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ШАНОВИЙ ПАРТНЕРЕ!
Протягом багатьох років ми дотримуємось нашого 
бачення: ми хочемо дати можливість усім людям бути 
здоровими, активними та успішними аж до 100 років. 
Звісно, це дуже амбіційна мрія, але ми докладаємо 
всіх зусиль, щоб наблизити цю мрію до реальності. 
Саме тому ми розробляємо інноваційні рішення для 
гарного самопочуття та краси, а також для особистого 
та фінансового успіху.

НАША МЕТА: БІЛЬШЕ ЯКОСТІ ДЛЯ 
ВАШОГО ЖИТТЯ ЩОДНЯ.

* Заявлений в Німеччині на отримання патенту. № патентної заявки:  DE 10 2022 200 747.6

Я дуже пишаюся новим косметичним приладом 
LR ZEITGARD. Інноваційний прилад 4в1 – це 
значний крок вперед у сфері косметології. З ним 
ви можете робити салонні процедури у себе вдома. 
Інноваційність приладу полягає в тому, що він має 
смарт-технологію, яка самостійно розпізнає насадку 
та адаптується до неї. Прилад із заявкою на патент* 
працює у поєднанні з новою формулою косметичних 
засобів, яка допомагає активним інгредієнтам 

проникати глибше в шкіру та має 
помітно кращий ефект. Дію нових 
засобів для догляду підтверджує 
наш експерт - д-р Герріт Шліппе. 
Дізнайтеся більше на сторінці 86.

Протягом багатьох років ми також 
даємо можливість нашим Партнерам, 
незалежно від їхньої зайнятості — 
повної чи часткової, самостійно 

та успішно будувати своє життя. Незалежність під 
час співпраці з компанією LR допомагає багатьом 
людям збільшити свій дохід та крок за кроком 
підвищити якість свого життя. Суть в тому, що ми 
інвестуємо не у дорогі рекламні кампанії, а у майбутнє 
наших Партнерів. Кожному Партнеру ми даємо 
можливість самостійно планувати свій робочий час 
та стати частиною команди, яка досягла успіху на 
міжнародному рівні. Усі співробітники та Партнери LR 
щодня і з повною самовіддачею працюють над цією 
концепцією.

Щиро ваш

Д-р Андреас Лаабс,
головний виконавчий директор LR Health & Beauty

Протягом 20-ти років висока якість продукції та 
унікальні властивості алое вера переконують наших 
Партнерів і клієнтів по всьому світу та створюють 
справжні історії успіху.

Завдяки нашим інноваційним продуктам ми йдемо 
в ногу із часом та постійно підтримуємо обізнаність 
людей про здоров'я! Велику роль для нас відіграє 
поєднання найкращого від природи із новітніми 
досягненнями науки.



ВІДБІРНІ 
ІНГРЕДІЄНТИ

Інгредієнти для продукції ми 
завжди обираємо на основі 
найновіших результатів 
досліджень виключно 
високої якості. Наприклад, 
засоби для краси та догляду 
не містять мікропластику, 
парабенів та мінеральних олій.

ПЕРЕВІРЕНА 
ЯКІСТЬ

Ми покладаємося на дуже 
високі стандарти якості 
нашої продукції. На додаток 
до нашого постійного 
внутрішнього аудиту 
дотримання стандартів суворо 
перевіряється незалежними, 
визнаними інститутами. 
Наприклад, SGS INSTITUT 
FRESENIUS підтверджує 
стабільно високу якість питних 
гелів Алое Вера.

Позначка «Made in Germany» 
у всьому світі символізує 
найвищі стандарти якості, а 
також високі вимоги до нашої 
продукції. Тому наші клієнти 
можуть повністю нам довіряти! 
Щоб забезпечити 100% 
прозорості, всю продукцію, 
вироблену в Німеччині, ми 
позначаємо логотипом «Made 
in Germany».

ЯКІСТЬ НА 
НАЙВИЩОМУ
РІВНІ

СВІДОМИЙ ПІДХІД 
ДО ПАКУВАННЯ

Майже всю картонну 
упаковку для продукції ми 
виробляємо із екологічних 
матеріалів, сертифікованих 
FSC®. Все більше пляшок 
і баночок з нашого 
асортименту виробляються 
із переробленого пластику. 
Наш улюблений продукт, 
зубна паста з алое вера, 
поставляється в тюбику з 
екологічно чистого пластику на 
рослинній основі.

LR – ЦЕ 
БІЛЬШЕ…
Щоб відповідати нашому девізу "Більше якості для вашого життя", ми 
пропонуємо широкий асортимент високоякісної, натуральної продукції, 
створеної на основі поєднання сили природи та новітніх досягнень науки. 
Проте «більше якості» – це набагато більше, ніж просто якість продуктів. 
Ми беремо на себе відповідальність за наших співробітників, Партнерів і 
постачальників, а також навколишнє середовище.
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БЛАГОДІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

Для нас важлива підтримка 
знедолених дітей та 
підлітків. Забезпечення 
рівних можливостей для 
отримання освіти є важливою 
передумовою кращого 
майбутнього. Саме тому вже 
більше 10-ти років тому ми 
заснували Глобальний дитячий 
фонд LR (LRGKF), який наразі 
підтримує локальні ініціативи в 
17 країнах Європи.
Детальніше на www.lrgkf.com

ТУРБОТА ПРО 
ПРИРОДУ ТА 
ТВАРИН

Для нас дуже важливі 
екологічно безпечні технології. 
Наприклад, алое вера для 
питних гелів вирощується без 
будь-яких штучних добрив 
або пестицидів. Також ми не 
здійснюємо тестування на 
тваринах при розробці наших 
продуктів для здоров’я та 
краси.

СОЦІАЛЬНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

Ми створюємо для людей 
можливість самостійної 
підприємницької діяльності. 
Неважливо, чим ви займалися 
раніше: з нами у вас є шанс 
взяти життя у свої руки. У 
вас з'явиться більше часу та 
фінансових можливостей для 
покращення якості вашого 
життя, ви зможете самостійно 
планувати ваш робочий день. 
Бо ми інвестуємо не в рекламні 
кампанії, а у вас!

СУЧАСНЕ 
ВИРОБНИЦТВО

Завдяки сучасному 
виробничому майданчику 
Aloe Vera та інноваційному 
високотехнологічному 
машинному парку ми 
підтверджуємо німецьку якість 
та встановлюємо стандарти по 
всій Європі.
Таким чином, ми не лише 
зберігаємо цінні ресурси для 
перевезень на далекі відстані 
та скорочуємо викиди CO2 – ми 
оптимізуємо весь екологічний 
процес виробництва.

РЕКОМЕНДОВАНО ЕКСПЕРТАМИ
"Засоби від LR 
пропонують 
найкращий 
щоденний 
догляд для 
будь-яких потреб 
шкіри завдяки 
інгредієнтам найвищої 
якості у поєднанні з 
найсучаснішою рецептурою".
Д-р Вернер Фосс, засновник 
і керівник Dermatest GmbH

"Правильний 
догляд – це основа 
сяючої та красивої 
шкіри. Косметика 
від LR – це 
якісний догляд у 
вас вдома. Вона 
спеціально розроблена для 
вікових та індивідуальних 
потреб шкіри".
Д-р Герріт Шліппе, спеціаліст 
з дерматології та венерології, 
вже 25 років активно 
займається практичними та 
теоретичними дослідженнями 
косметики

"Наше тіло – це 
наш храм. Ми 
повинні приділяти 
йому більше уваги, 
тому узгодженість 
фізичних 
навантажень 
та харчування є для нас 
основою. Окрім того, 
важливо зберігати баланс 
між фізичними вправами та 
відновленням сил організму".
Д-р Маттіас Манке, 
спортивний експерт, лікар 
олімпійської бази Бохум-
Ваттеншайд

"На додаток до 
продуктів для 
індивідуальних 
потреб LR також 
пропонує науково 
обгрунтовані 
поради експертів 
щодо харчування, фізичних 
вправ та способу життя".
Д-р Свен Верхан, 
незалежний експерт з 
харчування



ЗМІСТ

ВІДЧУЙТЕ СЕРЦЕ ПРИРОДИ.

100% натуральні ефірні олії для гармонії 
тіла та душі.

БАЗОВІ ПРОДУКТИ

ВАШЕ ЖИТТЯ. ВАШ РИТМ. ВАШЕ ЗДОРОВ'Я.

Інноваційні рішення для гарного самопочуття, 
розроблені із залученням найновіших 
наукових технологій та з найкращим від 
природи.

10 | LR LIFETAKT
РУХАЙТЕСЯ ВПЕРЕД. РУХАЙТЕСЯ ВИЩЕ. 
РУХАЙТЕСЯ З LR!

Комплексна спортивна система для 
продуктивності, успішних тренувань та 
відновлення організму.

46 | LR:GO 52 | LR SOUL OF NATURE

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ДЛЯ СПОРТУ ЕФІРНІ ОЛІЇ

АРОМАСВІТИПитні гелі Алое Вера

Комплекс поживних речовин

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОДУКТИ

Продуктивність та енергія

Відпочинок

Серцево-судинна система

Кишечник і травлення

Гормональний баланс

Кістки, суглоби та м’язи
ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я

Імунна система та підтримка балансу

КРАСА ЗСЕРЕДИНИ

Еліксир краси 5в1 та Еліксир для чоловіків 5в1

ФІГУРА ТА СХУДНЕННЯ

Body Mission

Майнд Майстер Екстрім

INTRA Розчинний порошок під час 

тренування

POST Розчинні коктейлі після 

тренування

Серія Relaxed Soul

Серія Hopeful Soul

Серія Cheerful Soul

Серія Strong Soul

12 |
18 |

20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |

32 |

36 |

40 |

12 |

20 |

32 |

36 |

40 |

48 |
48 |

49 |

46 |

56 |
57 |
58 |
59 |

54 |
56 |
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Парфуми, які дарують різноманіття у 
повсякденному житті.

Ексклюзивні колаборації з дизайнером Гвідо 
Марією Кречмером, голлівудськими зірками 
Брюсом Віллісом та Еммою Хемінг-Вілліс.

Класичні аромати LR на будь-який смак.

ВАШ ШЛЯХ ДО ПРИРОДНОЇ ТА 
КРАСИВОЇ ШКІРИ.

Зволожуючий догляд з алое вера для 
всієї родини.

ЗМІСТ

МОЛОДІСТЬ ТА КРАСА ВАШОЇ ШКІРИ.

Професійний антивіковий догляд 
у домашніх умовах.

Антибактеріальний догляд для шкіри та 
особистої гігієни.

Експерт проти випадіння волосся.

62 | LR ALOE VIA 86 | LR ZEITGARD 114 | ЗІРКОВІ АРОМАТИ

ОСОБЛИВИЙ ДОГЛЯД

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ 
ОБЛИЧЧЯ

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА 
ТІЛОМ

ГІГІЄНА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ 
ТА ЗУБІВ, ДОГЛЯД ТА 
ВОЛОССЯМ

ДОГЛЯД ДЛЯ 
ЧОЛОВІКІВ

ДОГЛЯД ДЛЯ 
ДІТЕЙ

СОНЦЕЗАХИСНИЙ ДОГЛЯД

CBD-ДОГЛЯД

ПРИЛАД ДЛЯ ДОГЛЯДУ

ОЧИЩЕННЯ ОБЛИЧЧЯ

КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД

ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОГЛЯД

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ТА КРАСА

ДЛЯ ЖІНОК

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

118 | АРОМАТИ НА ВСІ ВИПАДКИ

ДЛЯ ЖІНОК

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

122 | LR CLASSICS

ДЛЯ ЖІНОК

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

104 |  LR MICROSILVER PLUS

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ

ДОГЛЯД ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ

ОСОБИСТА ГІГІЄНА

110 | LR L-RECAPIN

64 |

68 |

72 |

76 |

78 |

80 |

82 |

84 |

88 |
90 |
92 |
96 |

100 |
102 |

106 |
107 |
108 |

114 |
124 |

118 |
128 |

122 |
123 |
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Якщо у вас не вистачає часу на здорове харчування у напруженому 
буденному житті, наші продукти можуть стати хорошим доповненням для 
здорового способу життя.

Вони забезпечують підтримку вашого загального самопочуття та дбають 
про зовнішній догляд, підтримку та контроль ваги, а також допомагають у 
спортивних досягненнях.

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

СИЛЬНІ БРЕНДИ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я ТА 
ЗБАЛАНСОВАНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

LR LIFETAKT LR:GO

ДЛЯ ГАРНОГО САМОПОЧУТТЯ

•  БАЗОВІ ПРОДУКТИ
•  СПЕЦІАЛЬНІ ПРОДУКТИ
•  ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я
•  КРАСА ЗСЕРЕДИНИ
•  ФІГУРА ТА СХУДНЕННЯ

•  КОМПЛЕКСНА 
СИСТЕМА ДЛЯ СПОРТУ



Ваше життя. 
Ваш ритм. 
Ваше здоров'я.

Сучасний спосіб життя щодня випробовує наш організм різними викликами 
та може порушити його внутрішній баланс.

Завдяки цілісному підходу LR LIFETAKT пропонує комплексні рішення, які 
підтримають вас на кожному етапі життя, враховуючи індивідуальні потреби.

ДЛЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ТА 
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

БІЛЬШЕ ЯКІСНИХ ПРОДУКТІВ. 
БІЛЬШЕ ЯКОСТІ ЖИТТЯ.

БІЛЬШЕ ПРИРОДИ.
БІЛЬШЕ НАУКИ.

БІЛЬШЕ РІЗНОМАНІТНОСТІ. 
БІЛЬШЕ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ.

LR LIFETAKT розробляє продукти з перевіреною та стабільно 
високою якістю. Це підтверджують відомі незалежні інститути, такі 
як SGS INSTITUT FRESENIUS.

LR LIFETAKT пропонує інноваційні рішення для гарного 
самопочуття, які відповідають вашим особистим запитам. Для ваших 
індивідуальних потреб. На кожному етапі життя.

LR LIFETAKT поєднує новітні наукові досягнення та найкраще від 
природи. Ось як створюються ефективні продукти для вашого 
здоров'я.
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Фігура та схуднення
Крок за кроком до бажаної ваги – без 
виснаження організму.

Краса зсередини
Еліксир для жінок та чоловіків із 
найкращими інгредієнтами від природи 
та науки.

Зміцнення здоров'я
Універсальний комплекс для 
підтримки імунної системи у будь-яку 
пору року.
•  Імунна система та підтримка балансу

Дієтичні добавки не замінюють різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя.

LR LIFETAKT допоможе подолати будь-які 
виклики буденного життя. Різноманітність 
наших продуктів пропонує численні рішення, 
які відповідають вашим індивідуальним 
потребам та підтримають ваше самопочуття. 
Базові продукти, спеціальна підтримка чи 
зміцнення здоров’я – це ваш вибір!

Ваша щоденна норма основних 
поживних речовин для здоров’я.
•  Питні гелі Алое Вера
•  Комплекс поживних речовин

Базові продукти

Експерти з поживних речовин для ваших 
індивідуальних потреб.
•  Продуктивність та енергія
•  Відпочинок
•  Серцево-судинна система
•  Кишечник і травлення
•  Гормональний баланс
•  Кістки, суглоби та м’язи

Спеціальні продукти

Поживні речовини 
для ваших потреб



+ВІТАМІН C+ЦИНК+ЛИМОН+ІМБИР+МЕД+СЕЛЕН

Питні гелі з алое вера дарують носолоду життям на повну: вони живлять, 
захищають, відновлюють та підтримують ваш організм.1–4

М'якоть листя алое вера перетворюється на цінний продукт для підтримки організму і 
гарного самопочуття завдяки додатковим інгредієнтам, які мають науково перевірені корисні 
властивості та підтримають ваш організм у різних життєвих ситуаціях.

Алое вера

Інгредієнти від природи з науково 
доведеною ефективністю.

ЕЛІКСИР ЖИТТЯ

Питні гелі
Алое Вера

•   ЕКСПЕРТ З ОБМІНУ РЕЧОВИН: питний гель Алое Вера 
підтримує метаболізм організму.1

•   ЗАХИСНИК ІМУНІТЕТУ: питний гель Алое Вера підтримує 
імунну систему.2

•   ВІДНОВЛЕННЯ: питний гель Алое Вера підтримує процеси 
регенерації в організмі3,4

•   ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ: питний гель Алое Вера забезпечує 
організм поживними речовинами для збільшення енергії та 
життєвих сил1,3
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БАГАТОРІЧНИЙ ДОСВІД

Якість та 
компетентність LR
УНІКАЛЬНІСТЬ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ СМАКІВ

Питні гелі Алое Вера відзначені сертифікатом якості SGS Institut Fresenius та 
печаткою Міжнародної наукової ради з алое (IASC) за:

Експерт з алое вера протягом 20 років – якість «Вироблено в Німеччині»
Виробничий майдачник Aloe Vera – один з найсучасніших заводів у Німеччині
Стандартизований внутрішній контроль якості
Співпраця з відомими фахівцями

Завдяки натуральним інгредієнтам питні гелі Алое Вера мають різноманітні 
смаки:

високу якість – чиста м’якоть з листя алое вера;
бережну переробку сировини;
високі стандарти виробництва.

традиційний з медом – з приємним смаком натурального меду;

Імунітет Плюс – з природною, легкою гірчинкою імбиру;
зі смаком персика – соковитий фруктовий смак;
Сівера Інтенсив – із натуральною кропивою;
Фрідом Актив – з апельсиновим смаком;
з асаї – ягідний смак та суперфуд у складі.

Вітамін С, що міститься у питних гелях Алое Вера, сприяє нормальному енергетичному метаболізму.
Вітамін С, що міститься у питних гелях Алое Вера, сприяє нормальному функціонуванню імунної системи.
Вітамін С, що міститься у питних гелях Алое Вера, допомагає зменшити втому та виснаженість.
Вітамін С, що міститься у питних гелях Алое Вера, сприяє регенерації відновленої форми вітаміну Е.

Питні гелі Алое Вера від LR 
LIFETAKT внесені до Kölner 
Liste® (Кельнського 
переліку). Kölner Liste® 
публікує продукти, перевірені 
на відсутність допінг-речовин.

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

Якість – це наш пріоритет. В LR 
всі процеси підлягають суворому 
контролю – від вирощування 
до кінцевого продукту. Це 
підтверджує SGS Institut Fresenius та 
сертифікати Міжнародної наукової 
ради з алое (IASC).
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Найвища якість
Кожен з наших питних гелів 
Алое Вера відповідає найвищим 
стандартам якості:

Спеціаліст для вашої 
життєвої енергії
Потрійна дія для більшої життєвої 
енергії: підтримка кровоносних 
судин, забезпечення поживними 
речовинами, захист від 
оксидативного стресу.2,6,7 

Спеціаліст для сонячних днів
Потрійний захист протягом року: 
збалансований електролітний баланс, 
захист шкіри та імунітету.8,9,10

Спеціаліст для гармонії з тілом
Потрійна користь для людей, які 
стежать за фігурою: легкість, підтримка¹ 
та хороший метаболізм.

Спеціаліст для вашого гарного 
самопочуття
Три основні будівельні блоки для 
вашого здоров’я: постачання 
поживними речовинами, імунний 
захист, підтримка метаболізму.1,2,3

Спеціаліст для вашої імунної 
системи
Потрійна користь для вашої імунної 
системи: підтримка імунних клітин, 
стимуляція імунної системи, захист 
імунної функції.4,5

СПРАВЖНІ СПЕЦІАЛІСТИ

Питні гелі 
Алое Вера

Спеціаліст для вашої свободи руху
Потрійна підтримка для 
вашої опорно-рухової системи: 
рухливість, стабільність та 
енергія.1,11,12,13

Вітамін С сприяє нормальному енергетичному обміну.
Вітамін С підвищує засвоєння заліза.
Вітамін С сприяє нормальному функціонуванню імунної системи.
Вітамін С, цинк і селен сприяють нормальному функціонуванню імунної системи.
Цинк бере участь у поділі клітин.
Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормальної роботи кровоносних судин.
Вітамін С допомагає захистити клітини від оксидативного стресу.
Магній сприяє електролітному балансу.
Цинк сприяє підтримці нормальної шкіри. Мідь і цинк допомагають захистити клітини від оксидативного стресу.
Цинк, вітамін С і мідь сприяють нормальному функціонуванню імунної системи.
Вітамін С допомагає зменшити втому та виснаженість.
Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормального функціонування хрящів.
Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормального функціонування кісток.



80700 | 1000 мл | 
715,00 грн

80743 | 3 x 1000 мл | 
1.989,00 грн

81000 | 1000 мл |
845,00 грн

81003 | 3 x 1000 мл | 
2.315,00 грн

15 

90 % 

85 % 

1
2
3
4
5

СПЕЦІАЛІСТ ДЛЯ 
ВАШОГО ГАРНОГО САМОПОЧУТТЯ

1.  ЖИВЛЕННЯ: постачає важливі поживні 
речовини та сприяє їх засвоєнню 
організмом1

2.  ЗАХИСТ: підтримує імунну систему2

3.  МЕТАБОЛІЗМ: підтримує енергетичний 
обмін3

90% гелю алое вера
+ вітамін С та мед

Рекомендації щодо вживання:
•  3 х 30 мл щодня

Питний гель Алое Вера
з медом*

Питний гель Алое Вера
з медом
Набір з 3-х шт.

LR LIFETAKT | БАЗОВІ ПРОДУКТИ | ПИТНІ ГЕЛІ АЛОЕ ВЕРА

ДЛЯ ГАРНОГО САМОПОЧУТТЯСмак природи

* Дієтичні добавки не замінюють різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя.

МІСТИТЬ

АЛОЕ ВЕРА

МІСТИТЬ

АЛОЕ ВЕРА

Вітамін С підвищує засвоєння заліза.
Вітамін С сприяє нормальному функціонуванню імунної системи.
Вітамін С сприяє нормальному енергетичному обміну.
Вітамін С, цинк і селен сприяють нормальному функціонуванню імунної системи.
Цинк бере участь у поділі клітин.

СПЕЦІАЛІСТ ДЛЯ ВАШОЇ ІМУННОЇ 
СИСТЕМИ

1.  ПІДТРИМКА: підтримує існуючі імунні 
клітини4

2.  СТИМУЛЮЮЧА ДІЯ: стимулює 
функціонування імунної системи4,5

3.  ЗАХИСТ: підтримує функціональну 
здатність імунної системи4

85% гелю алое вера
+ вітамін С, цинк, селен, а також імбир, 
лимон та мед

Рекомендації щодо вживання:
•  3 х 30 мл щодня

Питний гель Алое Вера 
Імунітет Плюс*

Питний гель Алое Вера
Імунітет Плюс
Набір з 3-х шт.



80750 | 1000 мл | 
715,00 грн

80783 | 3 x 1000 мл | 
1.989,00 грн

80850 | 1000 мл | 
845,00 грн

80883 | 3 x 1000 мл | 
2.315,00 грн

98 % 

88 % 

1
2
3
4
5
6
7

* Дієтичні добавки не замінюють різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя.

КОРИСНИЙ 
ДОСВІД

Різноманіття смаків
МІСТИТЬ

АЛОЕ ВЕРА

МІСТИТЬ

АЛОЕ ВЕРА

Вітамін С сприяє нормальному функціонуванню імунної системи.
Вітамін С сприяє нормальному енергетичному обміну.
Алое вера містить природний цукор.
Вітамін С сприяє нормальному енергетичному обміну.
Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормального функціонування хрящів.
Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормального функціонування кісток.
Вітамін С допомагає зменшити втому та виснаженість.

СПЕЦІАЛІСТ ДЛЯ ГАРМОНІЇ З 
ТІЛОМ

1.  ЛЕГКІСТЬ: не містить цукру3, сприяє 
підтримці тіла у формі1,2

2.  ПІДТРИМКА: нормальний 
енергетичний обмін в організмі2

3.  СТИМУЛЮВАННЯ: пожвавлює обмін 
енергії та речовин в організмі2

98% гелю алое вера
+ вітамін C 

СПЕЦІАЛІСТ ДЛЯ ВАШОЇ ОПОРНО-
РУХОВОЇ СИСТЕМИ

1.  РУХЛИВІСТЬ: підтримує нормальне 
функціонування хрящів5

2.  СТАБІЛЬНІСТЬ: підтримує нормальне 
функціонування кісток6

3.  ЕНЕРГІЯ: підтримує енергетичний 
обмін та зменшує втому4,7

88% гелю алое вера
+ вітаміни C, E, колаген, глюкозамін 
сульфат та хондроїтин сульфат

Рекомендації щодо вживання:
•  3 х 30 мл щодня

Питний гель Алое Вера
зі смаком персика*

Питний гель Алое Вера
зі смаком персика
Набір з 3-х шт.

Рекомендації щодо вживання:
•  3 х 30 мл щодня

Питний гель Алое Вера
Фрідом Актив*

Питний гель Алое Вера
Фрідом Актив
Набір з 3-х шт.



