоді під час активних дитячих 
ігор та розваг на канікулах!

| Спрей "Швидка допомога" | 150 мл + Зволожуючий гель-концентрат | 
100 мл + Захисний крем з прополісом | 100 мл

Зубна гель-паста для делікатного очищення молочних зубів. Має легкий 
м’ятний смак та ефект сяяння завдяки блискіткам.

Лагідний догляд та очищення дитячої шкіри та волосся. Ще й полегшує 
розчісування!

М’яке очищаюче мило-пінка сяє, неначе сніг на сонці. Захищає ніжну 
дитячу шкіру від пересушування та забезпечує достатньою кількістю 
вологи. З алое вера, органічним екстрактом персика та фруктовим 
ароматом.
Спосіб застосування: нанести на шкіру, розподілити. Мило 
перетвориться на пінку та сяятиме на ваших долонях. Потім промити 
руки водою кімнатної температури.

Aloe Vera
Бокс

З кожного 
проданого набору 
ми перераховуємо 
1 євро у 
Глобальний 
дитячий фонд LR.

1€
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643,00 грн

449,00 грн

20337 | 

1 |

-30%
Aloe Vera Kids
Лімітований
набір

1€
З кожного проданого набору 

ми перераховуємо 1 євро у 
Глобальний дитячий фонд LR.



970,00 грн

869,00 грн

80780 | 

3 |

БЕСТСЕЛЕР 
MICROSILVER 
ПОВЕРНУВСЯ!

1 Вітамін D і вітамін B6 сприяють нормальній роботі імунної системи.

Ось ваші найкращі помічники!

Вже 
підготувалися 
до зими?
Зігріваючий чай та вітамінний комплекс для 
зміцнення зсередини, а також 
антибактеріальний догляд за шкірою зовні. 
Тепер ви зможете безтурботно насолоджуватися 
холодною порою року та радіти зимі!

-10%
Лімітований набір 
"Сезонна підтримка"

CHRISTMAS 2022  I  19

455,00 грн | 

869,00 грн | 

905,00 грн | 75 мл |

610,00 грн

455,00 грн

80657 | 

1 |

Зимова чайна церемонія

Залиште позаду всі справи і турботи та 
насолодіться ароматним ягідним чаєм. Він 

зігріє вас зсередини та подарує приємні 
відчуття внутрішнього спокою і гармонії!

Спосіб приготування: 
1/2 чайної ложки чаю насипати у велику 
чашку об’ємом не менше 200 мл, залити 

окропом, накрити і дати настоятися протягом 
5-6 хвилин. Потім процідити.

-25%

Відбірна суміш класичних чаїв у наборі. Містить улун, пуер, гібіскус, 
буряк листовий, шматочки полуниці, м’яту кучеряву, шматочки яблука, 
перцеву м’яту, пелюстки троянди, шкірку плодів шипшини.

| 2 x Bellyliсious Чай | 75 г

Захист зсередини¹ та зовні для всієї родини з лімітованим набором! Лише одна 
чайна ложка Віта Активу на день забезпечує організм дорослих та дітей 10-ма 
важливими вітамінами. Про зовнішній захист подбає антибактеріальний гель 
для рук LR MICROSILVER PLUS, який надійно захищає від мікробів та бактерій.

| 2 x LR LIFETAKT Віта Актив | 150 мл + LR MICROSILVER PLUS Гель для 
рук (у подарунок) | 75 мл

Надійний захист окремих ділянок шкіри тіла, які потребують особливого 
догляду, з новим універсальним кремом для тіла. Високоефективна 
комбінація MicroSilver BG™ та ектоїну посилює захисний бар’єр шкіри 
за допомогою цільової боротьби з мікробами. Цей засіб - справжній 
рятівник для подразненої, пересушеної та виснаженої шкіри.