80800 | 1000 мл | 
845,00 грн

80823 | 3 x 1000 мл | 
2.315,00 грн

81100 | 1000 мл | 
845,00 грн

81103 | 3 x 1000 мл | 
2.315,00 грн

17 

90 % 

85 % 

1
2
3
4

5

6

* Дієтичні добавки не замінюють різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя.
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МІСТИТЬ

АЛОЕ ВЕРА

МІСТИТЬ

АЛОЕ ВЕРА

Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормальної роботи кровоносних судин.
Вітамін С підвищує засвоєння заліза.
Вітамін С допомагає захистити клітини від оксидативного стресу.
Вітамін С сприяє нормальному енергетичному обміну. Цинк сприяє нормальному метаболізму вітаміну А.  
Магній сприяє електролітному балансу.
Мідь та цинк допомагають захистити клітини від оксидативного стресу. Цинк сприяє підтримці здорового стану шкіри. 
Мідь сприяє нормальній пігментації шкіри.
Цинк, вітамін С та мідь сприяють нормальному функціонуванню імунної системи.

СПЕЦІАЛІСТ ДЛЯ ВАШОЇ 
ЖИТТЄВОЇ ЕНЕРГІЇ

1.  ПІДТРИМКА: забезпечує нормальне 
функціонування кровоносних судин1

2.  ЖИВЛЕННЯ: забезпечує вітаміном С та 
сприяє засвоєнню заліза2

3.  ЗАХИСТ: захищає клітини від 
оксидативного стресу³

90% гелю алое вера
+ вітамін С та екстракт кропиви

СПЕЦІАЛІСТ ДЛЯ СОНЯЧНИХ ДНІВ 
ВПРОДОВЖ РОКУ

1.  ЕЛЕКТРОЛІТНИЙ БАЛАНС: забезпечує 
електролітний та енергетичний баланс 
в організмі4

2.  ЗАХИСТ ШКІРИ: підтримує природний 
процес захисту та пігментації шкіри5

3  ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ: підтримує 
природні процеси захисту організму6

85% гелю алое вера
+ вітамін С, цинк, магній та мідь, а також 
ягоди асаї, смородина, лісові плоди та 
мед

Рекомендації щодо вживання:
•  3 х 30 мл щодня

Питний гель Алое Вера
Сівера Інтенсив*

Питний гель Алое Вера
Сівера Інтенсив
Набір з 3-х шт.

Рекомендації щодо вживання:
•  3 х 30 мл щодня

Питний гель Алое Вера
Асаї

Питний гель Алое Вера
Асаї
Набір з 3-х шт.

Найвища якість
Кожен з наших питних гелів 
Алое Вера відповідає найвищим 
стандартам якості:



РІЗНОМАНІТНИЙ РАЦІОН - ЦЕ КОРИСНО

Поживні речовини щодня

Незамінні жирні кислоти важливі 
для тіла та розуму

Варто знати: поживні речовини – фундамент здоров’я

Організм людини не функціонує без поживних речовин. 
Вони постачають енергію, є фундаментом здоров’я та 
гарного самопочуття. Коли мова йде про збалансоване 
харчування, важливо пам’ятати про різноманітність. Дієтологи 

рекомендують щотижня «з’їдати веселку», тобто у раціоні 
постійно мають бути різні фрукти та овочі. Залежно від кольору, 
фрукти та овочі містять різні інгредієнти, які у поєднанні 
сприяють збалансованому харчуванню.

Зелений 
салат

Паприка

Помідори

Яблука

Банани

Картопля

Шпинат

Ягоди

Ідеальне співвідношення 
кислот та лугів:Кислотно-

лужний 
баланс: вся 
справа у 
рівновазі
Незбалансоване харчування, 
стрес і відсутність фізичних 
навантажень порушують баланс 
кислотно-лужного середовища 
- відбувається закислення 
організму. Різноманітне 
харчування та збалансований 
спосіб життя підтримують 
кислотно-лужний баланс в 
рівновазі.

Риба

Ковбаса

М'ясо

Сир

Молочні 
продукти

Хліб

Макарони

Шоколад

20 %
КИСЛОТНІ ПРОДУКТИ

80 %
ЛУЖНІ ПРОДУКТИ

Омега-3 та Омега-6 жирні кислоти відносяться 
до поліненасичених жирних кислот і є життєво важливими. 
Вони входять до складу клітинних мембран організму людини 
та відповідають за те, щоб мембрани клітин залишались 
проникними та еластичними, а клітини могли повноцінно 
функціонувати. Головний мозок також складається здебільшого з 
жиру. Наприклад, найважливішою жирною кислотою головного 
мозку є поліненасичена докозагексаєнова кислота. Найбільше 
корисних для здоров´я жирних кислот міститься, наприклад, у 
жирній морській рибі, горіхах та насінні.

Зелений: вітаміни, мінерали

Червоний: кальцій, калій, магній

Жовтий/помаранчевий: вітамін С

Синій/фіолетовий: антиоксиданти



80338 | 
855,00 грн

80102 | 
755,00 грн

80301 | 150 мл | 
485,00 грн
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БЕЗ ШТУЧНИХ
БАРВНИКІВ

З екологічного 
риболовецького 
промислу

ДЛЯ ГАРНОГО САМОПОЧУТТЯОснова

LR LIFETAKT | БАЗОВІ ПРОДУКТИ | КОМПЛЕКС ПОЖИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС

•   Цінна суміш вітамінів і рослинних 
речовин

•   10 вітамінів у одній чайній ложці: B1, 
B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, D, E

•   Містить натуральний концентрат з 
21-го виду овочів та фруктів

•   Має тривалий ефект позитивної дії на 
організм та здоров’я¹

ЕКСПЕРТ ІЗ ЗДОРОВ'Я СЕРЦЯ

•   Підтримує функції серця², 
мозку3 та зір4

•   Цінна суміш ДГК та ЕПК з 
Омега-3-жирних кислот і 
бетаглюкану

•   Містить 1260 мг Омега-3 жирних 
кислот: 630 мг ЕПК та 420 мг 
ДГК

ПІДТРИМКА КИСЛОТНО-
ЛУЖНОГО БАЛАНСУ 

•   Вирівнює кислотно-лужний баланс5

•   Містить збалансовані мінерали та 
мікроелементи: магній, кальцій, мідь, 
хром тощо

•   Містить цінне поєднання цитратів та 
карбонатів

БЕЗ ЛАКТОЗИ VEGAN

Рекомендації щодо вживання:
•  5 мл щодня (1 чайна ложка)

Віта Актив*

Рекомендації щодо вживання:
•  по 1 капсулі тричі на день

Супер Омега капсули*

Рекомендаціїї щодо вживання:
•  По 4 таблетки тричі на день

Пробаланс таблетки*

* Дієтичні добавки не замінюють різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя.

Тіамін і вітамін В12 сприяють нормальному енергетичному метаболізму і нормальній розумовій функції. 
Тіамін сприяє нормальному функціонуванню нервової системи та нормальній роботі серця. Вітамін D і вітамін B6 сприяють нормальному функціонуванню імунної системи.
ЕПК і ДГК сприяють нормальній роботі серця. Рекомендується вживати щонайменше 250 мг ДГК та ЕПК щодня.
ДГК сприяє підтримці нормальної функції мозку.
ДГК сприяє підтримці нормального зору.
Магній у складі Пробаланс сприяє нормальному енергетичному метаболізму та електролітному балансу.

60 капсул / 99,3 г

360 таблеток / 252 г



Варто знати: продуктивність та енергія

Загалом організм людини має свої захисні механізми. Якщо їхньої дії стає недостатньо, 
виникає оксидативний стрес – дисбаланс між вільними радикалами та антиоксидантами.

ВІЛЬНІ РАДИКАЛИ

АНТИОКСИДАНТИ

Що таке оксидативний стрес? ПРОЩАВАЙ, 
СТРЕС!

Рис. 1: оксидативний стрес на прикладі клітини Рис. 2: оксидативний стрес на прикладі яблука

Яблуко під впливом 
оксидативного 
стресу

Яблуко з 
антиоксидантами 
(наприклад, 
лимонною кислотою)

Клітина під впливом 
оксидативного 
стресу

Вільні радикали 
атакують клітину

Нормальна 
клітина

ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС

АНТИОКСИДАНТИ

Позитивна енергія

•   Біологічно активні 
рослинні речовини

•  Вітаміни (A, C, E)
•  Ендогенні ферменти
•  Мікроелементи (селен)

•  Запальні процеси
•  Стрес
•  Паління
•  Обмін речовин
•  Медикаменти

для продуктивності

Щоб протидіяти 
оксидативному стресу, 
необхідне збалансоване та 
різноманітне харчування 
з достатньою кількістю 
антиоксидантів. Перш за 
все, це вітаміни A, C та E. 
Активні речовини, так звані 
фітохімічні речовини, які 
містяться у фруктах і овочах, 
також допомагають захистити 
організм від оксидативного 
стресу. До них належать 
ліпоєва кислота, лікопин, 
лютеїн, флавоноїди або 
коензим Q10.

ВІЛЬНІ РАДИКАЛИ
Антиоксиданти поглинають вільні радикали 
та здійснюють захист клітин організму. 
Вони можуть компенсувати пошкодження 
клітинних структур та зменшити 
оксидативний стрес.

Вільні радикали утворюються в організмі під 
час природних метаболічних процесів або 
в результаті зовнішніх впливів: нездорове 
харчування, стрес, відсутність фізичних 
навантажень. Їх надлишок може пошкодити 
компоненти клітини або порушити обмінні 
процеси.



80935 | 5 x 500 мл | 
1.679,00 грн

80900 | 500 мл | 
369,00 грн

80950 | 500 мл | 
369,00 грн

80980 | 
809,00 грн
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Майнд Майстер

КОЖНОГО ДНЯБільше енергії

Вживайте без води Отримуйте заряд енергії для фізичної та розумової активностіРозірвіть саше

Подано заявку 
на отримання 
патенту**

LR LIFETAKT | СПЕЦІАЛЬНІ ПРОДУКТИ | ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГІЯ

КОНЦЕНТРАЦІЯ УВАГИ ТА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ1,2,3,4

•   Більше енергії з накопичувальним 
ефектом1 при регулярному 
вживанні: поліпшення розумової та 
фізичної працездатності1,3 завдяки 
вітамінам групи В та залізу4

•   Захист від оксидативного стресу²
•   Покриває 100% добової потреби у 

вітаміні Е, містить алое вера для 
гарного самопочуття

36% гелю алое вера
+ L-карнітин, коензим Q10, а також 
концентрат виноградного соку та 
екстракт зеленого чаю

ШВИДКИЙ ЗАРЯД ЕНЕРГІЇ ДЛЯ 
ТІЛА5,6,8,9,10 ТА РОЗУМУ7,9

1. Енергетичний заряд для розумової 
діяльності
•   Миттєво бадьорить 5,6,8

•   Більше продуктивності, уваги та 
концентрації 5,6,7

•   Поліпшує розумові та когнітивні 
функції 5,7

2. Енергетичний заряд для тіла
•   Швидко повертає у тонус5,6,8

•   Для більшої витривалості та 
продуктивності5,6,8

•   Підтримує процес збільшення та 
відновлення м'язів10

+ коензим Q10, BCAA, зелений чай та 
екстракт гуарани

Вітамін В12 сприяє нормальному енергетичному обміну та нормальному функціонуванню нервової системи. Вітамін B12 допомагає зменшити втому та виснаженість.
Вітамін Е допомагає захистити клітини від оксидативного стресу.
Тіамін і вітамін В12 сприяють нормальній розумовій діяльності.
Залізо сприяє нормальному енергетичному обміну та зменшенню втоми та виснаженості.
Кофеїн, що міститься в гуарані, сприяє підвищенню уваги та концентрації. Кофеїн, що міститься в гуарані, сприяє підвищенню витривалості.
Вітамін B12 допомагає зменшити втому та виснаженість.
Тіамін, вітамін В6 і В12 сприяють нормальній розумовій діяльності.
Вітамін С сприяє нормальному енергетичному обміну.
Вітаміни Е, С і селен у складі Майнд Майстра Екстрім допомагають захистити клітини від оксидативного стресу.
Вітамін D підтримує нормальну функцію м'язів.

* Дієтичні добавки не замінюють різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя. ** Патент на розгляді в Німеччині. Номер патенту: DE 10 2013 205 049 A1.

Рекомендації щодо вживання:
•  по 80 мл 1 раз на день

Майнд Майстер
Набір з 5 шт. (на вибір:
Формула Грін / Формула Ред)

Формула Грін* Формула Ред*

БЕЗ ЛАКТОЗИ БЕЗ ГЛЮТЕНУ БЕЗ ШТУЧНИХ
БАРВНИКІВ

БЕЗ ЦУКРУ

Рекомендації щодо вживання:
•   вміст одного саше висипати на язик та 

розсмоктати. Вживати один раз на день.

Майнд Майстер
Екстрім*

35 г / 14 саше по 2,5 г



Варто знати: відпочинок – формула щастя

Фаза швидкого сну
20–25 %
Ця фаза сну 
супроводжується 
швидкими рухами очей 
при закритих повіках 
(rapid eye movement).

Фаза глибокого сну
12–15 %
Найважливіша фаза 
сну, тому що саме під 
час цієї фази найбільше 
відновлюються фізичні та 
психічні сили організму.

Середня фаза сну
4–6 %
Коротка перехідна фаза від 
неглибокого до глибокого сну.

Фаза неглибокого сну
45–55 %
Уповільнюються пульс 
і дихання. В цій фазі 
сну ми перебуваємо 
близько половини 
всього часу уві сні.

Фаза засинання
4–5 %
Тіло і психіка 
розслабляються.

90-хвилинний цикл сну

Сон – це час, коли ви відпочиваєте. Але організм продовжує 
працювати. Саме вночі активізуються всі життєво важливі 
процеси відновлення, які забезпечують зміцнення імунної 
системи та підвищують працездатність. Проте найбільша 

цінність сну полягає в тому, що він робить нас щасливими! 
Тому якщо ми вночі добре відпочили, протягом дня будемо 
врівноваженими, менш нервовими та більш креативними!

Відпочинок для тіла та розуму

запорука щастя
Якісний сон -



26103 | 100 мл | 
379,00 грн

81110 | 30 x 3,7 г | 
2.019,00 грн
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1 Вітаміни, тіамін, ніацин, В6, В12 і магній сприяють нормальному функціонуванню нервової системи та нормальному енергетичному обміну.
* Дієтичні добавки не замінюють різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя.

Створіть розслабляючу атмосферу.
Спрей Soul of Nature Relaxed Soul 
перетворює вашу спальню в оазис спокою. 
Пориньте у глибокий та спокійний сон із 
ароматом лаванди, бергамота, неролі та 
сандалового дерева.
Стор. 56 

Добраніч!
ВИ СПИТЕ,
А ОРГАНІЗМ ПРАЦЮЄ

КОМПЛЕКС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН 
ДЛЯ СНУ

•   Підтримує процеси в організмі в 
нічний час¹

•   Містить L-триптофан
•   Зі збалансованим комплексом 

висококонцентрованих вітамінів групи 
В, магнію та цинку

КОРИСНО ЗНАТИ
Подбайте про міцний сон звечора. Їжте 
щось легке, пийте достатню кількість 
води і дайте своєму тілу та розуму 
відпочити – займіться йогою або 
почитайте хорошу книгу. Розслаблене 
тіло засинає швидше.

БЕЗ ЛАКТОЗИ БЕЗ ДОДАВАННЯ
ЦУКРУ

VEGAN НАТУРАЛЬНІ
АРОМАТИЗАТОРИ

Soul of Nature
Relaxed Soul
Аромаспрей для 
дому та 
текстилю

Рекомендації щодо вживання:
•   вміст одного саше розмішати в 100 мл 

води і випити перед сном;
•   можна пити навіть після чищення зубів.

Найт Майстер*



Варто знати: серцево-судинна система – двигун нашого життя

Вени постачають 
кров до серця, а 
артерії відводять кров 
від нього. Крихітні 
судини, які з'єднують 
найменші артерії та 
вени, називаються 
капіляри.

Загальна довжина 
всіх кровоносних 
судин становить 
майже 100 000 км. 
Це вдвічі більше 
окружності Землі.

Серце – 
найважливіший м‘яз 
в організмі, який 
безперервно постачає 
органи і тканини 
кров’ю, а отже, 
життєво важливим 
киснем і поживними 
речовинами. Серце 
можна вважати 
центральним 
насосом, який керує 
кровообігом.

Через судинну 
систему кров 
надходить до всіх 
частин тіла. Щодня 
серце перекачує 
кровоносною 
системою близько 
6000 літрів крові, 
приблизно 5 літрів 
на хвилину. Десь за 1 
хвилину кров протікає 
по всьому тілу.

Здоровий спосіб 
життя
Наш спосіб життя 
щодня багато 
вимагає від нашого 
серця. Наприклад, 
стрес через деякий 
час перевантажує 
систему. Організм 
виділяє сигнальні 
речовини, які мають 
тривалий негативний 
ефект.

Поживні речовини
Серцево-судинна 
система потребує 
важливі поживні 
речовини для 
нормального 
функціонування 
серця. Тому їх 
слід додавати в 
раціон у достатній 
кількості. Вживайте 
поліненасичені 
Омега-3 жирні 
кислоти з морської 
риби (лосось, 
скумбрія). А магній, 
необхідний для 
роботи м’язів серця, 
містять зелені овочі 
або горіхи.

серце та кровообіг
Робота в команді:

Серце постійно перекачує кров у системний 
кровообіг. Це забезпечує весь організм киснем 
і поживними речовинами. Удар за ударом 
наш двигун життя качає кров у великі, малі та 
найменші вени.
Кровоносні судини утворюють інфраструктуру 
для кровоносної системи – як розгалужена 
автомагістраль. Тож піклуйтеся про серце 
та підтримуйте його щодня, щоб воно могло 
підтримувати вас.

Наша лінія життя: 
серцево-судинна 
система

Що 
потрібно 
серцю?



80800 | 1000 мл | 

845,00 грн

80338 | 
855,00 грн

80331 | 
855,00 грн

25 

90 % 

ТІЛЬКИ НАЙКРАЩЕДля серця

1 Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормальної роботи кровоносних судин. 2 Вітамін С покращує засвоєння заліза. 3 Вітамін С допомагає захистити клітини від оксидативного стресу. 4 ЕПК та ДГК сприяють нормальній роботі серця. Необхідно вживати 
щонайменше 250 мг ЕПК та ДГК щодня. 5 ДГК сприяє підтримці нормальної функції мозку. 6 ДГК сприяє підтримці нормального зору. 7 Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормального функціонування кровоносних судин, кісток, хрящів, шкіри та 
зубів. 8 Вітамін С сприяє нормальному енергетичному обміну. 9 Вітамін С допомагає захищати клітини від оксидативного стресу і зменшити втому та виснаженість.
* Дієтичні добавки не замінюють різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя.

LR LIFETAKT | СПЕЦІАЛЬНІ ПРОДУКТИ | СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

З екологічного 
риболовецького 
промислу

СПЕЦІАЛІСТ ДЛЯ ВАШОЇ 
ЖИТТЄВОЇ ЕНЕРГІЇ

1.  ПІДТРИМКА: забезпечує нормальне 
функціонування кровоносних судин¹

2.  ЖИВЛЕННЯ: забезпечує вітаміном С та 
сприяє засвоєнню заліза²

3.  ЗАХИСТ: захищає клітини від 
оксидативного стресу³

90% гелю алое вера
+ вітамін С та екстракт кропиви

ЕКСПЕРТ ЗІ ЗДОРОВ'Я СЕРЦЯ

•   Підтримує серце4, функції мозку5 та 
нормальний зір6

•   Поєднання омега-3 жирних кислот 
ЕПК, ДГК та бета-глюкану

•   Містить 1260 мг омега-3 жирних 
кислот, з них 630 мг ЕПК та 
420 мг ДГК

"ГРИБ ДОВГОЛІТТЯ"

•   Підтримує функцію кровоносних судин, 
сприяє утворенню колагену7

•   Підтримує енергетичний обмін8 та 
захищає клітини від оксидативного 
стресу9

МІСТИТЬ

АЛОЕ ВЕРА

Рекомендації щодо вживання:
•  3 х 30 мл щодня

Рекомендації щодо вживання:
•  по 1 капсулі тричі на день

Рекомендації щодо вживання:
•  по 1 капсулі щодня

Питний гель Алое Вера
Сівера Інтенсив*

Супер Омега капсули*
60 капсул / 99,3 г

Рейші Плюс капсули*
30 капсул / 15,6 г

VEGAN



Стан кишечника значною 
мірою визначає наше 
щоденне самопочуття, стан 
здоров’я і тривалість життя 
у довгостроковій перспективі.

Близько 80% імунних клітин 
знаходяться в кишечнику.

Бактерій у кишечнику більше, 
ніж клітин у людському 
організмі.

Кишечник контролює та 
тренує імунну систему.

НАЙКРАЩЕ ДЛЯ КИШЕЧНИКАКИШЕЧНИК ТАКОЖ МАЄ МОЗОКВПЛИВ НА ІМУННУ СИСТЕМУ

Варто знати: кишечник і травлення

комфорту
Відчуття

Завдання нашого кишечника – засвоювати всі необхідні 
нам поживні речовини з їжі. За 75 років життя через 
кишечник проходить близько 30 тон їжі та 50 000 
літрів напоїв, а також кілограми шкідливих речовин і 

хвороботворних бактерій. Кишечник завжди дбає про те, 
щоб забезпечити нас тільки корисними компонентами і 
захистити від шкідливих речовин.

Кишечник – частина травної 
системи

Подбайте про регулярні фізичні 
вправи та раціон з високим вмістом 
клітковини. Вони стимулюють 
травлення та забезпечують гарне 
самопочуття.
Продукти з високим вмістом 
клітковини стимулюють роботу 
кишечника: горіхи, боби, фрукти, овочі 
та цільнозерновий хліб.

Мільйони нервових клітин знаходяться 
навколо товстого кишечника і 
контролюють складний процес 
травлення. Нервові закінчення 
роблять шлунок чутливим до впливу 
навколишнього середовища. 
Наприклад, неспокій також може 
призвести до кишкових розладів, 
таких як надмірне вживання їжі. А от 
розслаблення, радість та легка їжа 
сприяють гарному самопочуттю.

Здорова кишкова флора є 
передумовою для нормального 
функціонування імунної системи і 
травлення. Для цього кишечнику 
потрібна клітковина, яка слугує 
паливом та підтримує роботу органа.



80205 | 250 г | 
499,00 грн

80630 | 210 г | 
615,00 грн

80370 | 
909,00 грн
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* Дієтичні добавки не замінюють різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя. ** Надано патент ЄС. Номер патенту: EP 2 228 067.

12 ШТАМІВ БАКТЕРІЙ
Одна капсула Про 12 містить 
1 мільярд бактерій. Їх можна 
розділити на 12 різних 
штамів.

ФОРМУЛА ПРО 12

LR LIFETAKT | СПЕЦІАЛЬНІ ПРОДУКТИ | КИШЕЧНИК І ТРАВЛЕННЯ

Запатентований метод 
мікроінкапсуляції**

ПІДТРИМКА ДЛЯ ГАРНОГО 
САМОПОЧУТТЯ

•    1 мільярд бактерій з 12 різних штамів в 
одній капсулі

•   Харчові волокна забезпечують 
природне розмноження бактерій

•   Запатентована мікроінкапсуляція, яка 
захищає бактерії набагато ефективніше 
за інші продукти, що дозволяє їм 
потрапляти в кишечник 
неушкодженими

ЛЕГКОЗАСВОЮВАНИЙ ТА 
ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЧАЙ

•   Низькокалорійна суміш корисних трав
•   Містить зелений чай, листя мате, 

лапачо, листя кропиви, ройбуш, 
лемонграс, корінь солодки

•   Щодня забезпечує організм достатньою 
кількістю рідини, особливо під час 
низькокалорійного харчування

•   Ідеальна альтернатива воді

КЛІТКОВИНА ДЛЯ ВТАМУВАННЯ 
ГОЛОДУ

•   Тамує голод¹
•   Високий вміст клітковини з 3-х різних 

джерел: камедь з ріжкового дерева, 
гуарова камедь та борошно з конжаку

•   Має ефект насичення
•   Ідеальне доповнення до харчування з 

низьким вмістом клітковини
•   Низькокалорійний продукт зі стевією

ПОЧИНАЄТЬСЯ В КИШЕЧНИКУ

Гарне самопочуття

VEGAN

VEGAN

Рекомендації щодо вживання:
•  по 1 капсулі щодня

Рекомендації щодо вживання:
•   1-2 чайні ложки з гіркою залити 

окропом у великій чашці, залишити 
під кришкою на 5-7 хвилин і 
процідити;

•   випивати 3-4 чашки щодня.

Рекомендації щодо вживання:
•   розмішайте 2 мірні ложки порошку 

в 200 мл нежирного безлактозного 
молока або води

Про 12
капсули*

30 капсул / 17 г

Трав'яний чай

Розчинний напій
Файбер Буст*

Хром сприяє нормальному метаболізму макроелементів та нормального рівня цукру в крові.



РухЕмоційний спокійХарчування

ПОДБАЙТЕ ПРО ГОРМОНАЛЬНИЙ БАЛАНС!

Сприятливі фактори:

Емоційна
врівноваженість

Здорові шкіра
та волосся

Енергія

Результат:

Варто знати: гормональний баланс

жіночої сили
Більше

З менопаузою у кожної жінки починається фізіологічна 
перебудова організму. Змінюється гормональний фон, 
внаслідок чого з’являються нові пріоритети жіночого здоров’я.

Естрогени, жіночі статеві гормони, відіграють вирішальну роль 
у багатьох процесах в організмі. Вони не лише беруть участь у 
контролі менструального циклу або вагітності, але і відіграють 
роль у метаболізмі та формуванні кісток. Вплив на кісткову 
систему часто недооцінюється. Естрогени пригнічують дію 
клітин, що руйнують кістки, посилюють кровообіг в кістках та 
сприяють засвоєнню кальцію – фундаменту кісток та зубів.

Під час менопаузи жіночий організм виробляє все менше 
естрогену через гормональні зміни. Споживання кальцію, 
вітаміну D та магнію особливо важливе у цей період для 
підтримки кісток. Також рекомендується спорт. Ті, хто регулярно 
займаються спортом, не лише тренують м’язи, але і зміцнюють 
кістки, адже рух є необхідною умовою формування кісткової 
тканини.

Менопауза – новий етап у 
житті жінки



80332 | 
775,00 грн
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LR LIFETAKT | СПЕЦІАЛЬНІ ПРОДУКТИ | ГОРМОНАЛЬНИЙ БАЛАНС

КАПСУЛИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЗМУ
У ПЕРІОД МЕНОПАУЗИ

•   Забезпечує підтримку під час менопаузи1

•   Цінні інгредієнти для зміцнення кісток2

•   Містить ізофлавони з червоної конюшини, вітамін D та 
кальцій

Менопауза
ПІД КОНТРОЛЕМ

А ви знали?
Естроген – це один з гормонів, що регулює 
температуру тіла. Через коливання естрогену також 
порушується передача сигналів: кровоносні судини 
розширюються, і до шкіри постачається більше 
крові. Виникає відчуття жару.

* Дієтичні добавки не замінюють різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя.

Кальцій сприяє нормальному енергетичному обміну та нормальній передачі сигналу між нервовими клітинами.
Вітамін D і кальцій сприяють зміцненню кісток та зубів.

БЕЗ ЛАКТОЗИ БЕЗ ГЛЮТЕНУ

Рекомендації щодо вживання:
•  по 1 капсулі тричі на день

Вуман Фіто капсули*
90 капсул / 48,1 г



* Німецьке товариство харчування (DGE), 2012.

Суглобові хрящі
•   Хрящі відіграє ключову роль у роботі 

суглобів.
•   Вони складаються зі сплетіння клітин 

хрящової тканини та еластичних 
колагенових волокон.

•   Поживні речовини отримують із 
синовіальної рідини (суглобової 
рідини).

Кістки
•   Кістки утворюють каркас нашої 

кістково-м'язової системи.
•   Важливими поживними речовинами 

для кісток є вітамін D, кальцій та 
марганець.

•   Німецьке товариство харчування 
рекомендує звернути особливу увагу на 
достатнє споживання вітаміну D.*

Синовіальна рідина
•    Синовіальна (суглобова) рідина 

оточує хрящ.
•   Її підтримка здійснюється завдяки 

поживним речовинам: вітамінам C 
та E, глюкозаміну, хондроїтину, які 
постачаються до хрящів.

Сухожилля
•   Сухожилля утворюють зв'язок між 

м'язами та кістками.
•   Вони складаються з колагенової 

сполучної тканини, що робить їх 
стійкими до розривів, але не дуже 
еластичними.

М’язи
•   Близько 600 м’язів підтримують 

певну позу тіла і разом із кістками та 
сухожиллями надають йому рівноваги 
та стійкості.

•   М’язи беруть участь у кожному русі 
тіла.

До речі: Оскільки кров не постачається у суглобовий хрящ, він має бути у русі весь час. Саме 
завдяки руху поживні речовини надходять у хрящ.

Варто знати: кістки, суглоби та м’язи

більше здоров'я
Більше руху -

Тілу необхідні рух та достатня кількість поживних речовин, 
таких як вітаміни C і E, глюкозамін і хондроїтин. Щільність 
кісток зменшується з віком, тому вам слід краще дбати про 
свою кістково-м’язову систему.

Опорно-руховий апарат – складний витвір природи
Тіло складається з пасивної кістково-м’язової системи, 
тобто кісток, суглобів, зв’язок і хрящів, а також активної 
опорно-рухової системи (м’язи, сухожилля, фасції). Суглоби 
щодня посилено працюють. Навантаження на тазостегнові 
суглоби під час швидкої ходьби, наприклад, може 
перевищувати масу тіла у сім разів.



80850 | 1000 мл | 
845,00 грн

80190 | 
715,00 грн

80550 | 375 г | 
1.089,00 грн
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1 Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормального функціонування хрящів. 2 Вітамін С у питному гелі Алое Вера Фрідом Актив сприяє утворенню колагену для нормального функціонування кісток.3 Вітамін С сприяє нормальному енергетичному метаболізму і 
зменшенню втоми та виснаженості. 4 Марганець та вітамін Е допомагають захистити клітини від оксидативного стресу. 5 Марганець та вітамін D сприяють підтримці нормального стану кісток. 6 Марганець сприяє нормальному формуванню сполучної тканини. 
7 Вітамін D сприяє підтримці нормального функціонування м'язів. 8 Білки допомагають підтримувати та збільшувати м’язову масу. 9 Білки сприяють підтримці нормального стану кісток. 10 Вітамін В6 сприяє нормальному обміну білків та глікогену.
* Дієтичні добавки не замінюють різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя. ** Фрідом Актив капсули тимчасово недоступні в Україні. *** Рекомендована добова норма споживання після змішування зі 125 мл молока.

LR LIFETAKT | СПЕЦІАЛЬНІ ПРОДУКТИ | КІСТКИ, СУГЛОБИ ТА М’ЯЗИ

СПЕЦІАЛІСТ ДЛЯ ВАШОЇ ОПОРНО-
РУХОВОЇ СИСТЕМИ

1.  РУХЛИВІСТЬ: підтримує нормальне 
функціонування хрящів1

2.  СТАБІЛЬНІСТЬ: підтримує нормальне 
функціонування кісток2

3.  ЕНЕРГІЯ: підтримує енергетичний 
обмін та зменшує втому3

88% гелю алое вера
+ вітаміни C, E, колаген, глюкозамін 
сульфат та хондроїтин сульфат

ПІДТРИМКА КІСТКОВО-М'ЯЗОВОЇ 
СИСТЕМИ

•   Джерело антиоксидантів як захисного 
механізму проти вільних радикалів4

•   Підтримує нормальну структуру кісток 
та формування сполучної тканини5,6

•   Підтримує функціонування м'язів7

•   Містить основні будівельні компоненти 
хрящової та суглобової тканин – 
сульфат глюкозамін та хондроїтин 
сульфат

ДЛЯ ПОСТАЧАННАЯ ОРГАНІЗМУ 
БІЛКОМ

•   Підтримує збереження кісток 9
•   Допомагає нарощувати м'язи 8
•   Додаткове забезпечення білком у 

літньому віці 10

•   80% чистого білка з 5 різних 
білкових джерел

•   23% магнію та 29% вітаміну B6 добової 
норми***

ЖИТТЄВОЇ СИЛИПідтримка

Рекомендації щодо вживання:
•  3 х 30 мл щодня

Рекомендації щодо вживання:
•  по 1 капсулі двічі на день

Рекомендації щодо вживання:
•   1 мірну ложку (12,5 г) розмішати 

у 100 мл води або у 125 мл 
знежиреного молока та вживати 
щодня

Питний гель Алое Вера
Фрідом Актив*

Фрідом Актив
капсули**

60 капсул / 37,4 г

Розчинний напій
"Сила протеїну"

БЕЗ ЛАКТОЗИ БЕЗ ГЛЮТЕНУ



ЩО ПІДТРИМУЄ ІМУННУ СИСТЕМУ?ЩО ШКОДИТЬ ІМУННІЙ СИСТЕМІ?

Варто знати: імунна система

КОМАНДНА 
РОБОТА

Печінка постачає енергію імунній 
системі.

Імунні клітини також утворюються у 
кістковому мозку.

Близько 80% імунних клітин 
виробляється у травному тракті.

Основні точки проникнення патогенів 
та забруднюючих речовин: ніс, горло 
та кишечник.

Імунна система не локалізується в 
одному місці. Це складна мережа 
клітин, молекул, тканин та органів, 
які працюють разом, щоб захистити 
організм від шкідників. Існує 
вроджена і набута імунна система. 
Набута утворюється при контакті 
з певними патогенами. Вона 
запам’ятовує їх та реагує швидше і 
точніше при повторному контакті.

правильний захист
Найголовніше – це

Імунна система розрізняє шкідливе та корисне. Після виявлення збудників 
чи шкідливих речовин вона чинить їм опір. Імунна система також регулює 
мікрофлору організму.

Які функції виконує імунна 
система?

СТРЕС НЕДОСИПАННЯ АЛКОГОЛЬ ПАЛІННЯ ВІДСУТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ 
НАВАНТАЖЕНЬ

РОЗСЛАБЛЕННЯ ТА 
СОН

ЗДОРОВА ЇЖА ВОДНИЙ БАЛАНС СПОРТ ВІТАМІН D



81000 | 1000 мл | 

845,00 грн

81003 | 3 x 1000 мл | 
2.315,00 грн
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85 % 

1
2

* Дієтичні добавки не замінюють різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя.
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СПЕЦІАЛІСТ ДЛЯ ВАШОЇ ІМУННОЇ 
СИСТЕМИ

1.  ПІДТРИМКА: підтримує існуючі імунні 
клітини1

2.  СТИМУЛЮЮЧА ДІЯ: стимулює 
функціонування імунної системи1,2

3.  ЗАХИСТ: підтримує функціональну 
здатність імунної системи1

85% гелю алое вера
+ вітамін С, цинк, селен, а також імбир, 
лимон та мед

МІСТИТЬ

АЛОЕ ВЕРА

Підтримка
У БУДЬ-ЯКУ ПОРУ РОКУ

А ВИ ЗНАЛИ?
Легка натуральна пряність 
імбиру у поєднанні з 
освіжаючим лимоном 
та солодким медом – це 
особливий смак.

Рекомендації щодо вживання:
•  3 х 30 мл щодня

Питний гель Алое Вера
Імунітет Плюс*

Питний гель Алое Вера
Імунітет Плюс
Набір з 3-х шт.

Вітамін С, цинк і селен сприяють нормальному функціонуванню імунної системи.
Цинк бере участь у поділі клітин.



80361 | 125 мл |
909,00 грн

80360 |
1.219,00 грн

Від сировини до 
продукту найвищої якості
1. Найкращі ресурси
2. Обробка
3. Якість продукції
4.  Незалежні тестові закупівлі 

здійснюються в Німеччині та 
підлягають суворому контролю

НАЙКРАЩЕ ВІД ПРИРОДИ
ДЛЯ ГАРНОГО САМОПОЧУТТЯ 

•   Для підтримки загального самопочуття
•   Практичний у застосуванні: необхідно 

просто випити
•   Високоякісний: знежирений, без 

казеїну, непастеризований
•   Виробляється з молозива
•   Використовується молозиво перших 

годин після отелення корів
•   Від корів європейського походження
•   Збереження корисних інгредієнтів 

завдяки холодному виробництву

УСЕ, ЩО ПОТРІБНО ОРГАНІЗМУ 
ДЛЯ ГАРНОГО САМОПОЧУТТЯ

•   Для підтримки загального 
самопочуття при постійному вживанні

•   Вироблено з чистого коров’ячого 
молозива

•   Висока якість: знежирений продукт, 
ретельна обробка

•   800 мг порошку молозива на добовий 
раціон

Надійний
захист
У НЕСПРИЯТЛИВУ 
ПОГОДУ

"Вироблено в 
Німеччині" – це знак 
якості, якому можна 
довіряти на 100%.

БЕЗ ШТУЧНИХ 
БАРВНИКІВ

БЕЗ
КОНСЕРВАНТІВ

БЕЗ КОНСЕРВАНТІВ

Рекомендації щодо вживання:
•  8 мл щодня

Рекомендації щодо вживання:
•  по 1 капсулі двічі на день

Колострум
рідкий

Колострум
капсули

60 капсул / 30,9 г



80326 | 30 мл | 
475,00 грн

80325 | 
859,00 грн

80404 | 250 г | 
369,00 грн
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¹ Вітамін С у спреї та капсулах Цистус Інканус сприяє нормальному функціонуванню імунної системи.
* Дієтичні добавки не замінюють різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя.
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ПРАКТИЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА

•   Підтримка імунної системи1

•   Зручно брати з собою
•   Приємний та свіжий смак ментолу і 

м’яти
•   Містить 86% екстракту ладанника 

(Cistus Incanus)
•   Збагачений вітамінами С і Е

ПІДТРИМКА ЗАХИСНИХ СИЛ 
ОРГАНІЗМУ

•   Підтримка імунної системи1

•   Містить 69% екстракту ладанника
•   Збагачений вітаміном С та цинком

ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЧАЙ 
ДЛЯ ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ

•   Приємно зігріває зсередини
•   100% натуральний продукт: 95% 

екстракту ладанника, 5% перцевої м’яти

Рекомендації щодо вживання:
•   по 3 впорскування тричі на день;
•   чітке дозування завдяки 

впорскуванню безпосередньо у 
горло.

Рекомендації щодо вживання:
•   по 1 капсулі щодня

Рекомендації щодо вживання:
•   1 чайну ложку з гіркою 

залити окропом у чашці, 
залишити накритою на 8-10 хвилин 
і процідити

Цистус Інканус
спрей*

Цистус Інканус
капсули*

60 капсул / 34,4 г

Цистус Інканус
трав’яний чай

VEGAN

VEGAN

VEGAN



80 %

Варто знати: краса зсередини

•   Молодший вигляд з мінімумом 
зморшок

•   Чисту, здорову шкіра без 
подразнень

•   Підтягнуте тіло без целюліту
•   Міцне, блискуче волосся
•   Міцні, здорові нігті

ЖІНКИ МРІЮТЬ ПРО...

усіх косметичних операцій роблять 
жінки.

Секрет справжньої краси
Ідеали краси різні та мінливі в 
залежності від духу часу, тенденцій 
та культури. Пишні форми популярні 
в одних країнах, стрункість 
– в інших. Десь маленький 
ніс вважається красивим, а десь – 
великий.

Однак є і незмінні стандарти.
Здорова, сяюча шкіра вважається 
красивою всюди. Міцне, блискуче 
волосся виглядає привабливо. 
Здорові, міцні нігті виглядають 
доглянутими.

Але основним секретом 
довговічної краси є усмішка! 
Той, хто багато усміхається, 
виглядає красиво, незважаючи 
на мімічні зморшки. І завжди 
пам’ятайте: краса в очах того, хто 
дивиться. І наші глядачі часто 
набагато лояльніші за нас.

Що є краса?

Іноді приємно фантазувати про вміння 
зупиняти час. Та на жаль, гладка, сяюча 
шкіра і міцне, блискуче волосся – 
невічні. Незбалансоване харчування, 
стрес, вживання алкоголю та паління, 
ультрафіолетове випромінювання та 
забруднення озоном також негативно 
впливають на наш зовнішній вигляд. 
Тому суперфуди, смузі та вітамінні 
комплекси для оптимального 
забезпечення вітамінами, мінералами та 
мікроелементами популярні як ніколи.

При збалансованому харчуванні та 
здоровому способі життя шанси зберегти 
молодість та красу якомога довше значно 
підвищуються.

Існує безліч бустерів краси:
•   цинк з тваринних джерел, а також з 

горіхів, зернових і бобових, таких як 
сочевиця або зелений горошок;

•   колаген тваринного походження, а 
також червоні фрукти і овочі, такі як 
полуниця, вишня, буряк або помідори, 
які містять колаген;

•   гіалуронова кислота тваринного 
походження, а також рослинні продукти, 
такі як картопля, мигдаль, горіхи кешью 
або банани;

•   вівсянка, горіхи, гриби, банани і яблука 
містять біотин;

•   фундук, мигдаль, чорниця або солодка 
картопля містять вітамін Е.

Суперфуди та 
вітаміни



81030 | 30 x 25 мл | 
4.109,00 грн
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1 Біотин, цинк, вітамін А, рибофлавін та ніацин допомагають підтримувати нормальний стан шкіри. Мідь сприяє підтримці нормальної пігментації шкіри. Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормального функціонування шкіри. 2 Мідь сприяє підтримці нормальної сполучної 
тканини. 3 Біотин і цинк сприяють підтримці нормального стану волосся. Мідь сприяє підтримці нормальної пігментації волосся.  4 Цинк сприяє підтримці нормального стану нігтів. 5 Вітамін Е допомагає захистити клітини від оксидативного стресу. Тіамін сприяє нормальному 
енергетичному обміну. Вітаміни B6 і B12 допомагають зменшити втому і виснаженість. * Дієтичні добавки не замінюють різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя. ** рекомендована добова норма споживання

АКТИВНИЙ КОМПЛЕКС

Активний комплекс активізує процеси краси та 
бореться з ознаками старіння1–5. Він поєднує 
найважливіші інгредієнти краси у збалансованій 
концентрації:
•   2,5 г колагенових пептидів;
•   50 мг гіалуронової кислоти;
•   цінна мідь;
•   ефективний цинк;
•   9 вітамінів: 100% добової норми** вітаміну Е, 

тіамін, рибофлавін, ніацин, В6, біотину, В12, 
вітамін С та 75% добової норми** вітаміну А.

Бажаєте бути красивою та не приховувати свій 
вік? Це нормально, адже природна та здорова 
зовнішність – справжній ідеал краси.

LR LIFETAKT Еліксир краси 5в1 здійснює 5 бажань 
завдяки лише одному флакону на день – для вашої 
природної краси.1–5

Краса та 
молодість
ПОЧИНАЄТЬСЯ 
ЗСЕРЕДИНИ

ПРОФІЛАКТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

Профілактичний комплекс захищає від впливу 
навколишнього середовища зсередини та 
запобігає появі ознак старіння. Він поєднує 
найважливіші інгредієнти від природи:
•   20% алое вера;
•   екстракт червоного апельсина;
•   екстракт лохини;
•   екстракт родіоли рожевої;
•   екстракт зеленого чаю.

МОЛОДІСТЬ ТА КРАСА ДО КІНЧИКІВ ПАЛЬЦІВ

1. Молодий вигляд та менше зморшок1

2. Красива шкіра1

3. Здорова сполучна тканина2

4. Міцне, блискуче волосся3

5. Міцні, здорові нігті4

Унікальна дія завдяки інноваційному 
подвійному комплексу з найкращим від 
природи та наукових досягнень

БЕЗ ЛАКТОЗИ БЕЗ ГЛЮТЕНУ БЕЗ ЦУКРУ БЕЗ ШТУЧНИХ 
БАРВНИКІВ

Рекомендації щодо вживання:
•   вміст одного флакона щодня

Еліксир краси
5в1



76 %

Варто знати: доглянутий вигляд та маскулінність

•   активний спосіб життя та 
енергію;

•   доглянуту шкіру без зморшок;
•   підтягнуте тіло;
•   міцне та густе волосся;
•   чоловічу силу.

ЧОЛОВІКИ МРІЮТЬ ПРО...

чоловіків дбають про власну доглянуту 
зовнішність. Кожну п'яту косметичну операцію 
роблять чоловіки.

Що робить чоловіків 
привабливими

Догляд за своєю зовнішністю 
актуальний як серед жінок, так і 
чоловіків. Згідно з опитуваннями 
цей фактор значно покращує якість 
життя та самооцінку.

Чоловіки та жінки хочуть краще 
почуватися, усунути недоліки 
зовнішності та бути більш 
впевненими у собі.

Це означає, що радість життя та 
його якість однаково важливі для 
жінок і чоловіків.

Звісно, найбільше приваблює 
гармонія із собою та своєю 
зовнішністю, а також харизма.

Краса в очах 
того, хто 
дивиться Запитайте 10 людей, і ви отримаєте 

10 різних думок. Усі жінки 
сприймають чоловічу красу по-
різному. Дослідження показують, 
що здоров’я та сила сприймаються 
як важливі фактори. Вони свідчать 
про потенцію та хороші гени, 
еволюційно привабливі для 
протилежної статі. Сильна верхня 
частина тіла, густе волосся, здорова 
шкіра та енергійність - одні з 
атрибутів чоловічої привабливості.

Гарні новини
Навіть якщо ми не завжди можемо 
вплинути на все, крім доглянутої 
зовнішності, ми можемо допомогти 
своєму організму зсередини. Деякі 
вітаміни групи В прискорюють 
енергетичний метаболізм.

Корисно для шкіри
Колаген з тваринних джерел, а 
також з червоних фруктів і овочів, 
таких як полуниця, вишня, буряк 
або помідори. Також корисні вітамін 
С з ацероли, чорної смородини, 
петрушки або червоного перцю.

Чого хочуть 
жінки



81020 | 30 x 25 мл | 
4.109,00 грн
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1 Тіамін, вітамін В6, вітамін В12 і магній сприяють нормальному енергетичному обміну. Вітамін B6, вітамін B12 і магній допомагають зменшити втому та виснаженісь. 2 Рибофлавін, вітамін А, вітамін В2, ніацин, біотин і цинк допомагають підтримувати нормальний стан шкіри. 
Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормального функціонування шкіри. 3 Біотин і цинк сприяють підтримці нормального стану волосся.  4 Магній сприяє нормальній роботі м’язів. Тіамін, вітамін В6, вітамін В12 і магній сприяють нормальному енергетичному обміну.  5 Цинк 
сприяє підтримці нормального рівня тестостерону в крові. Селен сприяє нормальному утворенню сперматозоїдів. Цинк підтримує в нормі фертильну та репродуктивну функції.
* Дієтичні добавки не замінюють різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя.

Еліксир для 
чоловіків
5в1*
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Інноваційний напій спеціально розроблений для 
потреб чоловіків. Він містить концентровані відбірні 
інгредієнти від науки та природи. Ваше 
рішення 5в1 лише в одному флаконі на день: для 
більшої енергії, здорової шкіри, міцного волосся, 
привабливих м’язів та потенції.

Краса по-
чоловічому
В ОДНОМУ ФЛАКОНІ

АКТИВНИЙ КОМПЛЕКС

Активізує 5 процесів формування маскулінності в 
організмі за допомогою інноваційного конмплексу 
активних інгредієнтів:
•   будівельні компоненти: колаген та L-аргінін;
•   5 ефективних бустерів мінеральних речовин: 

цинк, мідь, магній, марганець, селен;
•   10 вітамінів.

ПРОФІЛАКТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

Захищає та має профілактичну дію завдяки 
ефективній комбінації натуральних інгредієнтів:
•   екстракт чорного перцю;
•   кофеїн із зеленого чаю;
•   чорна смородина;
•   червоний апельсин.

ОДИН ФЛАКОН НА ДЕНЬ ЗДІЙСНЮЄ 5 БАЖАНЬ У 
ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

1.  БІЛЬШЕ ЕНЕРГІЇ: підтримує метаболізм і забезпечує більше енергії 
протягом дня¹

2.  КРАСИВА ШКІРА: цінні поживні речовини підтримують структуру шкіри та 
сприяють утворенню колагену для зменшення зморшок2

3.  МІЦНЕ ВОЛОССЯ: активні інгредієнти діють зсередини кореня волосся і 
таким чином підтримують структуру волосся3

4.  ПРИВАБЛИВІ М’ЯЗИ: підтримує енергетичний обмін і функцію м'язів4

5.  ПОТЕНТЦІЯ: підтримка природного утворення тестостерону та рівня 
тестостерону5

БЕЗ ЛАКТОЗИ БЕЗ ГЛЮТЕНУ БЕЗ ЦУКРУ БЕЗ ШТУЧНИХ 
БАРВНИКІВ

Рекомендації щодо вживання:
•   вміст одного флакона щодня



Варто знати: простий шлях до бажаної ваги

Простий принцип
Коли справа стосується схуднення, потрібно 
дотримуватися простого принципу: організм має 
отримувати менше калорій, ніж витрачає. Це створює 
негативний енергетичний баланс, і ми втрачаємо вагу. 
Однак, якщо енергетичний баланс позитивний, тобто 
ми споживаємо більше калорій, ніж витрачає наше тіло, 
маса тіла збільшується.