Bellylicious
Набір чаю



1.515,00 грн | 

1.279,00 грн | 

1.515,00 грн | 

1.515,00 грн | 

1.279,00 грн | 
1.515,00 грн | 

ВСІ 6 ВИДІВ ГЕЛЮ в НАБОРІ З ДВОХ 
+ ЗАСІБ У ПОДАРУНОК

1 Вітамін C, цинк і селен сприяють нормальній функції імунної системи. 2 Цинк бере участь у процесі поділу клітин. 3 Вітамін C сприяє нормальному обміну енергії і речовин в організмі. 4 Вітамін C покращує засвоєння заліза. 
5 Вітамін C сприяє нормальній функції імунної системи. 6 Вітамін C сприяє синтезу колагену для нормального функціонування кровоносних судин. 7 Вітамін C допомагає захищати клітини від оксидативного стресу. 8 Вітамін C сприяє 
утворенню колагену для нормального функціонування хрящів і кісток. 9 Вітамін C сприяє зменшенню втоми і виснаженості. 10 Цинк підтримує нормальний обмін вітаміну A в організмі. Магній допомагає підтримувати електролітний 
баланс в організмі. 11 Мідь і цинк допомагають захищати клітини від оксидативного стресу. Цинк сприяє збереженню здоров’я шкіри. Мідь сприяє нормальній пігментації шкіри. 12 Цинк, вітамін C і мідь сприяють нормальній 
функції імунної системи. * Дієтичні добавки не замінюють різноманітного та збалансованого харчування, а також здорового способу життя. ** Алое вера містить природний цукор.

Натуральний 
чудодійний 
напій для 
всієї родини

Це що, магія? Ні, алое вера!

Оберіть свій улюблений питний гель Алое Вера! До кожного набору з двох гелів 
ви отримаєте новорічний подарунок - Aloe Vera Зволожуючий гель-концентрат.

Забезпечує підтримку імунних клітин та імунної 
функції, стимулює роботу імунної системи.1,2

| 2 x Питні гелі Алое Вера Імунітет Плюс | 1000 мл 
+ Зволожуючий гель-концентрат | 100 мл

Забезпечує організм необхідними речовинами, 
сприяє імунному захисту і обміну речовин та енергії 
в організмі.3,4,5 

| 2 x Питні гелі Алое Вера з медом | 1000 мл 
+ Зволожуючий гель-концентрат | 100 мл

Не містить цукру**, низькокалорійний, 
підтримує і стимулює обмін речовин та енергії в 
організмі.3

| 2 x Питні гелі Алое Вера зі смаком персика | 1000 мл 
+ Зволожуючий гель-концентрат | 100 мл

Для зміцнення захисних сил організму.

Для гарного самопочуття.

Для свідомого ставлення до тіла.

Підтримує кровоносні судини, сприяє засвоєнню 
заліза і захищає від оксидативного стресу.4,6,7

| 2 x Питні гелі Алое Вера Сівера Інтенсив | 1000 мл 
+ Зволожуючий гель-концентрат | 100 мл

Для збільшення життєвої сили.

Підтримує рухливість і стабільність опорно-
рухового апарату.3,8,9

| 2 x Питні гелі Алое Вера Фрідом Актив | 1000 мл 
+ Зволожуючий гель-концентрат | 100 мл

Для більшої свободи рухів. 

Потрійний захист з ягодою асаї: баланс 
електролітів, захист шкіри та імунний захист 
організму.10,11,12

| 2 x Питні гелі Алое Вера з асаї | 1000 мл 
+ Зволожуючий гель-концентрат | 100 мл

Для сонячних днів протягом року.
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1.430,00 грн

1.279,00 грн

80840 | 

2 |

Лімітований дизайн: до закінчення 
складських запасів

З кожного проданого набору 
ми перераховуємо 1 євро у 

Глобальний дитячий фонд LR.

1€

-10%
Лімітований набір питних 
гелів Алое Вера з медом + 
Зволожуючий гель-концентрат



799,00 грн

40201 | 

UA

РОБИТИ ДОБРО - ЗОВСІМ НЕСКЛАДНО!

10€

НОВОРІЧНА ЧАШКА "ГЛОБАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ ФОНД LR"

З кожною покупкою лімітованої новорічної чашки від 
LR ви автоматично робите багодійний внесок у 
розмірі 10 євро у Глобальний дитячий фонд LR та 
допомагаєте нужденним дітям по всьому світу.

Адреса для листування:
ТОВ «ЛР Хелс енд бьюті сістемс» Україна, 01001, м. Київ, пров. Музейний 10, каб. 512, тел./факс: +38 044 591 53 33

Контакт-центр: +38 044 591 53 33 · +38 067 500 58 39 · +38 050 233 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.

* За відсутності чашки 10-го випуску у вас буде можливість 
придбати чашки попередніх випусків (8-го або 9-го).