Для чого потрібні 
калорії?
Нашому організму необхідні калорії. Для того, щоб 
він функціонував і щоб ви були у формі щодня, 
організму потрібна енергія. Харчування дає енергію. 
Продукти мають різний склад макроелементів, які 
також забезпечують різну кількість енергії. Ця енергія 
вимірюється у калоріях.

"Ефект йо-йо"
Усі, хто коли-небудь сиділи на дієті, знають, що 
таке «ефект йо-йо». Вага, над якою ви так старанно 
працювали, повертається — часто стає навіть більшою, 
ніж раніше. «Ефект йо-йо» — це цілком нормальна 
реакція організму на дефіцит енергії, який виникає 
при схудненні. Наше тіло спочатку витрачає не зайві 
жирові відкладення, а вуглеводні. Це еволюційна 
реакція організму: жир є основним запасом енергії і 
тому розщеплюється організмом на пізній стадії. Щоб 
запобігти розпаду цінних білкових запасів у вигляді м’язів 
під час схуднення, необхідні, перш за все, постачання 
правильних поживних речовин та спорт.

Здоровий спосіб життя зі збалансованим 
харчуванням, достатня кількість сну та фізичні навантаження 
зменшують ризик виникнення „ефекту йо-йо“ та забезпечують 
тривалий ефект зниження та утримання ваги.

для схуднення
Правильне харчування



80434 | 
5.959,00 грн
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1 Контроль ваги: заміна двох основних прийомів їжі на день таким продуктом в межах низькокалорійного харчування сприяє зменшенню ваги. Щоб досягти вказаного ефекту, потрібно щодня замінювати два основні прийоми їжі. Будь ласка, переконайтеся, що ви п’єте достатньо 
рідини в рамках низькокалорійного харчування. На добу організм потребує 2-3 літри некалорійної рідини, бажано мінеральну води або несолодкий чай. Продукт виконує своє призначення в рамках низькокалорійного харчування. Подбайте про збалансоване, різноманітне 
харчування та здоровий спосіб життя. Інші продукти мають також бути частиною вашого раціону. Продукт містить всі необхідні поживні речовини у достатній кількості. Дотримуйтеся інструкції з приготування. ² Магній у таблетках Пробаланс сприяє нормальному енергетичному 
метаболізму. 3 Білки у розчинному напої "Сила протеїну" допомагають підтримувати та збільшувати м’язову масу.

Додаткові продукти:
1 х Пробаланс таблетки
1 х Трав’яний чай
1 х Розчинний напій "Сила протеїну"
1 х Шейкер LR

Смачне харчування

2 x Figu Active Розчинні коктейлі для контролю ваги на вибір:
шоколадний крем, полуниця-банан, ваніль або лате-мак'ято.

1 x Figu Active Розчинний суп для контролю ваги на вибір:
томатний "Середземноморський", картопляний "Ауберге" або овочевий 
"Каррі Індія".

1 x упаковка Figu Active Батончиків для контролю ваги (6 шт.) на вибір:
нуга, полунично-йогуртовий смак або хрустка карамель.

1 x Figu Active Пластівці для контролю ваги з журавлиною

НАБІР BODY MISSION "28-ДЕННИЙ ЕКСПЕРТ"

LR LIFETAKT Body Mission супроводжує вас протягом 
28 днів на шляху до гарного самопочуття1. Підтримка 
здійснюється трьома способами:

ДОПОМІЖНІ ПРОДУКТИЗАМІНА ПРИЙОМІВ ЇЖІ СУПРОВІД

Body Mission
КРОК ЗА КРОКОМ ДО 
БАЖАНОЇ ВАГИ

Body Mission
Набір "28-денний 
експерт"

Пробаланс та розчинний напій "Сила 
протеїну" додатково забезпечують 
поживними речовинами, підтримують 
кислотно-лужний баланс і нарощують 
м’язи2,3. Безкалорійний трав’яний чай 
натще гарантує оптимальний водний 
баланс організму.

Figu Active допоможе з легкістю 
замінити два з трьох щоденних прийомів 
їжі1. Коктейлі, супи та пластівці прості у 
приготуванні, а батончики можна завжди 
взяти з собою.

Скористайтеся корисними та смачними 
рецептами, ефективними тренуваннями 
та мотивуючою спільнотою, з якою ви 
можете ділитися своїми успіхами.
body-mission.com



80201 | 

80203 | 

80280 | 

81130 | 
919,00 грн

919,00 грн

450 г

Бажаєте смачно харчуватися 
та ще й худнути? Наші кремові 
коктейлі Figu Active допоможуть 
вам схуднути або підтримувати 
вагу¹, забезпечуючи організм 
збалансованим поєднанням 
поживних речовин.

Поживне 
харчування
НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК

ВЕРШКОВО-
ШОКОЛАДНИЙ СМАК

•   Високий вміст білка для 
нарощування та підтримки 
м’язів²

•   Високий вміст вітамінів та 
мінералів

•   Високоякісна клітковина: 
лляне насіння та лушпиння 
подорожника

БЕЗ ЛАКТОЗИ БЕЗ ГЛЮТЕНУ БЕЗ ДОДАВАННЯ 
ЦУКРУ3

ФРУКТОВИЙ СМАК: 
ПОЛУНИЦЯ-БАНАН

•   Містить клітковину та білки
•   Збалансоване поєднання вітамінів 

та мінералів
•   Без додавання цукру³

НІЖНИЙ СМАК КАВИ

КЛАСИЧНИЙ ВАНІЛЬНИЙ 
СМАК

Рекомендації з приготування
Залити 3 столові ложки (32 г) 250 мл 
безлактозного молока (1,5% жирності) 
у шейкері та розмішати. Смачного!

Figu Active Розчинний коктейль
"Полуниця-банан"

Figu 
Active Розчинний 
коктейль
Шоколадний крем

512 г

БЕЗ ЛАКТОЗИ ДЖЕРЕЛО 
КЛІТКОВИНИ

ВИСОКИЙ ВМІСТ 
БІЛКІВ2

"Лате-мак'ято"

"Ваніль"
 450 г

 450 г



919,00 грн

80209 | 

80208 | 

80210 | 
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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. 2 Білки допомагають підтримувати м’язову 
масу. Білки сприяють збільшенню м'язової маси. ³ Містить природний цукор.
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"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

А ВИ ЗНАЛИ?
У розчинний суп "карі Індія" можна додати цибулю-
порей та кукурудзу. Цибуля-порей містить багато 
важливих інгредієнтів, таких як вітамін С, залізо та 
калій, які мають позитивний вплив на організм.

СЕРЕДНЬОМОРСЬКИЙ 
ТОМАТНИЙ СМАК

•   Містить клітковину та білки
•   Збалансоване поєднання 

вітамінів та мінералів

М’ЯКИЙ СМАК АЗІАТСЬКОГО 
КАРІ

ВЕРШКОВА КАРТОПЛЯ
ПО-ФРАНЦУЗЬКИ

Рекомендації з приготування
Розмішати віничком 4 столові ложки 
(57 г) у 300 мл гарячої води.

Figu Active Розчинний суп

БЕЗ ЛАКТОЗИ БЕЗ ГЛЮТЕНУ

Бажаєте ситно харчуватися 
навіть під час дієти? Наші супи 
Figu Active допоможуть вам 
отримувати задоволення під 
час схуднення¹, забезпечують 
ваше організм збалансованим 
поєднанням поживних речовин 
і водночас вони дуже смачні!

Томатний "Середземноморський"
500 г

Картопляний "Ауберге"
500 г

Овочевий "Карі Індія"
500 г



80271 | 6 x 60 г | 

80284 | 6 x 60 г | 

80272 | 6 x 60 г | 

639,00 грн

80295 | 
919,00 грн

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.

Схуднення із 
задоволенням¹
ВСЮДИ Й ЗАВЖДИ

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

БЕЗ ЛАКТОЗИ

•   Містить клітковину та білки
•   Збалансоване поєднання вітамінів і мінералів
•   Хрустка вівсяна каша з журавлиною

ХРУСТКИЙ СНІДАНОК

•   Містить клітковину та білки
•   Збалансоване поєднання вітамінів і мінералів
•   Практичний формат

НИЗЬКОКАЛОРІЙНИЙ ПЕРЕКУС У ДОРОЗІ

Figu Active Пластівці
з журавлиною

450 г

Рекомендації з приготування
Розмішати 3 столові ложки (35 г) у 
200 г натурального безлактозного  
йогурту з низьким вмістом жиру.

Figu Active Батончики для контролю ваги
"Нуга"

"Полуничний йогурт"

"Хрустка карамель"



80102 | 
755,00 грн

80205 | 250 г | 
499,00 грн

80550 | 375 г | 
1.089,00 грн

80750 | 1000 мл | 
715,00 грн

80630 | 210 г | 
615,00 грн
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Підтримка кислотно-лужного балансу¹
Пробаланс забезпечує ваш організм 
цінними мікроелементами під час програми 
Body Mission.

1 Магній у таблетках Пробаланс сприяє нормальному енергетичному метаболізму.
2 Білки в розчинному напої "Сила протеїну" допомагають підтримувати та збільшувати м’язову масу, а також підтримують нормальний стан кісток.
3 Вітамін С сприяє нормальному енергетичному обміну.
* Дієтичні добавки не замінюють різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя.

А ВИ ЗНАЄТЕ?
Кислотно-лужний баланс – це запорука 
схуднення. Якщо кислотно-лужний 
баланс порушений, організм накопичує 
більше жирових клітин навколо органів 
як захист від кислот. Тому зниження ваги 
ускладнюється.

Ваші помічники
НА ШЛЯХУ ДО ГАРНОГО 
САМОПОЧУТТЯ
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Підтримка водного балансу
У процесі схуднення необхідно пити багато 
рідини. Найкраще підійде наш ароматний 
чай з відбірними травами.

Нарощення м'язів²
Забезпечуйте свій організм достатньою 
кількістю білка під час зниження ваги, щоб 
підтримувати нарощування м’язової маси.2

Втамування відчуття голоду
На допомогу прийде розчинний напій 
"Файбер Буст" з клітковиною.

Прискорення метаболізму³
Вам допоможе питний гель Алое Вера зі 
смаком персика.

Розчинний напій
"Сила протеїну"*

Питний гель Алое Вера
зі смаком персика*

Розчинний напій
"Файбер Буст"*

Пробаланс таблетки* Тряв'яний чай
360 таблеток / 252 г



3 ПІД
ГОТОВКА

ВІДНОВЛЕННЯ

ТРЕНУВАННЯ

Все починається з постановки мети та ефективного плану. 
Випробовуйте себе та слухайте своє тіло – так ви зможете 
отримати результат. Запропонуйте вашому тілу необхідну 
підтримку – правильне забезпечення поживними речовинами 
під час різних етапів тренування.

Варто знати: фітнес для поліпшення тіла та розуму

КЛЮЧ ДО ВАШОЇ 
НАЙКРАЩОЇ ФОРМИ
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СПОРТИВНИХ ЦІЛЕЙ

СПОРТИВНЕ ХАРЧУВАННЯ

1. ПІДГОТОВКА

2. ТРЕНУВАННЯ

3. ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК

ЕТАПИ ТРЕНУВАННЯ

Оптимізуйте свої спортивні успіхи за допомогою 
збалансованого плану харчування та фітнес-програми, 
адаптованої до ваших цілей і потреб. Завдяки плану та 
комплексному підходу ви зможете досягати своїх цілей 
простіше та стабільніше.

ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ НА КОЖНОМУ ЕТАПІ ТРЕНУВАННЯ

Розігрів – це найголовніше. Ось які 
поживні речовини допоможуть вам 
підготуватися:

Гінкго підтримує вашу концентрацію, 
продуктивність і навички пам'яті.
Креатин постачає м'язам енергію 
та підтримує процес нарощування 
м'язів.
L-цитрулін та L-аргінін підтримуйте 
кровообіг, силу м’язів та 
витривалість.
L-карнітин підтримує ваш 
енергетичний метаболізм.
Бета-аланін впливає на діапазон 
силової витривалості та втому м'язів.

Під час тренування тіло отримує 
максимальне фізичне навантаження, тому 
саме зараз воно потребує максимальної 
кількості поживних речовин із додатковим 
ефектом:

Ацерола містить природний антиоксидант
вітамін С, який захищає організм.
Таурин має антиоксидантну дію та 
бадьорить.
L-карнітин підтримує енергетичний 
метаболізм.
Такі мінерали, як магній, беруть участь в 
електролітному балансі.

Після тренування допоможіть вашому 
організму відновитися за допомогою 
поживних речовин, які забезпечують 
оптимальну підтримку:

Баобаб містить антиоксиданти, які маю 
відновлювальну та захисну дії на організм.
Білки забезпечують енергетичну підтримку 
для нарощування м'язів.
Глютамін чудово підійде для швидкого 
відновлення після інтенсивного 
тренування.



IN
TR

A

PO
ST

LR:

1.999,00 грн
81158 | 
81159 | 

809,00 грн
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ПРАВИЛЬНА ПІДТРИМКА НА КОЖНОМУ ЕТАПІ ТРЕНУВАННЯ

Комбінуйте

Зберіть свій набір LR:GO

ВАШ ПОКРОКОВИЙ ПЛАН

ВІДЕО-ТРЕНУВАННЯ
допоможуть вам легко 

підтримувати форму вдома.

ВІДЕО ВІД ЕКСПЕРТІВ
пояснюють, який вплив має 

спорт на організм та психіку і 
чим корисний активний спосіб 

життя.

ПЛАН ХАРЧУВАННЯ
допоможе скласти 

збалансований та корисний 
раціон.

Вище, далі, швидше! Все це набагато 
простіше з Майнд Майстром Екстрім 

та комплексною програмою для занять 
спортом LR:GO, які підтримують вас на 

всіх етапах тренувань завдяки продуманій 
концепції: поживні речовини, відео-

тренування та відео від експертів, поради 
щодо харчування. Для оптимальної 

підготовки, ефективних тренувань та 
якісного відновлення вашого тіла.

Майнд Майстер Екстрім* 
оптимально підготує тіло 
та розум до тренування.

INTRA Розчинний 
порошок забезпечує 
організм необхідними 
поживними речовинами 
ПІД ЧАС тренування.

POST Розчинні 
коктейлі забезпечуть 
організм поживними 
речовинами та 
сприяють відновленню 
ПІСЛЯ тренування.

* Дієтичні добавки не замінюють різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя.

СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВАШИХ ТРЕНУВАНЬ
VEGAN

LR:GO INTRA Розчинний порошок під час тренування · 14 x 20 г
та
LR:GO POST Розчинний коктейль після тренування "Шоколад" · 14 x 28 г
LR:GO POST Розчинний коктейль після тренування "Банан-персик" · 14 x 28 г

Набір I
Набір II

Заощаджуйте
в наборі

LR LIFETAKT Майнд Майстер Екстрім* · 35 г / 14 саше по 2,5 г        80980

ПІ
Д

ГО
ТО

ВК
А

МАЙНД МАЙСТЕР ЕКСТРІМ ТА LR:GO



ZUCKER-
FREI

GO FURTHER. 
GO HIGHER. 
LR:

FREI VON
KÜNSTLICHEN
FARBSTOFFEN

LAKTOSE-
FREI

GLUTEN-
FREI

80980 | 
809,00 грн80850 | 1000 мл | 

845,00 грн

1 Кофеїн, що міститься в гуарані, сприяє підвищенню пильності та концентрації. Кофеїн, що міститься в гуарані, сприяє підвищенню витривалості. 2 Вітамін B12 допомагає зменшити втому та виснаженість. 3 Тіамін, вітамін В6 і вітамін В12 сприяють нормальній розумовій 
діяльності. 4 Вітамін С сприяє нормальному енергетичному обміну. 5 Вітамін Е, вітамін С і селен в Майнд Майстрі Екстрім допомагають захистити клітини від оксидативного стресу.  6 Вітамін D сприяє нормальній роботі м'язів.

Питний гель
Алое Вера
Фрідом Актив*

Підтримка вашої продуктивності
Додатково підтримуйте рухливість11, 
стабільність10 та енергію12,13

з питним гелем Алое Аера Фрідом Актив – 
спеціалістом з опорно-рухової системи, який 
містить вітамін С.
Стор. 16 

Збадьоріться! Налаштуйтеся та 
підготуйте своє тіло до майбутнього 
тренування.

•   Заряд енергії для тіла1,2,4,5,6 та розуму 3,5

•   Сприяє продуктивності, увазі та 
концентрації1,2,3, а також підтримує 
психологічні та когнітивні функції ¹,3

•   Має швидкий ефект1,2,4

•   Збільшує витривалість і 
продуктивність 1,2,4

ВАША ПІДГОТОВКА ДО ТРЕНУВАННЯ:
МАЙНД МАЙСТЕР ЕКСТРІМ

БЕЗ ЦУКРУ

БЕЗ ШТУЧНИХ 
БАРВНИКІВ

Майнд Майстер
Екстрім*

35 г / 14 саше по 2,5 г

БЕЗ ГЛЮТЕНУ

БЕЗ ЛАКТОЗИ



81151 | 
1.129,00 грн 81152 | 

81153 | 

1.129,00 грн
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КОМПЛЕКСНЕ 
СПОРТИВНЕ 
ХАРЧУВАННЯ

LR:GO | СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС | INTRA, POST

АЦЕРОЛА

БЕЗ ЦУКРУ**

VEGAN

4 Вітамін С, тіамін та ніацин сприяють нормальному обміну енергії. Вітамін С і вітамін В6 допомагають зменшити втому і виснаженість. 5 Залізо сприяє нормальному транспортуванню кисню в організмі. Тіамін сприяє нормальній роботі серця.  6 Магній сприяє 
електролітному балансу. 7 Білки сприяють збільшенню м'язової маси.  8 Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормального функціонування хрящів. Білки сприяють підтримці нормального стану кісток. 9 Магній і вітамін D сприяють підтримці нормальної 
функції м'язів. 10 Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормального функціонування кісток. 11 Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормального функціонування хрящів. 12 Вітамін С сприяє нормальному обміну енергії. 13 Вітамін С допомагає зменшити 
втому та виснаженість. * Дієтичні добавки не замінюють збалансоване харчування. ** Посилаючись на готовий продукт.

Докладіть максимум зусиль! Підтримуйте 
своє тіло ПІД ЧАС тренування, щоб 
зберігати продуктивність та витривалість4

на високому рівні.

•   Зберігає працездатність і 
витривалість4, підтримує роботу 
серця5, вирівнює водно-електролітний 
баланс6

•   Містить ацеролу, таурин, L-карнітин, 
комплекс вітамінів та мінералів

•   В упаковці 14 окремих порцій, які зручно 
покласти в кишеню спортивної форми

•   Має освіжаючий лимонно-
грейпфрутовий смак

Дайте своєму тілу час на відновлення 
ПІСЛЯ тренування за допомогою 
протеїнових коктейлів LR:GO.

•   Допомагає м’язам розслабитися, 
сприяє нарощенню м’язової маси7,9 та 
сприяє відновленню хрящів і кісток8

•   Містить баобаб, веганський протеїн, 
глютамін та інші поживні речовини

•   Банка містить 14 порцій, для 
приготування використовуйте шейкер

•   Має шоколадний або бананово-
персиковий смак (на вибір)

ВАШЕ ПРОДУКТИВНЕ ТРЕНУВАННЯ:
LR:GO INTRA РОЗЧИННИЙ ПОРОШОК

ВАША ПІДТРИМКА ПІСЛЯ ТРЕНУВАННЯ7,8,9:

LR:GO POST РОЗЧИННІ КОКТЕЙЛІ

БАОБАБ

VEGAN

БЕЗ ЦУКРУ**

ВИСОКИЙ ВМІСТ 
БІЛКА7

LR:GO INTRA
Розчинний порошок під час тренування

280 г / 14 саше по 20 г

LR:GO POST
Розчинний коктейль після тренування

392 г / 14 порцій по 28 г
"Банан-персик"

392 г / 14 порцій по 28 г
"Шоколад"
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ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ 
СИЛУ ЕФІРНИХ ОЛІЙ
LR SOUL OF NATURE
•  ЕФІРНІ ОЛІЇ
•  АРОМАТНІ СВІТИ ДЛЯ НАСТРОЮ

СИЛА ПРИРОДИ
ДЛЯ ТІЛА ТА РОЗУМУ

Аромат має вплив  на наше самопочуття за 
лічені секунди. Відчуваєте стрес через гамір 
навколо? Огорніть себе ароматом, наприклад, 
лаванди, і розслабтеся. Відчуваєте слабкість 
та пригніченість? Свіжий аромат лимона та 
апельсина поверне вашій душі радість.

Відчуйте силу природних ароматів та створіть 
свої аромаритуали для розслаблення, 
досягнення гармонії, відновлення сил та 
відчуття щастя.



Подарунок від серця до серця. Від природи для 
людини. Для вашої душі.

ВІДЧУЙТЕ 
САМЕ 
СЕРЦЕ 

ПРИРОДИ
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Стор. 56

Стор. 59

Стор. 57

Стор. 58

Стор. 55

Стор. 55

LR SOUL OF NATURE

Для бадьорості духу та 
життєрадісності

Для врівноваженості та 
гармонії

Для відновлення фізичних 
та життєвих сил

Для заспокоєння та 
розслаблення

Для вашого щоденного аромаритуалу.Аромат, який ви обираєте для себе.

Світ ароматерапії пропонує вам найкраще від природи: концентровані 
ефірні олії, які дійсно вражають. Інтенсивні аромати впливають на наші 
рецептори і викликають позитивні емоції. Спробуйте! Пориньте у світ 
LR SOUL OF NATURE та відчуйте справжню насолоду. Скористайтеся 

життєдайною силою рослинного світу. Отримайте приємні враження для 
чудового настрою та комфортного самопочуття.

І тільки ви вирішуєте, як почуватися і що обрати: релаксацію, гармонію, 
енергію чи радість.

LR SOUL OF NATURE.

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

Весь контроль здійснюється 
за найвищими стандартами 
якості

Ефірні олії та їх композиції 
у скляній тарі, що частково 
виготовлена з переробленого 
скла***

Пляшки та баночки 
виготовлені з вторинного 
пластику (вторинного PET)**

Продукти для догляду*, 
які більш ніж на 95% 
складаються з натуральних 
інгредієнтів

100% натуральні 
ефірні олії

Кожна з восьми 
натуральних олій розкриє 
свій неповторний аромат 
для ваших індивідуальних 
потреб.

ЧИСТІ ЕФІРНІ ОЛІЇ

Cheerful SoulStrong Soul

Hopeful SoulRelaxed Soul

Кедр

Лаванда

Перцева м’ята

Лимон

Чебрець

Евкаліпт

Бергамот

Апельсин

АРОМАСВІТИ НАСТРОЮ

Ароматерапія 
для вашої душі

Природа різноманітна, різнобарвна та могутня. В ній безмежна кількість 
рослин з унікальними ароматами. Ми, люди, такі ж різні, як і природа.

У нас різні емоції, бажання та потреби, а природа допомагає нам їх 
задовольнити, зміцнити наше самопочуття - «прочитати» побажання  

нашої душі.
Аромати ефірних олій із самого серця рослин настільки інтенсивні,  

що ви одразу потрапляєте у полон світу

Ретельно підібрані композиції 
ароматів та оптимальні засоби 
для догляду за шкірою кожного 
з чотирьох напрямків «настрою», 
будуть пестити вас від голови до 
ніг, зранку до вечора, 
створюючи бажані 
відчуття, від щастя до 
розслаблення.



455,00 грн

3.949,00 грн

8 x 10 мл + 
1 x 100 мл I 26090   

100 мл I 26070

8 ЕФІРНИХ ОЛІЙ + ОЛІЯ ДЛЯ 
ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ

* На 55% виготовлено зі скляних відходів, ** NOI = показник натурального походження відповідно до стандарту DIN 16128

ЕФІРНІ ОЛІЇ ТА ЇХ СУМІШІ ЗНАХОДЯТЬСЯ 
У СКЛЯНИХ ПЛЯШКАХ, ЯКІ ЧАСТКОВО 
ВИРОБЛЕНІ ІЗ ПЕРЕРОБЛЕНОГО СКЛА*

ЕФІРНІ ОЛІЇ ДЛЯ 
АРОМАТИЗАЦІЇ ОЛІЙ ДЛЯ 

ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ВІД LR

ЕФІРНІ ОЛІЇ ДЛЯ 
АРОМАТИЗАЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ

Природна свіжість та неповторна чуттєвість: вишукані унікальні 
аромати з самого серця природи є ключовими елементами бренду 
LR SOUL OF NATURE.

Це 100% натуральні ефірні олії, які благотворно діють на наш 
розум та відчуття і створюють сприятливу атмосферу для гарного 
самопочуття. Ми пропонуємо вам два варіанти їх застосування:
1. Для ароматизації приміщення: для ароматизації дому 
використовуйте, наприклад, аромалампи або аромадиспенсери.
2. Для додавання в олію для догляду: додайте декілька крапель 
однієї або декількох ефірних олій в олію для догляду від LR. Це 
сприятливо подіє на вашу шкіру, розум і настрій. (Застереження: 
ефірні олії можна наносити на шкіру тільки в розведеному стані, тому 
слідкуйте за їх правильним дозуванням.)

Натуральні аромати – 
основа вашого гарного 
настрою

Більше натхнення 
тут:

Правильно дозована суміш і готово! Створіть аромат для 
власного оазису ароматерапії, який буде сприятливим 
як для тіла, так і для душі. Відскануйте QR-код та 
надихайтесь!

ДЕКІЛЬКА КРАПЕЛЬ 
ЕФІРНОЇ ОЛІЇ

НАБІР ОЛІЙ ДЛЯ 
ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ

АРОМАТНИЙ ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ

Один набір містить вісім чистих ефірних олій, і кожна 
з них створює свій неповторний «ароматний» настрій. 
Кожного дня ви самостійно обираєте, яку ефірну олію 
додати у базову олію для догляду за шкірою від LR, яка 
ніжно торкається вашої шкіри та душі.

М’який засіб для догляду за шкірою 
тіла та масажу на основі олії, на 
97%** складається з натуральних 
компонентів, зокрема, мигдалевої 
олії та олії жожоба, які роблять шкіру 
шовковистою і м’якою на дотик. 
Чудово підходить в якості базової 
олії, яку можна змішувати з чистими 
ефірними оліями. Надихайтесь 
та створюйте свій неповторний 
індивідуальний аромат для догляду 
за шкірою!

ОЛІЯ ДЛЯ ДОГЛЯДУ



255,00 грн829,00 грн629,00 грн355,00 грн

509,00 грн829,00 грн329,00 грн255,00 грн

55 LR SOUL OF NATURE | ЕФІРНІ ОЛІЇ

10 мл I 26087   10 мл I 26086   10 мл I 26085   10 мл I 26084   

10 мл I 26083   10 мл I 26082   10 мл I 26080   10 мл I 26081   

CEDRUS 
ATLANTICA1,2,5

THYMUS 
VULGARIS1,2,5,7,8,9

LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA2,4,6,10,12

EUCALYPTUS 
GLOBULUS1,2,3,4,5

MENTHA 
PIPERITA1,2,4,5,12

CITRUS AURANTIUM 
BERGAMIA2,3,4,5,10,11

CITRUS 
LIMON1,2,3,4,5

CITRUS 
SINENSIS1,2,3,4,5

Кожна з чистих ефірних олій привносить свою 
унікальну нотку аромату, що допомагає прояснити 
розум, розслабитися або навпаки - підбадьоритися 
та стати більш енергійними.
Тепер ви можете обирати все, що забажає 
ваша душа, і будь-який ваш каприз буде 
виконаний. Бо це ваш настрій!

Напрямок 
аромату:
Запашний, 
деревний, теплий, 
солодкий
Дія аромату:
Стимулює, 
бадьорить, 
«заземляє»
Країна 
походження олії:
Марокко

КЕДРНапрямок 
аромату:
Свіжий, насичений, 
трав’яний
Дія аромату:
Тонізує, фокусує, 
активізує
Країна 
походження олії:
Іспанія

ЧЕБРЕЦЬНапрямок 
аромату:
Квітковий, свіжий, 
трав’яний
Дія аромату:
Приємно живить, 
розслаблює, 
збалансовує
Країна 
походження олії:
Італія

ЛАВАНДАНапрямок 
аромату:
Свіжий, чистий, 
камфорний
Дія аромату:
Віталізує, активізує, 
фокусує
Країна 
походження олії:
Португалія

ЕВКАЛІПТ

Напрямок 
аромату:
Свіжий, чистий, 
прохолодний, 
трав’яний
Дія аромату:
Активізує, 
бадьорить, 
прояснює розум
Країна 
походження олії:
Індія

ПЕРЦЕВА М’ЯТАНапрямок 
аромату:
Цитрусовий,свіжий, 
фруктовий, пряний, 
легкий
Дія аромату:
Діє благотворно, 
розслабляє, 
відновлює сили
Країна 
походження олії:
Італія

БЕРГАМОТНапрямок 
аромату:
Свіжий, фруктовий, 
іскристий
Дія аромату:
Активізує, освіжає, 
фокусує
Країна 
походження олії:
Аргентина

АПЕЛЬСИН Напрямок 
аромату:
Свіжий, фруктовий, 
солодкий, теплий
Дія аромату:
Піднімає настрій, 
оживляє, тонізує
Країна 
походження олії: 
Аргентина

ЛИМОН

Чисті ефірні олії – 
100% натуральні



10 мл I 26104  

379,00 грн

10 мл I 26100  

629,00 грн

200 мл I 26102  

629,00 грн

200 мл I 26101  

379,00 грн

100 мл I 26103  

379,00 грн

1 Aquatic Chronic 2, 2 Asp. Tox. 1, 3 Skin Irrit. 2, 4 Skin Sens. 1, 5 Eye Dam. 1

•   Містить суміш олій з 
99%*** натуральними 
складовими, серед яких 
100% натуральні ефірні 
олії

•  Шкіра відчуває 
приємне тепло, а тіло 
розслабляється завдяки 
тонкому аромату

•  Ефективний засіб, який 
допомагає швидко зняти 
втому та напругу, навіть в 
дорозі

•  Суміш 100% натуральних 
ефірних олій

•  Ідеальний засіб 
для ароматизації 
приміщень за допомогою 
аромадиспенсера

•  Приємний аромат 
створить атмосферу 
релаксації у вашій оселі

•  Баттер для тіла містить 99%*** 
натуральних інгредієнтів, 
серед яких 100% натуральні 
ефірні олії

•  Робить шкіру м’якою та 
доглянутою, а завдяки вмісту 
олії ши та мигдалевої олії 
підвищує захисний бар’єр 
шкіри

•  З ніжним ароматом, який 
розслабляє розум та відчуття

•  Гель для душу на 
95%*** складається 
з натуральних 
інгредієнтів, серед яких 
100% натуральні ефірні 
олії

•  М’яко очищає та 
доглядає за шкірою

•  Прийняття душу 
перетворюється на 
розслабляючий ритуал

•  Аромаспрей для 
постільної білизни 
та приміщення 
містить 100% 
натуральні ефірні 
олії

•  Розпиліть на 
подушку, ковдру або 
у приміщенні

•  Розповсюджує 
приємний 
розслабляючий 
аромат

Залиште повсякденний стрес позаду, дозвольте 
собі забути про все і насолодитися моментами 
безтурботності та спокою.
Аромасвіт Relaxed Soul від LR Soul of Nature 
задовольнить ваші бажання про глибоке 
розслаблення та спокійний сон. Бленд ефірних олій 
бергамота, лаванди, неролі та сандалового дерева, 
а також натуральні засоби для догляду допомагають 
створити ваш особистий ритуал розслаблення вдома.

Відчуйте 
безтурботність 
душі

RELAXED
Soul
ЕФІРНА ОЛІЯ З 
КУЛЬКОВИМ АПЛІКАТОРОМ

RELAXED
Soul
ЕФІРНА СУМІШ****

RELAXED
Soul
БАТТЕР ДЛЯ ТІЛА

RELAXED
Soul
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ

RELAXED
Soul
АРОМАСПРЕЙ ДЛЯ 
ДОМУ ТА ТЕКСТИЛЮ



10 мл I 26113  

379,00 грн

10 мл I 26110  

629,00 грн

200 мл I 26112  

629,00 грн

200 мл I 26111  

379,00 грн
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100% натуральні 
ефірні олії

Пляшечки та баночки 
з переробленого 
пластику (rPET)*

Контроль якості 
за найвищими 
стандартами

Ефірні олії та ефірні 
суміші у скляних 
пляшечках із 
переробленого скла**

Понад 95% натуральних 
інгредієнтів у засобах 
для догляду***

1 Aquatic Chronic 2, 2 Skin Irrit. 2, 3 Skin Sens. 1, 4 Eye Irrit. 2 
* Закупорки, ковпачки та кришки з пластику (ПП). ** Упаковка містить до 55% переробленого скла. *** NOI = показник натурального походження відповідно до стандарту DIN 16128. **** Вироблено у Франції. Розливається в Німеччині.

"Вироблено в 
Німеччині" – це знак 
якості, якому можна 
довіряти на 100%.

•  На 99%*** містить 
натуральні складові, 
серед яких 100% 
натуральні ефірні олії

•  З приємним зігріваючим 
ефектом на шкірі та 
ароматом, який дарує 
задоволення

•  Допомагає розслабитися 
навіть в дорозі

•  Суміш 100% натуральних 
ефірних олій

•  Ідеальний засіб 
для ароматизації 
приміщень за допомогою 
аромадиспенсера

•  Приємний аромат 
ефірних олій огортає 
приміщення, створюючи 
атмосферу релаксації

•  Містить 98%*** натуральних 
інгредієнтів, серед яких 100% 
натуральні ефірні олії

•  Олія ши та мигдалева 
олія пом’якшують шкіру та 
зміцнюють її захисний бар’єр

•  З теплим ароматом, який 
відновлює рівновагу

•  Містить 95%*** 
натуральних інгредієнтів, 
серед яких 100% 
натуральні ефірні олії

•  М’яко очищає та доглядає 
за шкірою

•  Збалансована композиція 
ароматів дозволяє відчути 
внутрішній спокій

Зупиніться на мить та віднайдіть свій 
внутрішній баланс.
Аромасвіт Hopeful Soul від LR Soul of Nature 
повертає рівновагу та дарує відчуття натхнення 
і гармонії. Бергамот, троянда, римська 
ромашка та сандалове дерево поєднуються 
в ароматну композицію – для вашого ритуалу 
відновлення внутрішньої гармонії.

Відчуйте 
гармонію 
душі

Hopeful
Soul
ЕФІРНА ОЛІЯ З КУЛЬКОВИМ 
АПЛІКАТОРОМ

Hopeful
Soul1,2,3,4
ЕФІРНА СУМІШ****

Hopeful
Soul
БАТТЕР ДЛЯ ТІЛА

Hopeful
Soul
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ



100 мл I 26133  

379,00 грн

10 мл I 26134  

379,00 грн

10 мл I 26130  

629,00 грн

200 мл I 26131  

379,00 грн

200 мл I 26132  

629,00 грн

  

1 Aquatic Chronic 2, 2 Aquatic Acute 1, 3 Asp. Tox., 4 Skin Irrit. 2, 5 Skin Sens. 1, 6 Eye Irrit. 2, 7 Repr. 2, 8 Flam. Liq. 3

•  Містить 99%*** 
натуральних інгредієнтів, 
серед яких 100% 
натуральні ефірні олії

•  На шкірі з'являється 
відчуття теплого сонячного 
проміння

•  Зручний та ефективний 
засіб, який створює 
гарний настрій

•  Суміш 100% натуральних 
ефірних олій

•  Ідеальний засіб 
для ароматизації 
приміщень за допомогою 
аромадиспенсера

•  Перетворює ваш дім на 
оазу добробуту завдяки 
цитрусовому аромату

•  Містить 97%*** натуральних 
інгредієнтів, серед яких 100% 
натуральні ефірні олії

•  Легка текстура освіжає шкіру 
та доглядає завдяки мигдалевій олії

•  Аромат бадьорості та щастя огортає 
вас з голови до ніг

•  Містить 95%*** натуральних 
інгредієнтів, серед яких 
100% натуральні ефірні олії

•  М’яко доглядає, очищає та 
освіжає шкіру

•  Відчуття свіжості після 
душу додасть вам радісних 
емоцій

•  Містить 100% 
натуральні ефірні олії

•  Для розпилення у 
приміщенні

•  Розповсюджує свіжий 
аромат, який надає 
відчуття щастя та 
життєрадісностіАромасвіт Cheerful Soul від LR Soul of Nature дарує 

гарний настрій і заряджає позитивом. Приємний 
бленд ефірних олій лимона, апельсина, троянди 
та кедра допоможе відчути моменти спокою та 
пробуджує відчуття щастя. Радійте життю з гарним 
настроєм та усмішкою на обличчі!

Відчуйте 
життєрадісність 
душі

Cheerful
Soul
АРОМАСПРЕЙ ДЛЯ 
ДОМУ ТА ТЕКСТИЛЮ

Cheerful
Soul
ЕФІРНА ОЛІЯ З КУЛЬКОВИМ 
АПЛІКАТОРОМ

Cheerful
Soul1,2,3,4,5,6,7,8
ЕФІРНА СУМІШ****

Cheerful
Soul
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ

Cheerful
Soul
СОРБЕТ ДЛЯ ТІЛА



10 мл I 26123  

379,00 грн

10 мл I 26120  

629,00 грн

200 мл I 26122  

629,00 грн

200 мл I 26121  

379,00 грн
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100% натуральні 
ефірні олії

Пляшечки та баночки 
з переробленого 
пластику (rPET)*

Контроль якості 
за найвищими 
стандартами

Ефірні олії та ефірні 
суміші у скляних 
пляшечках із 
переробленого скла**

Понад 95% натуральних 
інгредієнтів у засобах 
для догляду***

1 Aquatic Chronic 1, 2 Aquatic Acute 1, 3 Asp. Tox. 1, 4 Skin Irrit. 2, 5 Skin Sens. 1, 6 Eye Irrit. 2, 7 Repr. 2, 8 Flam. Liq. 3, 
* Закупорки, ковпачки та кришки з пластику (ПП). ** Упаковка містить до 55% переробленого скла. *** NOI = показник натурального походження відповідно до стандарту DIN 16128. **** Вироблено у Франції. Розливається в Німеччині.

"Вироблено в 
Німеччині" – це знак 
якості, якому можна 
довіряти на 100%.

•  Містить 99%*** натуральних 
інгедієнтів, серед яких 100% 
натуральні ефірні олії

•  Унікальний комплекс 
охолодження та нагрівання 
розслабляє та відновлює 
завдяки камфорі та ментолу

•  Надійний помічник, який 
навіть в дорозі допомагає 
зберегти ясність розуму

•  Суміш 100% натуральних 
ефірних олій

•  Ідеальний засіб для 
ароматизації приміщень за 
допомогою аромадиспенсера

•  Аромат створює у вашій оселі 
атмосферу, яка допомагає 
відновити сили організму

•  Містить 98%*** натуральних 
інгредієнтів, серед яких 100% 
натуральні ефірні олії

•  Пом’якшує шкіру та зміцнює 
її захисний бар’єр завдяки 
вмісту олії ши та мигдалевої 
олії

•  Аромат допомагає відновити 
сили організму та покращити 
самопочуття

•  Містить 95%*** 
натуральних інгредієнтів, 
серед яких 100% 
натуральні ефірні олії

•  Доглядає та очищає 
шкіру

•  Дарує заряд енергії під 
час прийняття душу та 
допомагає відновити 
сили організму

Зарядіться енергією!
Аромасвіт Strong Soul від LR Soul of Nature 
є джерелом життєвої сили та ясності розуму. 
Особливий аромат перцевої м’яти, евкаліпта, 
чебрецю та кедра створює щоденний 
аромаритуал для зміцнення сил та підготовки 
до викликів життя.

Відчуйте 
внутрішню силу

Strong
Soul
ЕФІРНА ОЛІЯ З КУЛЬКОВИМ 
АПЛІКАТОРОМ

Strong
Soul1,2,3,4,5,6,7,8
ЕФІРНА СУМІШ****

Strong
Soul
БАТТЕР ДЛЯ ТІЛА

Strong
Soul
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ
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СИЛЬНІ БРЕНДИ ЗАСОБІВ ДЛЯ 
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОТРЕБ
LR ALOE VIA
•   ОСОБЛИВИЙ ДОГЛЯД
•   ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ 

ОБЛИЧЧЯ
•   ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД 

ЗА ТІЛОМ
•   ГІГІЄНА РОТОВОЇ 

ПОРОЖНИНИ ТА ЗУБІВ
•   ДОГЛЯД ТА ВОЛОССЯМ
•   ДОГЛЯД ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
•   ДОГЛЯД ДЛЯ ДІТЕЙ
•   СОНЦЕЗАХИСНИЙ 

ДОГЛЯД
•   CBD-ДОГЛЯД

ЯКІСНИЙ ДОГЛЯД
ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОТРЕБ ШКІРИ

Ми не йдемо на компроміси, коли мова йде про засоби догляду та 
косметику. Ми пропонуємо тільки найкраще від науки та природи для 
догляду за шкірою та волоссям!

Наша серія засобів для догляду пропонує різноманітні варіанти 
очищення, догляду за будь-яким типом шкіри обличчя, тіла та волосся 
найкращої якості.

LR MICROSILVER 
PLUS
•   ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ
•   ДОГЛЯД ЗА РОТОВОЮ 

ПОРОЖНИНОЮ
•   ОСОБИСТА ГІГІЄНА

LR ZEITGARD
•   ПРИЛАД ДЛЯ ДОГЛЯДУ
•   ОЧИЩЕННЯ ОБЛИЧЧЯ
•   КОМПЛЕКСНИЙ 

ДОГЛЯД: ОБЛИЧЧЯ ТА 
ТІЛО

•   ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД
•   СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОГЛЯД 

ТА КРАСА

L-RECAPIN



Продукти LR ALOE VIA мають поживні та відновлюючі властивості 
для природної краси і здоров’я вашої шкіри. Незалежно від віку, 
кожен зможе підібрати для себе ідеальний засіб для догляду за 
шкірою. За допомогою унікальних властивостей гелю алое вера 
ви забезпечуєте себе та своїх близьких комплексним доглядом за 
шкірою усього тіла.
В основі нашої лінійки – продуктова концепція, якій довіряють 
багато людей. Серія продуктів LR ALOE VIA поєднала у собі 
найкращі властивості алое вера, ефективність яких підтверджена 
15-річним досвідом LR. Висока концентрація алое вера з 
комплексом біологічно активних речовин та природна сила 
біоекстрактів роблять серію LR ALOE VIA унікальною для догляду 
за шкірою завдяки корисним властивостям:

•  відновлення шкіри
•  утримання вологи
•  заспокійливий ефект
•  захист
•  не містить парабенів та мінеральних олій.

Обирайте здорову та сяючу шкіру з продуктами LR ALOE VIA!

Сила 
природи для 
вашої краси
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LR ALOE VIA
ОСОБЛИВИЙ ДОГЛЯД

LR ALOE VIA

Для здоров’я 
вашої шкіри

LR ALOE VIA
ДОГЛЯД ТА 
ОЧИЩЕННЯ ОБЛИЧЧЯ
Для сяючого та 
красивого обличчя

LR ALOE VIA
ОЧИЩЕННЯ ТА 
ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ
Для доглянутої шкіри

LR ALOE VIA
ГІГІЄНА РОТОВОЇ 
ПОРОЖНИНИ ТА ЗУБІВ
Для красивої та здорової 
усмішки

LR ALOE VIA
ДОГЛЯД ТА 
ВОЛОССЯМ
Для блискучого та міцного 
волосся

LR ALOE VIA
ДОГЛЯД ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
Для свіжої та доглянутої 
шкіри

LR ALOE VIA
ДОГЛЯД ДЛЯ ДІТЕЙ
Для захисту тендітної шкіри та 
міцних зубів

LR ALOE VIA
СОНЦЕЗАХИСНИЙ 
ДОГЛЯД
Для здорової шкіри, 
захищеної від сонця

LR ALOE VIA
CBD-ДОГЛЯД
Для інтенсивного 
зволоження та 
розслаблення шкіри

Печатка Міжнародної наукової ради з алое (IASC) 
засвідчує найвищу якість тачистоту нашого гелю 
алое вера, починаючи з вирощування сировини і 
закінчуючи її переробкою.

Схвалено науково-дослідними інститутами 
DERMATEST та DERMA CONSULT

На 28 продуктів LR ALOE VIA з їх унікальною 
комбінацією активних інгредієнтів у складі гелю 
алое вера та біоекстрактів була подана заявка на 
оформлення патенту.

Біоекстракти з контрольованих 
сертифікованих джерел

LR ALOE VIA – це продукція для краси, 
вироблена в Німеччині. Це гарантія 
якості, якій ви можете довіряти на 100%.

Високий вміст гелю алое вера для особливо 
м‘якого, інтенсивного догляду та відновлення 
– ідеально для чутливої шкіри.



Дізнайтеся більше про Aloe Vera Спрей "Швидка допомога" на стор. 66



100 мл      
20603    

399,00 грн

200 мл      
20604    

619,00 грн

50 мл      
20606    

745,00 грн
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Алое Вера

Алое Вера

Алое Вера

ОСОБЛИВИЙ ДОГЛЯД

LR ALOE VIA Особливий догляд 
призначений для чутливої та 
подразненої шкіри. Засоби Aloe Vera 
утворюють на шкірі захисну 
плівку, охолоджують, заспокоюють та 
відновлюють її. Такий ефект 
досягається завдяки унікальному 
складу засобів, які містять біологічно 
активні речовини та екстракти трав.

ОСОБЛИВИЙ 
ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ  
З АЛОЕ ВЕРА

"Вироблено в Німеччині" 
– це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

20%

60%

45%

Зігріваючий лосьйон для напружених 
м’язів
•  45% гелю алое вера та натуральні 

ефірні олії
•  Забезпечує довготривалий ефект 

зігрівання для розслаблення 
напружених м’язів

•  Підтримує кровообіг та еластичність 
шкіри

•  Особливо ефективний у поєднанні з 
інтенсивним масажем

Aloe Vera  
Розслабляючий
термолосьйон

Aloe Vera  
MSM-гель
для тіла

Багатофункціональний гель для м’язів 
з ефектом моментального 
охолодження
•  60% гелю алое вера, органічна 

сполука сірки MSM, листя мучниці та 
екстракт кори верби

•  Розслабляє шкіру і робить її більш 
еластичною

Aloe Vera  
Інтенсивний
крем для тіла

Інтенсивний крем для догляду за 
чутливою та проблемною шкірою
•  20% гелю алое вера, комплекс з 

вітаміном В12, олія примули вечірньої 
та екстракт магонії

•  Заспокоює та інтенсивно зволожує
•  Активізує процес регенерації шкіри, 

зменшує шорсткість, почервоніння та 
лущення**

•  Відновлюється природний баланс 
шкіри

• Не містить парфумерних олій

Продукт
запатентовано

з жовтня  
2018*

* Європейський патент ер 2399648 в1. З жовтня 2018 року.
** ДосліДження провеДено нДі Dermatest За участю 20 осіб у травні 2010 року.



400 мл      
20600    

465,00 грн

100 мл      
20601    

399,00 грн

100 мл      
20602    

499,00 грн

Aloe Vera

Aloea Ver a Aloe Vera

Особливий догляд

Алое вера – справжній фахівець з 
догляду, який розкриває весь свій 
потенціал завдяки корисним рослинним 
екстрактам. Наші три фахівці LR ALOE VIA
на всі випадки життя піклуються про 
шкіру з найрізноманітнішими потребами 
природно, інтенсивно та ніжно. 
Від голови до кінчиків пальців, для 
наймолодших та дорослих.

Швидка 
допомога 
на всі 
випадки

"Вироблено в Німеччині" 
– це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

83%

90% 79%

Збагачений крем для особливо 
сухої шкіри
•   79% гелю алое вера та 

бджолиний прополіс
•   Інтенсивно живить шкіру та 

підсилює її природну бар‘єрну 
функцію

•   Забезпечує шовковистість шкіри 
та приємні відчуття

Легкий спрей для всього тіла
•   83% гелю алое вера, 11 

традиційних рослинних есенцій та 
бджолиний прополіс

•   Утворює на шкірі захисну плівку, 
заспокоює, охолоджує, підтримує 
природні процеси регенерації

•   Вироблено без додавання 
парфумерних олій

Освіжаючий гель для сухої, 
подразненої шкіри
•   Особливо високий вміст гелю алое 

вера (90%)
•  Інтенсивно зволожує шкіру
•  Охолоджує, заспокоює та освіжає
•  Вироблено без додавання 

парфумерних олій

Aloe Vera  
Спрей 
“Швидка допомога”

Aloe Vera  
Зволожуючий гель-
концентрат

Aloe Vera  
Захисний
крем з прополісом



1.153,00 грн

999,00 грн

499,00 грн

399,00 грн

255,00 грн

20650    
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Спрей "Швидка допомога"

Приємний, легкий спрей для всього тіла з алое вера 
для екстренних випадків з екстрактами трав. 
Надійний супутник маленьких пригод у 
повсякденному житті та в дорозі!

Зволожуючий гель-концентрат

Освіжаючий гелеподібний концентрат для сухої, 
подразненої шкіри: справжній експерт із 90% чистого 
гелю алое вера для максимального зволоження!

Захисний крем з прополісом

Насичений крем з прополісом містить алое вера 
та екстракт бджолиної смоли для надзвичайно сухих, 
шорстких ділянок шкіри, які потребують 
інтенсивного догляду.

Заспокоїти свербіння шкіри 
голови можна завдяки 
втиранню спрею.

Щодня застосовуйте 
концентрат перед 
нанесенням денного догляду 
і надайте сухій шкірі 
обличчя зволоження.

Насичений крем захищає 
шкіру обличчя та рук від 
втрати вологи в холод, 
вітер та негоду.

ПОРАДИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯВІДНОВЛЕННЯ

ЗВОЛОЖЕННЯ

ЗАХИСТ

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

Універсальний помічник на 
всі випадки життя
Aloe Vera Бокс
Aloe Vera Захисний крем  
з прополісом · 100 мл
Aloe Vera Зволожуючий  
гель-концентрат · 100 мл
Aloe Vera Спрей  
«Швидка допомога»
у зручному флаконі · 150 мл
спеціально для цього набору



20670 | 200 мл | 
335,00 грн

20813 | 150 мл | 
225,00 грн

25 шт.
20672  

125,00 грн

200 мл      
20671    

335,00 грн

50% 50% 50%

30%

Біорозкладний 
матеріал серветок

Aloe Vera Aloe Vera Aloe Vera

Aloe Vera

НОВИНКА:
Очищаюча пінка LR 
COLOURS відтепер 

в серії Aloe Vera

"Вироблено в 
Німеччині" – це знак 
якості, якому можна 
довіряти на 100%.

Очищення обличчя

Догляд за шкірою обличчя починається з 
ефективного очищення. Тільки тоді вона буде сяяти 
красою. Про делікатне очищення вашого обличчя 
подбають засоби LR ALOE VIA. Використовуйте їх 
регулярно – зранку та увечері.

Делікатне 
очищення – 
основа 
ефективного 
догляду

М'яке очищаюче молочко для сухої, 
чутливої   шкіри обличчя
•  Містить алое вера та екстракт 

шипшини
•  Ніжно очищає шкіру, видаляє 

макіяж і забруднення
•    Зберігає природне зволоження 

шкіри

Aloe Vera
Очищаюче 
молочко

Легка очищаюча пінка для 
нормальної, жирної та 
комбінованої шкіри
•  Містить 50% алое вера та 

екстракт шипшини
•  Ніжно очищає шкіру, видаляє 

макіяж і забруднення
•  Відновлює та не пересушує 

шкіру

Aloe Vera
Очищаюча 
пінка

М’які флісові серветки з натуральних 
матеріалів для ніжного, ретельного 
очищення обличчя, шиї та очей
•  30% гелю алое вера та органічний 

екстракт дикої троянди
•  М’яко очищає, не пересушуючи 

шкіру
•  Ідеально підходить для подорожей
•  Біорозкладаний матеріал тканини
•  Підходить для будь-якого типу шкіри
•  Упаковка підлягає вторинній 

переробці

Aloe Vera  
М’які очищаючі
серветки

Aloe Vera  
Очищаючий тонік
для обличчя
Видаляє залишки бруду після 
демакіяжу, а також може 
застосовуватись протягом дня
•  50% гелю алое вера та екстракт 

шипшини
•  Очищує, заспокоює і освіжає
•  Забезпечує інтенсивне зволоження



75 мл      
20673    

309,00 грн 505,00 грн
20789 | 50 мл
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50%

Пінна маска для детоксикації шкіри 
обличчя з глибокою дією

Aloe Vera  
Бульбашкова 
маска

•  Екстракти моринги та імбиру, гель 
алое вера, активатор бульбашок

•  Запобігає накопиченню шкідливих 
речовин у шкірі

•  Зволожує
•  Шкіра стає свіжою та сяє красою

LR ALOE VIA | ОЧИЩЕННЯ ОБЛИЧЧЯ

Екстракти моринги та 
імбиру звільняють шкіру від 
відмерлих клітин та шкідливих 
речовин зовнішнього 
середовища (дрібний пил, 
вільні радикали), глибоко 
очищають, запобігають 
подальшому накопиченню 
шкідливих речовин, надаючи 
шкірі «ефект лотоса». Крім 
цього, органічний екстракт 
імбиру захищає шкіру.

ДЕТОКС

Час від часу ваша шкіра потребує 
глибокого очищення. Найкраще 
підійдуть ніжний пілінг для обличчя та 
бульбашкова маска з ефектом 
детоксикації від Aloe Vera. Результат: 
очищена та відновлена   шкіра обличчя.

Aloe Vera

Після нанесення збільшується 
постачання кисню та 
утворюються пінні бульбашки, 
які стимулюють процеси 
детоксикації і зволоження. 
Таким чином, видаляються 
забруднення, а зволожуючі 
компоненти проникають 
глибоко в шкіру.

АКТИВАТОР 
БУЛЬБАШОК

ЗВОЛОЖЕННЯ
Алое вера 
забезпечує 
інтенсивне 
зволоження 
та допомагає 
відновлювати 
структуру шкіри.

Aloe Vera 
Пілінг для 
обличчя
Для делікатного очищення шкіри 
обличчя від ороговілих клітин. Гелева 
текстура активно взаємодіє зі шкірою, 
не порушуючи природного балансу
•  50% гелю алое вера, екстракт 

шипшини та рослинні компоненти
•  Видаляє ороговілі клітини та 

покращує кровообіг
•  Надає шкірі свіжості



50 мл      
20674    

505,00 грн

50 мл      
20675    

505,00 грн

15 мл      
20677    

465,00 грн

50%50%

50%
Aloe VeraAloe Vera

Aloe Vera

Догляд за обличчям

Догляд за обличчям LR ALOE VIA містить алое вера для 
очищення та підтримки водного балансу шкіри. Інтенсивно 
зволожуючі компоненти, такі як органічний екстракт плодів 
оливи, забезпечать щоденне зволоження та природний водний 
баланс шкіри. Краса починається зі здорової та красивої шкіри!

Сяюча та пружна 
шкіра, сповнена 
життєвою 
енергією

Aloe Vera  
Активізуючий
денний крем

Ефективний зволожуючий крем з 
легкою текстурою та приємним 
ароматом
•  50% гелю алое вера, екстракт плодів 

оливи і масло кісточок винограду
•  Інтенсивно живить та підтримує 

природний водний баланс
•  Забезпечує захист від шкідливих 

зовнішніх факторів
•  Робить шкіру м’якою та приємною 

на дотик

Aloe Vera  
Регенеруючий
нічний крем

Легка текстура та розслабляючий 
аромат для інтенсивного догляду за 
шкірою під час сну
•  50% гелю алое вера, біоекстракт 

сливи та оливкова олія
•  Живить та відновлює шкіру
•  Покращує роботу природних 

функцій шкіри протягом ночі
•  Робить шкіру м’якою на дотик

Aloe Vera  
Поживний
крем для повік

Особливий догляд за чутливою 
шкірою навколо очей
•  50% гелю алое вера, біоекстракт 

плодів оливи та галоксил
• Інтенсивно живить та охолоджує
•  Розгладжує дрібні зморшки та 

робить шкіру пружною



50 мл      
20679    

525,00 грн

75 мл      
20689    

425,00 грн

71 

50%
50%
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Aloe Vera

* Підтверджено на підставі показників корнеометру. Тестування проводилося НДІ Dermatest (Німеччина) у січні 2017 року за участю 20 респондентів.

Основний інгредієнт нашої серії 
для догляду LR ALOE VIA, чистий 
гель алое вера, інтенсивно 
зволожує, а також відновлює та 
дбає про шкіру. Перевірте і ви 
зволожуючу та освіжаючу дію 
рослини.

"Вироблено в 
Німеччині" – це знак 
якості, якому можна 
довіряти на 100%.

Aloe Vera

Aloe Vera  
Освіжаючий
крем-гель

Легкий, освіжаючий гель, який миттєво 
надає шкірі свіжості та сяючого 
вигляду
•  50% гелю алое вера
•  Біоекстракт плодів оливи діє як 

антиоксидант
•  Зволожує та надає свіжого вигляду
•  Захищає від вільних радикалів
•  Швидко поглинається і не залишає 

жирного блиску

Aloe Vera  
Зволожуюча експресмаска 
для обличчя

•  50% гелю алое вера та екстракт 
шипшини

•  Aquaxyl™ та Aquapront™ 
відновлюють водний баланс шкіри 
(до 95%) та прибирають лущення

•  Діє вже через 3 хвилини після 
нанесення*

•  Освіжає та вирівнює тон



250 мл      
20633    

369,00 грн

250 мл      
20630    

279,00 грн

50 мл      
20643    

169,00 грн

15%

35% 35%

Aloe Vera

Aloe Vera Aloe Vera

Очищення та догляд за тілом

Тонізуючі та освіжаючі засоби з алое вера підійдуть для всієї 
родини. Їхня дія не обмежується лише очищенням – вони 
залишають відчуття свіжості та комфорту протягом всього дня.

Для відчуття свіжості 
вашої шкіри

Aloe Vera  
Шампунь для волосся та 
тіла 2в1

Освіжаючий шампунь для волосся та 
тіла
•  35% гелю алое вера та екстракт 

бавовни
•  Швидко, ретельно та ефективно 

очищає волосся та шкіру

Aloe Vera  
Освіжаючий гель 
для душу

Освіжаючий гель для душу
•  35% гелю алое вера та екстракт 

оливи
•  Швидке та ретельне очищення
•  Зволожує і залишає на шкірі відчуття 

свіжості протягом дня

Aloe Vera  
Кульковий
дезодорант

Дезодорант без спирту
•  15% гелю алое вера та екстракт 

бавовни
•  Усуває неприємний запах, має 

нейтральний аромат
•  Можна використовувати після 

гоління та епіляції
•  Ідеально підійде для чутливої шкіри



250 мл      
20611    

215,00 грн

500 мл      
20612    

309,00 грн

75 мл      
20610    

245,00 грн

75 мл      
20613    

279,00 грн

73 LR ALOE VIA | ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ

38%
35% 40%

Засоби для догляду з алое вера дбають 
про виснажену шкіру рук щодня. 
Ефективне поєднання алое вера та 
органічного екстракту календули 
подбає про відновленню шкіри.  
Крім того, алое вера забезпечує 
інтенсивне зволоження. Суха шкіра 
знову стає ніжною та еластичною.

Дотик ніжних рук

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera  
М’яке крем-мило

Ніжний догляд за шкірою рук
•  38% гелю алое вера та екстракт 

календули
•  Ефективне очищення
•  Не пересушує шкіру навіть при 

частому використанні

Aloe Vera
Крем-мило

Додаткова упаковка

Aloe Vera  
Пом’якшуючий крем для 
рук

Легка, швидкопоглинаюча текстура
•  35% гелю алое вера та екстракт 

календули
•  Живить та зволожує шкіру, надаючи 

м’якості та шовковистості

Aloe Vera  
Поживний крем для 
рук

Швидкопоглинаюча текстура для 
пересушеної шкіри
•  40% гелю алое вера та екстракт 

календули
•  Забезпечує інтенсивне зволоження та 

захист шкіри від зовнішніх негативних 
факторів

•  Активізує процес відновлення клітин

"Вироблено в Німеччині" 
– це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.



100 мл      
20631    

279,00 грн

200 мл      
20639    

425,00 грн

100 мл      
27517    

269,00 грн

69%

35%

30%
Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

Догляд за тілом

Засоби для догляду LR ALOE VIA – це інтенсивний догляд з 
найкращими властивостями алое вера. Вони інтенсивно 
зволожують шкіру, а завдяки органічному екстракту магнолії 
роблять її бархатистою та еластичною.

Для ніжної та 
доглянутої шкіри

Aloe Vera  
Ніжний крем

Поживний крем для обличчя та тіла
•  35% гелю алое вера та екстракт 

магнолії
•  Забезпечує глибоке зволоження
•  Швидко вбирається, пом‘якшує 

шкіру

Aloe Vera  
Зволожуючий бальзам
для тіла

Легка текстура для швидкого 
поглинання
•  69% гелю алое вера та екстракт 

магнолії
•  Забезпечує інтенсивне живлення та 

догляд
•  Відновлює водний баланс шкіри
•  Робить шкіру м’якою та гладенькою

Крем для сухої та загрубілої шкіри
•  30% гелю алое вера та екстракт 

магнолії
•  Зволожує суху, загрубілу шкіру, 

відновлює водний баланс
•  Шкіра стає м’якою та доглянутою

Aloe Vera 
Відновлюючий крем 
для ніг



200 мл      
27536    

669,00 грн

200 мл      
27535    

669,00 грн

75 

30%

30%

Aloe Vera

Aloe Vera

LR ALOE VIA | ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ

"Вироблено в 
Німеччині" – це знак 
якості, якому можна 
довіряти на 100%.

Два помічники для догляду за шкірою тіла, які 
підкреслюють силует, підтягують контури тіла та 
вирівнюють поверхню шкіри. Алое вера, екстракт 
зеленого чаю та комплекс активних інгредієнтів дарують 
шкірі відчуття ніжності, а вам – впевненість у собі.

Ефективний 
догляд для 
красивих контурів 
тіла

Ефективна дія 
формуючого гелю для 
тіла підтверджена 
науковими 
дослідженнями:

*  Тестування проводилось в НДІ Dermatest (Німеччина) у 
березні 2017 року за участю 20 людей. Учасники наносили 
крем на область живота кожного дня.

•   абсолютно усі учасники тестування 
підтверджують, що стан шкіри 
покращився

•   70% підтверджують, що їх шкіра 
стала еластичнішою

•   70% заявляють, що їх шкіра стала 
більш пружною і підтягнутою

Ефективна дія 
коригуючого крему 
для тіла підтверджена 
науковим дослідженням:

**  Тестування проводилось НДІ Dermatest (Німеччина) у 
березні 2017 року за участю 20 учасників. Учасники 
щоденно наносили крем на область стегон. Тестування 
грунтувалось на результатах, отриманих під час 
ультразвукової діагностики (сонографії).

•   95 % учасників підтверджують, що 
стан шкіри покращився

•   за допомогою ультразвукової 
діагностики було встановлено, що 
приблизно у 85% учасників 
структура шкіри стала більш 
щільною, що являється важливим 
критерієм для м’якої, еластичної та 
пружної шкіри.

•   покращення стану структури шкіри 
до 70%

Aloe Vera  
Формуючий
гель для тіла

Швидкопоглинаюча текстура, для 
живота, стегон і рук
•  30% гелю алое вера та екстракт 

зеленого чаю
•  Intenslim® вирівнює поверхню 

шкіри, усуваючи ефект 
апельсинової кірки

•  Робить шкіру більш еластичною
•  При щоденному застосуванні 

підтягує область живота і надає 
шкірі пружності

Aloe Vera  
Коригуючий
крем для тіла

Крем для стегон та сідниць
•  30% гелю алое вера, екстракт 

зеленого чаю, комплекс біологічно 
активних речовин

•  Legance® з антивіковим ефектом для 
шкіри

•  Зменшує область відкладення 
підшкірного жиру

•  Робить шкіру пружною та 
еластичною

•  Надає шкірі сяючого вигляду, робить 
її поверхню гладкою та рівною



4,8 г      
20676    

159,00 грн

100 мл      
20690    

185,00 грн

100 мл      
20691    

185,00 грн

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera
40%

40%43%

Мрієте про здорову та красиву усмішку? Для цього необхідно 
доглядати за ротовою порожниною щодня, використовуючи 
спеціальні засоби. Відновлюючі властивості алое вера у засобах LR 
ALOE VIA забезпечують свіжий подих та здоров’я ясен. При 
регулярному щоденному застосуванні засобів з алое вера 
ви будете завжди насолоджуватися своєю усмішкою.

Для 
здорової 
та 
красивої 
усмішки

Догляд за ротовою порожниною

Aloe Vera  
Зволожуючий бальзам
для губ

Ніжний догляд за шкірою губ
•  40% гелю алое вера
•  Рослинні олії
•  Зволожує та захищає ніжну та 

чутливу шкіру губ

Aloe Vera  
Освіжаюча зубна
гель-паста

Зубна гель-паста для щоденного 
використання
•  43% гелю алое вера та екстракт 

ехінацеї
•  Делікатно очищає зуби та ясна
•  Залишає відчуття свіжості
•  Без фтору
•  Тюбик підлягає вторинній переробці

Aloe Vera  
Зубна гель-паста
для чутливих зубів

Зубна паста для щоденного 
використання
•  40% гелю алое вера та комплекс 

мінералів
•  Делікатне та дбайливе очищення
•  Знижує чутливість зубів
•  Ефективно видаляє зубний наліт
•  Містить фтор
•  Тюбик підлягає вторинній переробці

"Вироблено в Німеччині" 
– це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.



20648 | 200 мл        

279,00 грн
20649 | 200 мл        

325,00 грн
20730 | 200 мл        

415,00 грн
20647 | 150 мл        

325,00 грн
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15%

60%

15%45%

LR ALOE VIA | ГІГІЄНА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ЗУБІВ, ДОГЛЯД ТА ВОЛОССЯМ

*  При комплексному застосуванні шампуню, кондиціонера та маски. Підтверджено біофізичними тестами ефективності вологого розчісування та ефекту проти ламкості волосся порівняно з альтернативним 
шампунем, проведеними proDERM у січні 2018 року. ** Дослідження користувачів за участю 40 учасників, проведене Dermatest у грудні 2017 року.

Aloe Vera Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

Догляд за волоссям

З доглядом для відновлення волосся LR ALOE VIA сухе та 
пошкоджене волосся залишиться в минулому. Комплекс для 
догляду з унікальним поєднанням алое вера та 7 натуральних 
олій живить зміцнює, відновлює і захищає волосся від 
ламкості.

"Вироблено в 
Німеччині" – це знак 
якості, якому можна 
довіряти на 100%.

Шовковистість:

до 3-х разів легше
розчісування*

Здоровий блиск:

до 90 % менше  
пошкоджень*

Аромат, що бадьорить:

95% людей, які 
спробували, у захваті**

ЗМІЦНЕННЯ ГЛАДКІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ ЗАХИСТ
Aloe Vera Відновлюючий
шампунь для волосся
•  45% гелю алое вера та екстракт 

бамбука
•  М‘яко очищає, зміцнює зовні, 

зволожує волосся та шкіру голови
•  Для будь-якого типу волосся

Aloe Vera Відновлюючий
кондиціонер для волосся
•  15% гелю алое вера, відновлюючий 

та живильний комплекс 7-ми олій
•  Відновлює та живить зсередини
•  Розгладжує та зміцнює зовні
•  Для будь-якого типу волосся

Aloe Vera Відновлююча 
маска для волосся
•  15% гелю алое вера, відновлюючий 

та живильний комплекс 7-ми олій
•     Глибоко живить та відновлює, 

заповнює пористу поверхню, 
відновлює стійкість та запобігає 
пошкодженню протягом тривалого 
часу

•  Застосовувати 1-2 рази на тиждень 
замість ополіскування

Aloe Vera Відновлюючий 
кондиціонер-спрей для 
волосся
•  60% гелю алое вера та екстракт 

бамбука
•  Утворює захисний шар від впливу 

високих температур
•  Живить та зволожує
•     Ідеально підійде для нанесення 

перед укладкою феном або 
вирівнювачем, не потребує 
змивання



200 мл      
20420    

279,00 грн

150 мл      
20423    

279,00 грн

100 мл      
20421    

279,00 грн

100 мл      
20422    

425,00 грн

30% 30% 50% 50%
Aloe Vera Aloe Vera Aloe Vera Aloe Vera

Догляд для чоловіків

Засоби для гоління LR ALOE VIA спеціально пристосовані до потреб 
чоловічої шкіри під час та після гоління – вони містять високий 
відсоток гелю алое вера. Чоловіча шкіра на відміну від жіночої має 
свої особливості, адже щоденне гоління провокує додатковий стрес. 
Поєднання алое вера та органічного екстракту білого чаю, що 
заспокоює шкіру, розслабляє виснажену чоловічу шкіру та надає їй 
свіжості.

Для ідеального 
гоління

Aloe Vera
Заспокійлива піна
для гоління

Aloe Vera 
Заспокійливий гель
для гоління  

Засіб для щоденного гоління
•  30% гелю алое вера для 

інтенсивного зволоження
•  Забезпечує догляд за шкірою та 

бородою перед голінням
•  Простий у застосуванні
•  Забезпечує легке ковзання бритви 

без подразнень

Засіб для точного гоління
•  30% гелю алое вера для 

інтенсивного зволоження
•  Гелеподібна освіжаюча текстура
•  Після нанесення перетворюється на 

невагому піну
•  Забезпечує легке ковзання бритви 

без подразнень

Aloe Vera  
Заспокійливий бальзам 
після гоління
М’який бальзам для обличчя
•  50% алое вера та екстракт білого 

чаю
•  Знімає подразнення і заспокоює
•  Забезпечує зволоження та догляд

Aloe Vera  
Крем-антистрес для 
обличчя
Легкий та освіжаючий крем для 
обличчя
•  50% алое вера та екстракт білого чаю
•  Дарує свіжість виснаженій шкірі
•  Зволожує і тонізує



20437 | 30 мл   

475,00 грн
20436 | 250 мл   

349,00 грн
20438 | 50 мл   

359,00 грн

79 

15%

15%

Aloe Vera

Aloe Vera

Три основні засоби з акцентом на щоденний догляд за 
шкірою, волоссям та бородою. Засоби містять алое вера, 
органічний екстракт хмелю та мають свіжий деревний 
аромат! Гель алое вера відомий заспокійливою та 
зволожуючою дією, а хміль живить, зміцнює шкіру та 
волосся і запобігає подразненню шкіри.

Найнеобхідніші 
засоби для для 
шкіри, волосся та 
бороди

"Вироблено в 
Німеччині" – це знак 
якості, якому можна 
довіряти на 100%.

Aloe Vera
Олія для обличчя та 
бороди 2в1

Aloe Vera
Шампунь для тіла, обличчя, 
волосся табороди 4в1

Aloe Vera
Бальзам для волосся та 
бороди 2в1

Пом'якшення шкіри та бороди
•  Містить алое вера та органічний 

екстракт хмелю
•  Арганова, мигдальна, жожоба та 

соняшникова олії захищають шкіру 
та волосся від зневоднення

•  Для еластичного, міцного волосся 
бороди

•  Надає волоссю на бороді 
природний нежирний блиск

•  Знімає свербіж

Універсальний засіб для всього тіла
•  Містить 15% гелю алое вера та 

органічний екстракт хмелю
•  М'яко та ретельно очищає шкіру, 

волосся та бороду
•  Прибирає неприємні запахи
•  Зволожує шкіру та волосся

Стайлінг зачіски та бороди
•  Містить 15% алое вера та 

органічний екстракт хмелю
•    Стайлінг та зволодження
•  Забезпечує фіксацію волосся, 

приборкує кучеряве волосся та 
полегшує розчісування

•  Надає волоссю бороди та голови 
природного блиску

•  Допомагає запобігти спадковому 
випаданню волосся



100 мл      
20319    

279,00 грн

250 мл      
20320    

279,00 грн

100 мл      
20321    

279,00 грн

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

40%

30%

40%

Особливо ніжна 
і натуральна 

текстура.
Рекомендовано 
акушерами та 

педіатрами.
Aloe Vera Baby 
Лагідний захисний 
крем
Поживний крем для подразненої 
шкіри
•  40% гелю алое вера, екстракт 

календули, цинк та пантенол
•  Підтримує регенерацію подразненої 

шкіри та захищає від подальшого 
дискомфорту в області підгузка

•  Заспокоює шкіру
•  Не містить парфумерних олій

Aloe Vera Baby 
Лагідний шампунь-гель для 
купання
Екстраніжний засіб для чутливої шкіри
•  30% гелю алое вера, екстракт 

календули, соєва олія
•  Ніжне та делікатне очищення
•  Захищає чутливу шкіру від сухості 

під час очищення та забезпечує 
зволоження

•  Не містить сульфатів і парфумерних 
олій

Aloe Vera Baby 
Лагідний лосьйон для 
обличчя і тіла
Екстраніжний, легкий крем для 
чутливої шкіри
•  30% гелю алое вера, екстракт 

календули, пантенол
•  Підтримує функції захисного бар‘єру 

шкіри та захищає від втрати вологи
•  Зволожує, живить та заспокоює
•  Не містить парфумерних олій



20328 | 250 мл   

269,00 грн
20329 | 50 мл   

129,00 грн

81 LR ALOE VIA | ДОГЛЯД ДЛЯ ДІТЕЙ

Aloe Vera

Aloe Vera

38%

30%

Догляд для дітей LR ALOE VIA поєднує найкраще від природи – 
гель алое вера, а також натуральні рослинні екстракти, особливо 
лагідні до чутливої шкіри діток. Засоби не містять парабенів, 
мінеральних та парфумерних олій.

Засоби для догляду за шкірою немовлят LR ALOE VIA містять 
високий відсоток гелю алое вера. Це універсальні помічники для 
відновлення, зволоження та захисту. Алое вера доглядає не лише 
за шкірою, але і дбає про здоров'я зубів. А ще діткам неодмінно 
сподобається тематика джунглів!

Для захищеної шкіри 
та міцних зубів 
немовлят і дітейДогляд для дітей та немовлят 

Полегшує
розчісування!

Безпечно для зубів.
Науково перевірено

Лагідний догляд та очищення з пригодами!
•  30 % гелю алое вера для інтенсивного 

зволоження
•  Пантенол та органічний екстракт персика 

живлять і захищають шкіру та волосся
•  Полегшує розчісування після душу*
•  З тропічно-фруктовим ароматом для 

відчуттів, немов у джунглях!
•  Без додавання сульфітів

Aloe Vera Kids 
Шампунь-кондиціонер
для волосся та тіла

Ніжне очищення та догляд. Для міцних 
зубів, немов у тигра!
•  38 % гелю алое вера доглядає за 

яснами
•  Ксиліт захищає від руйнування зубів, 

а кальцій зміцнює емаль
•  Вміст фтору дозволений для дітей
•  Зі смаком м‘яти
•  Текстура гелю з блискітками зробить 

кожну процедуру захоплюючою

Aloe Vera Kids 
Зубна гель-паста
для дітей  

* Дослідження проводилось інститутом ProDERM шляхом вологого розчісування у квітні 2019

"Вироблено в Німеччині" 
– це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.



695,00 грн
23110 | 150 мл   

639,00 грн
23113 | 75 мл   

445,00 грн
23112 | 100 мл   

40%

40%

40%

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

Сонцезахисні засоби 
LR ALOE VIA 

доступні у продажу 
в сонячний сезон – з 
травня по серпень.

SPF 50
Ідеальний засіб для дітей: м’яка 
дія на чутливу шкіру
•   40% алое вера та органічний 

екстракт ананаса
•   Надійно захищає шкіру від UVA- 

та UVB-променів з фактором 
захисту від сонця SPF 50

•   Для швидкого та легкого 
розпилення до і після купання

Aloe Vera
Сонцезахисне молочко-
спрей для дітей

SPF 50
Лосьйон для світлої та чутливої 
шкіри
•   40% алое вера та органічний 

екстракт ананаса
•   Захищає шкіру від UVA- та UVB-

променів
•   Інтенсивно зволожує та 

доглядає за шкірою
•   Без ефекту жирної плівки: 

швидко вбирається, не 
блищить, не залишає білих плям

Aloe Vera 
Сонцезахисний 
лосьйон

SPF 30
Лосьйон для злегка смаглявої 
шкіри
•   40% алое вера та органічний 

екстракт ананаса
•  Захищає шкіру від UVA- та UVB-

променів
•  Інтенсивно зволожує та 

доглядає за шкірою
•  Без ефекту жирної плівки: 

швидко вбирається, не 
блищить, не залишає білих плям

Aloe Vera
Сонцезахисний 
лосьйон



81100 | 1000 мл |
845,00 грн

23115 | 150 мл   

609,00 грн 445,00 грн
23116 | 200 мл   

609,00 грн
23114 | 50 мл   
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40%

40% 70%

LR ALOE VIA | СОНЦЕЗАХИСНИЙ ДОГЛЯД

Оновлена рецептура, 
перевірена якість

Гарантує 
збалансований 
захист від UVA- та 
UVB-променів

Aloe Vera

Aloe Vera Aloe Vera

Захист від сонця зсередини
Спеціаліст для сонячних днів 
з ягодами асаї допомагає 
вашому організму захиститися 
від сонця зсередини.
Стор. 17

Питний гель Алое Вера
з асаї*

Захист від сонця

Кожнен тип шкіри має свої особливості та потреби у захисті від 
сонця. Сонцезахисні засоби LR ALOE VIA пропонують захист як 
чутливої, так і смаглявої шкіри дорослих та дітей. Алое вера 
зволожує, охолоджує, заспокоює та відновлює шкіру. Крім того, 
сонцезахисні засоби водостійкі та не містять барвників.

Здорова та 
захищена від 
сонця шкіри

"Вироблено в 
Німеччині" – це знак 
якості, якому можна 
довіряти на 100%.

Aloe Vera
Сонцезахисне
молочко-спрей

Практичний засіб у вигляді спрею для 
легкої засмаги
•  40% алое вера та натуральний 

екстракт ананаса
•  Захищає шкіру від UVA- та UVB-

променів
•  Інтенсивно зволожує, заспокоює та 

охолоджує шкіру
•  Миттєво поглинається шкірою, без 

липкого ефекту
•  Швидке та зручне застосування

SPF 30 Легкий, охолоджуючий крем-
гель для тіла
•   Містить 70% алое вера та 

органічний екстракт ананаса
•   Заспокоює та захищає шкіру 

під час регенерації після 
прийняття сонячних ванн

•   Технологія водяних крапель 
для максимального зволоження 
та охолоджуючої свіжості, а 
також приємного нанесення

Aloe Vera
Крем-гель 
після засмаги

SPF 50
Для захисту, пружності та 
еластичності шкіри
•   40% алое вера та органічний 

екстракт ананаса
•   Захищає шкіру від UVA- та 

UVB-променів, а також 
передчасного старіння шкіри

•   Без ефекту жирної плівки: 
швидко вбирається, не 
блищить, не залишає білих плям

Aloe Vera 
Сонцезахисний 
антивіковий флюїд





20823 | 200 мл   

485,00 грн
20824 | 200 мл   

369,00 грн
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* Матеріал rPET може мати злегка сірий колір, що відрізняється 
від ілюстрації. Кришечки вироблені з пластику (PP).

А ви знаєте?
Канабідіол (CBD) – це 
натуральний інгредієнт 
коноплі, який отримують з її 
листя та черешків. Органічна 
олія насіння Cannabis Sativa, 
збагачена канабідіолом, 
особливо добре доглядає за 
виснаженою шкірою завдяки 
своїм заспокійливим 
властивостям.

CBD-догляд

LR ALOE VIA CBD — це серія для догляду преміумкласу. 
Засоби містять цінні активні інгредієнти з Aloe Vera 
Barbadensis та Cannabis Sativa. Комбінація алое вера та 
олії насіння коноплі, змішаної з канабідіолом (CBD), має 
заспокійливий ефект та інтенсивну дію на шкіру, яка 
піддається особливому стресу, оскільки інгредієнти 
підтримують природний процес регенерації шкіри та 
живлення.

Відчуйте силу 
природи на 
своїй шкірі!

"Вироблено в 
Німеччині" – це знак 
якості, якому можна 
довіряти на 100%.

ПЛЯШЕЧКИ ТА БАНОЧКИ 
З ПЕРЕРОБЛЕНОГО 
ПЛАСТИКУ (RPET)*

Заспокійливий та живильний скраб для тіла з 
кристалами морської солі
• Містить алое вера, органічну олію насіння 
коноплі, канабідіол та морську сіль
•  Морська сіль має природний ефект очищення 

шкіри
•  Наносити на вологу шкіру круговими рухами, 

потім змити теплою водою

Ніжно очищає шкіру тіла, не пересушуючи її
•  Містить алое вера, органічну олію насіння 

коноплі та канабідіол
•  Заспокоює, зволожує та захищає шкіру
•  Наносити на вологу шкіру в душі, потім 

змити водою

Aloe Vera CBD
Скраб-олія для тіла

Aloe Vera CBD
Гель-олія для душу



ПРОФЕСІЙНА АПАРАТНА 
КОСМЕТОЛОГІЯ
ДЛЯ КРАСИ БЕЗ ВІКУ
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Інноваційний, 
високотехнологічний 
продукт

Професійна салонна 
косметологія

Високоефективні 
формули для 
догляду

Рекомендовано 
експертами

КОСМЕТОЛОГІЧНИЙ ПРИЛАД
ZEITGARD PRO

Насолоджуйтеся повноцінними професійними процедурами в себе 
вдома, як у косметологічному кабінеті. Заявлений на отримання патенту* 
інноваційний прилад можна використовувати чотирма способами для 
ефективного очищення і догляду за шкірою обличчя та тіла з урахуванням 
вікових та індивідуальних потреб шкіри. LR ZEITGARD – це унікальна 
система апаратної косметології, що якомога довше збереже вашу красу.

* Заявлений в Німеччині на отримання патенту косметичний прилад зі змінними насадками для застосування в домашніх умовах. № патентної заявки: 10 2022

САЛОН КРАСИ
ВАШ ДОМАШНІЙ

Основний компонент серії LR ZEITGARD – це 
заявлений на отримання патенту* прилад, який 
поєднує в собі найсучасніші технології та чотири 
інструменти краси: для обличчя та тіла, для 
очищення та догляду. Ваш технологічний «майстер 
на всі руки»!

ОЧИЩЕННЯ
М’яке і одночасно глибоке та ретельне очищення 
пор. Два високоефективні косметичні засоби 
доповнюють професійне очищення завдяки новому 
приладу Zeitgard Pro. Шкіра стає чистою, ніби після 
відвідування косметолога.

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ 
ТА ТІЛОМ
Косметичні засоби для щоденного і спеціального 
догляду за обличчям та тілом, формули яких 
розроблені урахуванням вікових та індивідуальних 
потреб шкіри. У поєднанні з професійним 
інструментом апаратної косметології, приладом 
Zeitgard Pro, дія косметичних засобів преміумкласу 
відчутно посилюється.

ЗАСОБИ ДЛЯ КРАСИ
Високоякісна косметика для макіяжу LR ZEITGARD 
підкреслюють вашу природну красу.



* Заявлений в Німеччині на отримання патенту косметичний прилад зі змінними насадками для застосування в домашніх умовах. № патентної заявки: 10 2022 200 747.G

НОВИЙ РОЗУМНИЙ ПРИСТРІЙ:
1 ПРИЛАД ТА 4 НАСАДКИ



70111 | 
15.379,00 грн

8.959,00 грн
70106 |  
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ZEITGARD PRO
ПРИЛАД + ОЧИЩЕННЯ

Zeitgard Pro – це універсальний, 
багатофункціональний прилад, який дозволяє 
отримати ефект, як після відвідування 
косметичного салону. Наприклад, за допомогою 
ультразвукових коливань антивікові активні 
речовини набагато швидше і глибше 
проникають в шкіру. Ультразвук діє, як 
мікромаса, тому сприяє відновленню синтезу 
колагену. В результаті маємо підтягнуті контури 
обличчя та тіла.

Д-р Герріт Шліппе,
експерт з дерматології та венерології, 25 років досвіду роботи в 
наукових косметологічних дослідженнях

* Заявлений в Німеччині на отримання патенту косметичний прилад зі змінними насадками для застосування в домашніх умовах. № патентної заявки: 10 2022 200 747.G

Насадка для інтенсивного пілінгу 
обличчя

Насадка для професійного 
очищення шкіри обличчя

Насадка для ефективних 
антивікових процедур

Насадка для зміцнювального 
масажу тіла

ТЕХНОЛОГІЇ ТА КРАСА
ІННОВАЦІЯ:

Переходьте на новий рівень у щоденних процедурах для 
краси! Заявлений на отримання патенту* інноваційний 
косметичний прилад Zeitgard Pro нового покоління – це 
апаратна косметологія найвищого рівня для непідвласної 
часу краси.
Прилад поєднує в собі такі прогресивні технології, як 
ультразвук та осциляція, а також чотири різні насадки для 
догляду та краси – не менш професійні за косметологічні 
процедури. Коли змінюється насадка, прилад Zeitgard Pro 
автоматично розпізнає, яку технологію застосовувати.

• Прилад із зарядною станцією
•  Насадка для очищення обличчя 

(з адаптером)
• Очищаючий крем для обличчя

ZEITGARD PRO
НАБІР
•   Прилад із зарядною станцією
•  Насадка для очищення обличчя (з 

адаптером)
•  Насадка для пілінгу обличчя
•  Насадка для розгладжування шкіри 

обличчя
•  Масажна насадка для тіла
•  Очищаючий крем для обличчя
•  Тонік для обличчя
•  Крем для тіла



28000 | 125 мл | 
529,00 грн

70107 | 
829,00 грн

70105 | 
2.199,00 грн

НАСАДКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ 
ОБЛИЧЧЯ**
Щіточка для очищення обличчя, 
оброблена антибактеріальною 
речовиною MicrosilverBG™***, 
використовується разом із очищаючим 
кремом.

* Заявлений в Німеччині на отримання патенту косметичний прилад зі змінними насадками для застосування в домашніх умовах. № патентної заявки: 10 2022 200 747.G ** Наукове дослідження Institut Dermatest GmbH, проведене у 2022 році. Строк застосування засобу: 
4 тижні; кількість учасників дослідження: 20

ДІЛЯНКА 
ЗАСТОСУВАННЯ: 
ОБЛИЧЧЯ

Насадка для очищення переконує своєю 
гігієнічною концепцією. М’які ворсинки щіточки 
оброблені активною речовиною Microsilver 
BG™***, яка має антибактеріальну дію.

ДЛЯ СЯЮЧОЇ ШКІРИ
ПРОЦЕДУРА ОЧИЩЕННЯ

Ефективне очищення шкіри є основою того, що шкіра надовго залишається красивою. Завдяки сучасній 
технології осциляції, яка застосовується в косметичному приладі Zeitgard Pro, очищення стає у 10 разів 
ефективнішим, а шкіра - рівною, м’якою та ніжною. Структура шкіри стає більш гладкою, а стан шкіри помітно 
поліпшується. Підходить для щоденного використання та всіх типів шкіри.

КРЕМ ДЛЯ ГЛИБОКОГО

М’яко та ретельно очищає шкіру 
обличчя разом із насадкою. Ніжний 
крем з екстрактом харунгани 
підтримує процеси регенерації шкіри 
та поліпшує її зовнішній вигляд. 
Результат: здорова і матова шкіра.

ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ

ПРОФЕСІЙНА НАСАДКА
ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ

КРОК 1: Перед застосуванням змочити обличчя 
водою і розподілити крем для глибокого 
очищення шкіри. Увімкнути прилад та 
м’яко очищувати спочатку ліву частину 
обличчя, потім праву, а потім чоло, ніс 
та підборіддя (T-зону) – кожну ділянку 
по 20 секунд.

КРОК 2: Після очищення протерти обличчя 
тоніком.

НАСАДКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ОБЛИЧЧЯ + 
АДАПТЕР
Щіточка для очищення обличчя, 
оброблена антибактеріальною 
речовиною MicrosilverBG™*** та 
адаптер.



28001 | 200 мл | 
529,00 грн

70104 |   
2.199,00 грн
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*** Завдяки ворсинкам щітки, які оброблені унікальною активною речовиною із антибактеріальною дією MICROSILVER BG™, гігієнічність насадки зберігається упродовж декількох місяців. MICROSILVER BG™ містить очищене порошкоподібне срібло із пористою 
молекулярною структурою. Особливість MICROSILVER BG™ полягає у безперервному процесі регулювання утворення нових бактерій.

ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ ПОР

Оптимальний догляд за обличчям починається з чистої, 
тонізованої шкіри. Я рекомендую очищувати шкіру обличчя 
зі спеціальною насадкою та кремом для глибокого очищення 
обличчя 5 разів на тиждень. А 2 рази на тиждень я раджу робити 
глибоке очищення шкіри за допомогою насадки для пілінгу. Перед 
пілінгом достатньо вручну очистити обличчя очищаючим кремом. А 
тонік стане ідеальним завершенням щоденної процедури догляду 
за шкірою обличчя.

Д-р Герріт Шліппе,
експерт з дерматології та венерології, має 25 років досвіду роботи в наукових 
косметологічних дослідженнях

ДІЛЯНКА 
ЗАСТОСУВАННЯ: 
ОБЛИЧЧЯ

Процедура кавітаційного пілінгу та інноваційна 
ультразвукова технологія дозволяють якісно видаляти 
відмерлі клітини шкіри, забруднення та надлишок жиру 
з пор та волосяних фолікулів. Після цього шкіра 
виглядає помітно гладкішою, свіжішою та молодшою.

НАСАДКА ДЛЯ
ПІЛІНГУ

КРОК 1: Нанести крем для глибокого очищення 
на попередньо зволожене водою 
обличчя, потім змити. Обличчя не 
витирати.

КРОК 2: Увімкнути прилад. Тримаючи насадку 
у формі металевої лопатки під кутом 
45°, м’якими рухами очищати 
попередньо зволожене водою 
обличчя максимум 3 хвилини. 
Напрямок руху має бути завжди від 
середини назовні та знизу догори.

КРОК 3: Нанести на ватний диск тонік для 
шкіри та протерти її. Він заспокоює 
та зміцнює захисний бар’єр шкіри 
після процедури пілінгу.

ТОНІК ДЛЯ

Тонізує і заспокоює шкіру після процедур 
очищення зі щіточкою або насадкою 
для кавітаційного пілінгу. Вона зміцнює 
природну захисну функцію шкіри завдяки 
цинку, алантоїну, пантенолу та оживляє 
шкіру завдяки екстракту харунгани. 
Безспиртова формула підходить для будь-
якого типу шкіри і відновлює природний 
рівень кислотності (pH) шкіри.

ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ

НАСАДКА ДЛЯ ПІЛІНГУ 
ОБЛИЧЧЯ**
Насадка для кавітаційного 
пілінгу використовується 
разом із тоніком.

Під впливом спеціальної частоти 
ультразвуку молекули води на 
шкірі випаровуються. Енергія, яка 
вивільняється під час цього процесу, 
розчиняється та видаляє бруд, 
відмерлі клітини шкіри та глибоко 
очищає пори.



70102 | 
2.199,00 грн

* Заявлений в Німеччині на отримання патенту косметичний прилад зі змінними насадками для застосування в домашніх умовах. № патентної заявки: 10 2022 200 747.G

ДІЛЯНКА 
ЗАСТОСУВАННЯ: 
ОБЛИЧЧЯ

Сприяє помітному збільшенню пружності шкіри та 
зменшенню явищ її старіння. Ультразвукові технології, 
що застосовуються в насадці для розгладжування шкіри, 
активують процеси клітинного метаболізму і синтезу 
колагену в шкірі та дозволяють активним речовинам, які 
містять засоби для догляду, глибше проникати в шкіру. 
Шкіра стає міцнішою, більш пружною та еластичною. 
Зморшки значно зменшуються. Для щоденного 
застосування вранці та ввечері.

НАСАДКА ДЛЯ 
ЕФЕКТИВНИХ
АНТИВІКОВИХ ПРОЦЕДУР

КРОК 1: Очистити шкіру обличчя за допомогою 
насадки для очищення або насадки для 
пілінгу обличчя.

КРОК 2: Нанести на шкіру декілька крапель будь-
якого сумісного засобу для догляду за 
шкірою LR ZEITGARD. Розподілити крем на 
обличчі і круговими масажними рухами 
втерти в шкіру за допомогою насадки для 
розгладжування шкіри. Упродовж декількох 
секунд обробляти ліву частину обличчя, 
потім – праву. Стежити за тим, щоб 
напрямок кругових рухів був зсередини 
назовні та знизу догори.

ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ЗМОРШОК
ПРОЦЕДУРА ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ

НАСАДКА ДЛЯ РОЗГЛАДЖУВАННЯ ШКІРИ 
ОБЛИЧЧЯ**
Насадка для розгладжування шкіри 
використовується разом із засобами для 
догляду LR ZEITGARD.
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ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ

1:  Без апаратного ультразвуку більша 
частина активних інгредієнтів 
залишається на поверхні шкіри.

2:  Завдяки апаратному ультразвуку 
активні речовини проникають 
глибше у шкіру.

3:  Завдяки апаратному ультразвуку та 
засобам для догляду LR ZEITGARD 
активні речовини проникають в глибші 
шари шкіри та дістаються до клітин.

Інкапсульована активна речовина 
зіштовхується з клітиною

Поєднання ультразвукової технології із 
сумісними продуктами для догляду за шкірою 
обличчя дозволяє досягти максимального 
ефекту. Ультразвук допомагає активним 
речовинам проникнути в глибші шари шкіри. 
При регулярному застосуванні в глибоких шарах 
шкіри формуються запаси активних речовин. 
Тому результати процедур стають більш 
помітними і мають накопичувальний ефект.

Д-р Герріт Шліппе, експерт з дерматології та венерології, має 25 
років досвіду роботи в наукових косметологічних дослідженнях

Одночасно із запуском нового косметичного 
приладу Zeitgard Pro ми вдосконалили 
продукти для догляду за допомогою 
інноваційної системи транспортування 
активних речовин. Вона діє як антивіковий 
бустер. Разом із насадкою для 
розгладжування шкіри ця система допомагає 

підвищити ефективність цінних інгредієнтів. По-перше, вона 
транспортує їх до клітини. По-друге, інгредієнти 
потрапляють безпосередньо в клітину. Тільки після стикування 
носія з клітиною активні речовини можуть вивільнитися 
всередині клітини, щоб повністю проявити свою дію. У такий 
спосіб можна дістатися самої причини старіння та уповільнити 
його за допомогою забезпечення клітин поживними речовинами.

** Наукове дослідження Institut Dermatest GmbH, проведене у 2022 році. Строк застосування засобу: 4 тижні, кількість учасників дослідження: 20

ІННОВАЦІЙНИЙ АНТИВІКОВИЙ БУСТЕР
НОВА ТЕХНОЛОГІЯ ТА

ГАРМОНІЙНЕ ПОЄДНАННЯ
УЛЬТРАЗВУКУ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ 
ДОГЛЯДУ LR ZEITGARD

Інкапсульована активна речовина 
проникає в клітину

Здійснюється вивільнення 
активної речовини в цільовій 
клітині

Активна речовина із 
cистемою транспортування 
активних речовин в клітини

Активна речовина без 
системи транспортування 
активних речовин

ІЗ СИСТЕМОЮ ТРАНСПОРТУВАННЯ АКТИВНИХ РЕЧОВИН

ЗАСТОСУВАННЯ З 
НАСАДКОЮ
ДЛЯ 
РОЗГЛАДЖУВАННЯ 
ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ



28002 | 200 мл | 
929,00 грн

70103 | 
2.199,00 грн

Система транспортування активних 
речовин: інкапсульована активна 
речовина зміцнює шкіру та зменшує 
її дряблість.

* Заявлений в Німеччині на отримання патенту косметичний прилад зі змінними насадками для застосування в домашніх умовах. № патентної заявки: 10 2022 200 747.G

У РОЗГЛАДЖУВАННІ ШКІРИ
«РОЗУМНИЙ» ПІДХІД

АКТИВУЮЧИЙ

Крем для тіла відновлює природну колагенову 
структуру шкіри, зволожує та утримує вологу. 
Пантенол та вітамін E зміцнюють захисну 
функцію шкіри, гіалуронова кислота помітно 
пом’якшує та стягує її. Шкіра набуває 
еластичності та пружності, стає шовковистою 
та гладенькою на дотик.

КРЕМ ДЛЯ ТІЛА

МАСАЖНА НАСАДКА ДЛЯ 
ТІЛА**
Масажна насадка застосовується разом із 
кремом для тіла LR ZEITGARD.

ДІЛЯНКА 
ЗАСТОСУВАННЯ: ТІЛО

Після ультразвукового масажу з 
насадкою шкіра тіла стає більш пружною та 
рівною. Щоденне застосування зміцнює 
сполучну тканину та зменшує целюліт 
(«апельсинову кірку»).

НАСАДКА ДЛЯ ЗМІЦНЮЮЧОГО
МАСАЖУ ТІЛА

КРОК 1: Наносити крем для тіла 1-2 рази 
на день. По черзі втирати крем у 
всі ділянки тіла масажною 
насадкою приблизно по 2 хвилини. 
Масажувати в напрямку 
розташування лімфовузлів м’якими 
круговими рухами. Під час масажу 
ніг та живота – у напрямку пахової 
області, сідниць – у напрямку 
підколінної ямки, рук – до пахви.
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ЯКИЙ ЕФЕКТ МАЄ
ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ?

Масажна насадка та крем для тіла – це дует, 
якому немає рівних. Завдяки використанню 
ультразвукової технології активні інгредієнти 
крему для тіла досягають глибших шарів шкіри, 
де максимально проявляють свою дію. А ще 
вібраційний масаж покращує кровоток у шкірі. 
Результат: міцна сполучна тканина, більше 
пружності та еластичності, менше «апельсинової 
кірки».

Д-р Герріт Шліппе,
експерт з дерматології та венерології, має 25 років досвіду 
роботи в наукових косметологічних дослідженнях

** Наукове дослідження Institut Dermatest GmbH, проведене у 2022 році. Строк застосування засобу: 4 тижні, кількість учасників дослідження: 20

ВИРІВНЮВАННЯ ШКІРИ ТІЛА
НАЙСУЧАСНІША ТЕХНОЛОГІЯ

Ультразвукові коливання проникають у шкіру на декілька 
сантиметрів. Там вони сприяють розщепленню жиру, 
який знаходиться в клітинах шкіри. Завдяки масажним 
вібраціям насадки розщеплений жир в клітинах шкіри 
готується до формування нового рівного шару, внаслідок 
чого шкіра виглядає більш гладкою та підтягнутою. 
Активні речовини крему для тіла швидше і глибше 
проникають в шкіру за допомогою технології ультразвуку. 
Якщо процедуру робити регулярно, в глибоких шарах 
шкіри формуються запаси активних речовин, що дозволяє 
зберегти більш тривалий ефект.

Жир, що знаходиться в клітинах, 
формує нерівну поверхню, тому до 
застосування ультразвуку наша шкіра 
виглядає «бугристою».

Під час ультразвукових процедур жир 
в клітинах розщеплюється.

Приблизно через 2 хвилини жир в клітинах 
оброблених ділянок шкіри повністю 
розщеплюється і готовий до формування 
нової рівної та гладкої поверхні. В 
результаті шкіра виглядає більш гладкою 
та зміцненою.



28502 | 15 мл | 
305,00 грн

28504 | 30 мл | 
679,00 грн

28501 | 50 мл | 
399,00 грн 28500 | 50 мл | 

355,00 грн

Racine
Крем для повік
•   Містить кофермент Q10 для збільшення енергії
•   Ефективна комбінація вітамінів для природних 

процесів регенерації шкіри
•   Комплекс активних речовин з водоростями 

забезпечує догляд за шкірою навколо очей для 
більш сяючого погляду

ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ
АКТИВУЮЧИЙ БАЗОВИЙ ДОГЛЯД

Ефективний базовий догляд для виснаженої шкіри, який інтенсивно зволожує та 
забезпечує шкіру новою енергією. Для свіжого та здорового кольору обличчя. За 
допомогою комплексу з коферментом Q10 та водоростями у складі засобів можна запобігти 
процесам старіння шкіри навіть коли з’являються перші зморшки. Серія засобів для 
догляду активує природні процеси шкіри та надає їй більш свіжого та сяючого вигляду. Racine

Колагенова 
сироватка
•   Чистий колаген зміцнює 

шкіру
•   Інтенсивне зволоження та 

утримання вологи
•   Шкіра виглядає молодшою 

та більш пружною

Racine
Нічний крем
•   Кофермент Q10 підтримує фазу регенерації шкіри 

вночі
•   Комплекс з водоростями забезпечує шкіру 

необхідними мінеральними речовинами
•   Вітамін E відновлює шкіру протягом ночі
•   Насичена текстура з олією жожоба та олією ши

Racine
Денний крем
•   Кофермент Q10 забезпечує енергією
•   Комплекс для догляду з водоростями 

забезпечує інтенсивне зволоження
•   Вітамін E захищає клітини



28193 | 50 мл | 
1.129,00 грн

28194 | 30 мл | 
1.005,00 грн

28192 | 50 мл | 
1.005,00 грн
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ПРОТИ ПЕРЕДЧАСНОГО СТАРІННЯ ШКІРИ
ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ

Засоби преміумкласу з часточками золота та шовку для жінок до 40 років. 
Вони помітно зменшують зморшки і роблять колір обличчя сяючим. Золоті 
часточки на основі колагену поліпшують еластичність шкіри. Протеїни 
шовку надають шкірі м’якості та захищають її від шкідливих речовин.

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ З 
НАСАДКОЮ
ДЛЯ 
РОЗГЛАДЖУВАННЯ 
ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ

Нова 
рецептура

Система транспортування активних 
речовин: інкапсульована активна 
речовина зменшує мімічні зморшки

Nanogold
Нічний крем
•   Упродовж ночі насичений 

догляд бореться з ознаками 
виснаження шкіри

•   Екстракт мікроводоростей 
підтримує процеси 
регенерації шкіри та 
покращує її структуру

Nanogold
Крем-маска для повік 2в1
•   Зміцнення та розгладжування 

шкіри навколо очей
•   Протеїни сої та рису помітно 

зменшують темні кола та набряки 
під очима

•   Ділянки навколо очей 
розгладжуються, а погляд стає 
свіжим та відкритим

Nanogold
Денний крем
•   Оксамитовий за структурою крем для 

пружної та рівної шкіри
•   Бореться з проявами фотостаріння шкіри 

через УФ-випромінювання
•   Олія абрикосових кісточок та протеїни 

бобів сої стимулюють процеси 
відновлення шкіри



28319 | 30 мл | 
1.129,00 грн

28318 | 50 мл | 
1.255,00 грн

28314 | 30 мл | 
1.129,00 грн

28317 | 50 мл | 
1.129,00 грн

ДЛЯ ЛІФТИНГУ ЗРІЛОЇ ШКІРИ
ЗАСОБИ ПРЕМІУМКЛАСУ

Серія антивікових засобів для ліфтингу шкіри обличчя Beauty Diamonds підійде жінкам 
віком від 40 років. Засоби зміцнюють шкіру і помітно зменшують зморшки. Завдяки 
властивостям діамантів у поєднанні з властивостями протеїнів засоби сприяють 
уповільненню процесів старіння шкіри та зміцненню механізмів захисту клітин.

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ З 
НАСАДКОЮ
ДЛЯ 
РОЗГЛАДЖУВАННЯ 
ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ

Beauty Diamonds
Крем-маска для повік 2в1
•   Крем для шкіри 

навколо очей з 
ліфтинговим ефектом

•   Зміцнює шкіру 
навколо очей, 
поліпшує контури 
завдяки глоду та 
арабському жасмину 
та зменшує виразно 
звисаючі повіки

•   Шкіра навколо очей 
стає підтягнутою

Beauty Diamonds
Нічний крем
•   Живильна ліфтинг-формула для 

догляду з фісташковою олією та 
олією виноградних кісточок підтягує 
шкіру упродовж ночі та робить овал 
обличчя більш виразним

•   Збільшує щільність та об'єм шкіри
•   Стимулює захисні механізми клітин, 

шкіра зміцнюється і стає більш 
пружною

Beauty Diamonds
Олія для обличчя 
"Сяяння молодості"
•   Живить та відновлює шкіру за 

допомогою вітамінів A, E та F
•   Цінні олії (арганова, олія авокадо, 

олія жожоба, олія горіха макадамія, 
мигдалева олія та олія виноградних 
кісточок) захищають шкіру від 
зневоднення

•   Для сяючої молодістю шкіри

Beauty Diamonds
Денний крем
•   Розгладжуюча ліфтинг-формула для догляду 

живить та інтенсивно зміцнює шкіру
•   Зменшує кількість зморшок та їхню глибину, 

а екстракт обліпихи допомагає надати чіткі 
контури овалу обличчя

•   Підвищує синтез еластину та колагену

Нова 
рецептура

Система транспортування активних 
речовин: інкапсульована активна речовина 
зменшує кількість зморшок та їх глибину



28449 | 50 мл | 
1.129,00 грн
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ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ З 
НАСАДКОЮ
FACE SMOOTHING TOOL

ДЛЯ ДОГЛЯНУТОЇ ЧОЛОВІЧОЇ ШКІРИ
СВІЖІСТЬ ТА ЕНЕРГІЯ

Антивіковий крем Platinum для зменшення зморшок розроблений спеціально з 
урахуванням потреб чоловічої шкіри. Високоефективний крем-гель швидко поглинається 
шкірою і завдяки зволожуючій дії надає заряд енергії. Завдяки гіалуроновій кислоті шкіра 
виглядає підтягнутою, зменшуються зморшки, а шкіра стає більш стійкою до зовнішніх 
факторів і має здоровий вигляд.

Нова 
рецептура

Система транспортування активних речовин: 
інкапсульована активна речовина підвищує синтез 
гіалуронової кослоти та наповнює зморшки

Platinum
Антивіковий крем
•   Заряд енергії для зволоження 

чоловічої шкірі та свіжого кольору 
обличчя

•   Підвищує синтез гіалуронової 
кислоти та підтягує шкіру зсередини

•   Підвищує синтез колагену та 
зменшує глибину зморшок

•   Вітамін E розгладжує рельєф 
шкіри, олія жожоба надає шкірі 
еластичності та пружності

•   Захищає клітини від оксидативного 
стресу

ЩОДЕННИЙ
ДОГЛЯД
КРОК 1: Ретельно очистити шкіру обличчя 

за допомогою спеціальної насадки 
та крему для очищення шкіри 
обличчя.

КРОК 2: Після очищення нанести тонік для 
обличчя.

КРОК 3: За допомогою насадки для 
розгладжування шкіри нанести 
антивіковий крем на обличчя.

ПОРАДА:

Захищайте шкіру від цифрового 
старіння. Перш ніж наносити 
антивіковий крем, застосовуйте 
сироватку «Блю Лайт» після очищення 
шкіри для захисту від блакитного світла, 
яке випромінюють екрани ґаджетів.



71060 | 30 мл | 
1.129,00 грн

УНІКАЛЬНИЙ ПОТРІЙНИЙ ЕФЕКТ

ВІДНОВЛЕННЯПОГЛИНАННЯ ВІЛЬНИХ 
РАДИКАЛІВ

ВІДБИТТЯ СВІТЛА

ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ЦИФРОВОГО СТАРІННЯ
«РОЗУМНА» СИРОВАТКА

Через блакитне світло, яке випромінюють дисплеї та екрани ґаджетів, старіння шкіри прискорюється. 
Інноваційна сироватка проти цифрового старіння «Блю Лайт» має профілактичну дію та активно 
захищає нашу шкіру від негативного впливу блакитного світла.

Захисна сироватка для 
обличчя "Блю Лайт"
•   Захищає шкіру від старіння 

та подразнень, які викликає 
вплив блакитного світла екранів 
ґаджетів

•   Зменшує існуючі зморшки та має 
антиоксидантну дію

•   Для сяючої молодістю шкіри
•   З екстрактом спіруліни та 

блакитного лотоса

ЩОДЕННИЙ
ЗАХИСТ
КРОК 1: Нанести сироватку 

вранці на очищену 
шкіру обличчя та 
рівномірно 
розподілити.

КРОК 2: Приблизно через 
хвилину поверх 
сироватки можна 
наносити засоби з 
вашого щоденного 
догляду.

Фермент фотоліаза, що міститься 
в екстракті спіруліни, відновлює 
клітинні пошкодження, які 
виникають внаслідок дії 
блакитного світла.

Блакитний лотос – символ 
вічного життя. Його екстракт 
поглинає вільні радикали 
та бореться з оксидативним 
стресом.

Пігмент фікоціанін, що міститься 
в екстракті спіруліни, поглинає 
блакитне світло та зменшує 
вплив потужної енергії його 
променів, відбиваючи їх, як 
захисний щит.



28100 | 30 мл | 
629,00 грн

71011 | 50 мл | 
629,00 грн
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ТА ВІДНОВЛЕННЯ СИЛ
ЗАРЯД СВІЖОСТІ

З кремом PowerLIFT ваш новий день почнеться із зарядом свіжості та енергії! Завдяки перевіреним 
інгредієнтам засобу, таким як гіалуронова кислота, легка емульсія інтенсивно зволожує шкіру обличчя та 
прибирає мімічні зморшки. А насичена нічна маска з висококонцентрованим комплексом активних речовин 
додатково дбає про шкіру та відновлює її.

PowerLIFT
Крем для 
обличчя
•   Легкий крем-емульсія для шкіри 

обличчя
•   Глибоко зволожує, оживляє та 

зміцнює шкіру, робить її більш 
свіжою, енергійною та пружною

•   З пептидами вівса, гіалуроновою 
кислотою, екстрактом водоростей 
та сумішшю з екстрактів 7 
трав, глибоко зволожує і має 
розгладжуючий антивіковий 
ефект

Нічна маска
•   Доглядає та відновлює шкіру 

протягом ночі
•   З олією жожоба для 

оптимального зволоження
•   З ультрасферами Ultra Filling 

Spheres™ для антивікового 
ефекту

•   З ягодами шизандри для 
регенерації шкіри

•   Маска не змивається. Для 
оптимального результату 
слід використовувати двічі на 
тиждень



28250 | 30 мл | 
1.355,00 грн

28244 | 50 мл | 
1.429,00 грн

28235 | 4 x 2 Pads | 
1.069,00 грн

28251 | 30 мл | 
2.005,00 грн

ДЛЯ ПОМІТНОГО ЕФЕКТУ
АНТИВІКОВИЙ ДОГЛЯД

Ексклюзивні засоби Serox цілеспрямовано діють проти небажаних проявів часу. Крем-перфектор має подвійну 
антивікову дію, миттєво та надовго покращує стан і зовнішній вигляд шкіри завдяки інноваційній технології. 
Додаткові засоби допомагають шкірі зберігати молодість у довгостроковій перспективі: менше мімічних зморшок 
в областях чола, носа, навколо очей, а також значно більше еластичності шкіри.

Serox
Крем-перфектор 
для обличчя
•   Миттєвий антивіковий ефект
•   Постійна регенерація структури 

шкіри
•   Оксамитова маскуюча текстура з 

мінімальним пігментом
•   Використовувати після 

нанесення денного крему. Зверху 
можна наносити макіяж

Serox
Сироватка з миттєвим 
ефектом
•   З Ameliox® та Polylift® для 

зменшення глибини зморшок
•   З ефектом релаксації та 

глибокого зволоження, для 
розгладжування та поліпшення 
вигляду шкіри

Serox
Інтенсивний крем
•   З Ameliox® та Ultra Filling 

Spheres™ для еластичності, 
гладкості та свіжого вигляду 
шкіри

•   Комплекс активних речовин 
з антивіковим ефектом проти 
мімічних, глибоких зморшок, для 
тривалого зволоження шкіри

Serox
Патчі для шкіри 
навколо очей
•   Інтенсивне зволоження чутливих 

ділянок шкіри навколо очей
•   З ліофілізованого колагену, який 

зволожується активуючим розчином
•   Активуючий розчин з речовиною 

Gatuline Expression® та 
гіалуроновою кислотою допомагає 
зменшувати глибокі зморшки



71080 | 10 мл | 
585,00 грн

71081 | 5,5 мл | 
885,00 грн
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* Максимальна довжина вій вже після 6 тижнів використання: до 35% довші вії. ** Наукове дослідження, проведене Institut Dermatest GmbH у квітні 2014 року. Кількість учасників дослідження: 20 жінок.
 

НЕПІДВЛАСНУ ЧАСУ
ПІДКРЕСЛІТЬ КРАСУ,

Два засоби з миттєвим ефектом ефектом. Підкресліть свою непідвласну часу красу за 
допомогою ефективних формул сироватки для росту вій та фантастичної туші для вій.
 

СПОСІБ
ЗАСТОСУВАННЯ
КРОК 1: Систематично наносьте сироватку на 

верхні вії вздовж лінії росту – вранці 
та ввечері.

КРОК 2: Використовуйте туш для більш 
яскравого погляду та створення 
ефекту «накладних вій».

Сироватка для росту вій
•   Лагідна до шкіри сироватка для вій 

з ефектом стимулювання росту з 
комплексом активних речовин

•   Подовження та збільшення густоти 
вій науково доведено**

•   До 35% довші вії всього після 6 
тижнів застосування*

•   Зменшує випадіння вій та збільшує 
їх густоту

Туш для вій
•   Ще густіші, довші та виразніші: насичені чорні вії 

та 3D-ефект
•   Текстура з ефектом потрійного покриття: з 

кожним нанесенням ще більше кольору, більше 
об’єму та більше виразності

•   Спеціальна форма щіточки: хвилеподібні 
ворсинки дозволяють отримати чудовий 
результат аж до самих кінчиків

•   Для створення ефекту «накладних вій»



ЧИСТЕ СРІБЛО БОРЕТЬСЯ З 
БАКТЕРІЯМИ ТА ВІРУСАМИ

Як правило, причини виникнення проблем з 
подразненою шкірою, лупою чи пародонтозом 
значно глибші. Внаслідок швидкого розмноження 
мікроорганізмів порушується баланс природного 
захисного бар’єру – мікробіому.

LR MICROSILVER PLUS – це серія засобів 
для проблемної шкіри різних частин тіла. 
Секрет ефективності функціонального 
догляду приховується у біологічно активному 
компоненті MICROSILVER BG™, який має 
антибактеріальну та противірусну дію. Кожен 
продукт має свої особливі переваги – комплекс 
біологічно активних речовин, який націлено лікує 
проблему, відновлює шкіру і стабілізує її природний 
захисний бар’єр.

Функціональні рішення для догляду з різними 
потребами

Всі продукти серії LR MICROSILVER 
PLUS містять інгредієнт MicroSilver 
BG™, який має антибактеріальну та 
противірусну дію.

Здоров'я шкіри 
починається зі 
збалансованого захисного 
бар’єру

Часточки MICROSILVER BG™ 
надовго прикріплюються до 
поверхні шкіри та можуть 
захищати її від утворення 
нових вірусів і бактерій до 12 
годин. Таким чином, мікробіом 
відновлюється та знову може 
виконувати свою природну 
функцію.

Часточки срібла MICROSILVER 
BG™ мають пористу структуру 
та утворють на поверхні шкіри 
захисну сітку. Тому бактерії 
та віруси потрапляють саме у 
срібну сітку.

Противірусний, 
антибактеріальний ефект іонів 
срібла MICROSILVER BG™ знищує 
бактерії та віруси, запобігаючи їх 
подальшому поширенню.

Подразнена шкіра менш 
здатна боротися з бактеріями 
та вірусами. Бактерії здатні 
поширюватися досить швидко. 
Порушений мікробіом шкіри.



25000 | 150 мл   

465,00 грн

25001 | 50 мл   

505,00 грн
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Збалансований 
догляд за чутливою 
шкірою обличчя

ПРОБЛЕМА
Забруднена, жирна, подразнена шкіра 
обличчяз лущенням.

ПЕРШОПРИЧИНА
У Т-зоні обличчя (чоло, ніс та підборіддя) 
сальні залози шкіри особливо активні. 
Надмірна жирність стає причиною 
порушення мікрофлори шкіри, як наслідок 
– її дисбаланс. Так виникають проблеми зі 
шкірою.

РІШЕННЯ
Комплекс засобів для обличчя 
LR MICROSILVER PLUS цілеспрямовано 
звільняє шкіру від бактерій, лущення, 
очищає її, протидіє подразненням і 
покращує її вигляд. Для збалансованого 
догляду за чутливою шкірою обличчя.

•   MICROSILVER BG™ знищує бактерії та 
віруси

•   Комбінація біологічно активних речовин, 
які очищають шкіру обличчя, відновлюють 
баланс мікробіома

•   Миттєвий та тривалий ефект: сітчаста 
плівка захищає до 12 годин

Науково доведена ефективність:
•   Значне покращення кольору 

обличчя*
•   Зменшення кількості чорних 

цяток в середньому на 24%, 
папул приблизно на 30% і пустул 
приблизно на 29%*

•   Дуже хороша переносимість 
виснаженою шкірою та шкірою 
з акне*

* 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."Вироблено в Німеччині" – 

це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

Всі продукти серії LR MICROSILVER PLUS 
містять інгредієнт MicroSilver BG™, який 
має антибактеріальну та противірусну дію.

Гель для вмивання LR MICROSILVER PLUS 
м’яко, але глибоко очищує пори та заспокоює 
шкіру. Біологічно активна речовина 
MicroSilver BG™ знищує віруси та бактерії, як 
наслідок, порушений мікробіом шкіри знов 
відновлюється.

01 Гель для вмивання. Глибоке 
очищення

ПЕРЕВАГИ

•   Мінеральна саліцилова кислота відлущує 
відмерлі клітини шкіри та очищає забиті пори

•   Декспантенол заспокоює та доглядає за 
схильною до запалення шкірою

•   Цинк бере участь у процесах регенерації шкіри

Крем для обличчя LR MICROSILVER PLUS 
регенерує, стабілізує та покращує стан і 
вигляд шкіри. Завдяки антибактеріальній та 
противірусній дії компонента MicroSilver BG™ 
крем швидко вбирається шкірою і звільняє 
її від бактерій, що допомагає захистити її від 
забруднення. Не липне, не утворює жирної 
плівки на шкірі.

02 Регулюючий 
заспокійливий крем для 
обличчя

ПЕРЕВАГИ

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

•  Декспантенол заспокоює та 
доглядає за шкірою

•  Цинк бере участь у процесах 
регенерації шкіри



25090 | 75 мл   

235,00 грн

Збалансований догляд 
за зубами та яснами

ПРОБЛЕМА
Підвищення чутливості зубів, схильність ясен 
до запалення, неприємний запах з ротової 
порожнини та інші проблеми.

ПЕРШОПРИЧИНА
Здоров’я починається з ротової порожнини. 
Пероральний мікробіом має численну кількість 
різних мікробів. Порушення мікробіому слизової 
рота має неприємні наслідки.

РІШЕННЯ
Комплекс для догляду за ротовою порожниною 
LR MICROSILVER PLUS видаляє мікроби з ротової 
порожнини та пропонує сучасний захист для 
міцних зубів, здорових ясен та збалансованої 
мікрофлори ротової порожнини.
•   Для здорового мікробіому ротової порожнини
•   Містить MicroSilver BG™, що має 

антибактеріальну та противірусну дію
•   Миттєвий та тривалий ефект: на шкірі 

утворюється стійка сітчаста захисна плівка, яка, 
залежно від індивідуальних властивостей шкіри, 
може залишатися на ній майже протягом 12 
годин

НАУКОВО ДОВЕДЕНА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ:

•   90% підтвердили покращення 
стану ясен*

•   Зменшення запалення та 
кровоточивості ясен**

*  Антибактеріальну зубну пасту тестували 10 жінок та чоловіків, віком 
18-72 роки. Дослідження проводилось компанією Derma Consult GmbH 
протягом 4 тижнів у квітні 2006 року.

**  Антибактеріальну зубну пасту тестували 30 осіб, віком 21-65 років. 
Зубну пасту використовували двічі на день протягом 4 тижнів у 
листопаді 2010 року. Дослідження проводилось компанією Derma 
Consult GmbH.

Дбайливо очищає та доглядає за чутливими 
зубами, яснами та слизовою ротової 
порожнини. Крихітні часточки срібла, що 
містяться у біологічно активній речовині 
MicroSilver BG™, знижують кількість бактерій та 
вірусів, завдяки чому захищають від зубного 
нальоту, карієсу, пародонтозу, неприємного 
запаху та запалення ясен.

01 Зубна паста

ПЕРЕВАГИ

•   Мінеральна складова ГІДРОКСИАПАТИТ 
відновлює природну емаль зубів і забезпечує 
зубам здоров’я та міцність

•   Декспантенол заспокоює чутливі зуби та ясна
•   Цинк має протизапальну дію та запобігає 

утворенню зубного нальоту та карієсу
•   Фтор бере участь у процесі ремінералізації 

зубів

* LR MICROSILVER PLUS Зубна паста: № патенту: DE 10 2010 063 720

ЗАПАТЕНТОВАНИЙ 
ПРОДУКТ*



25140 | 30 мл   

269,00 грн

25130 | 300 мл   

575,00 грн

107 LR MICROSILVER PLUS | ДОГЛЯД ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ

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

* Дійсно для ополіскувача та спрея для ротової порожнини

НАУКОВО ПІДТВЕРДЖЕНА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ:

•   Результат дерматологічного 
дослідження: ВІДМІННО

•   90% відмітили, що ясна стали менш 
схильні до запалення*

•   84% заявляють, що проблема 
неприємного запаху з ротової 
порожнини значно знизилась*

•   100% оцінюють смак, свіжість та 
відчуття догляду як дуже приємні*

•  90% рекомендують продукт іншим*

* Спрей для ротової порожнини тестували в рамках дослідження 
Dermatest GmbH 20 осіб віком від 19 до 71 років протягом 4 тижнів у 
серпні – вересні 2020 року.

НАУКОВО ДОВЕДЕНА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ:

•   Результат дерматологічного дослідження: 
ВІДМІННО

•   У всіх користувачів кровоточивість 
ясен зменшилася в середньому на 77% 
протягом перших 4 тижнів застосування*

•   75% зазначили помітне поліпшення стану 
зубів і позитивний вплив на порожнину 
рота*

•   70% помітили зміцнення ясен*

*  Ополіскувач для ротової порожнини тестували в рамках дослідження 
Dermatest GmbH 20 осіб віком від 18 до 54 років протягом 4 тижнів у серпні 
– вересні 2020 року.

"Вироблено в Німеччині" – це 
знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

Легкий спрей для ротової порожнини LR 
MICROSILVER PLUS швидко видаляє до 
99,99% всіх мікробів: бактерій та вірусів.
MicroSilver BG™, що міститься у засобі, 
має антибактеріальну, противірусну та 
протизапальну дію. Таким чином, він 
допомагає ефективно захистити зуби та ясна 
від утворення зубного нальоту, а також від 
карієсу та пародонтозу. Миттєво освіжає 
подих. Для здорової та збалансованої 
мікрофлори.

03 Освіжаючий спрей для гігієни 
ротової порожнини

ПЕРЕВАГИ

•   Алое Вера покращує стан ясен
•   Шавлія та ехінацея регулюють стан слизової 

оболонки рота
•   М’ята додає відчуття приємної свіжості в 

порожнині рота

Ополіскувач для ротової порожнини LR 
MICROSILVER PLUS очищує та видаляє до 99,99% 
всіх мікробів: бактерій та вірусів. Завдяки 
своїй стійкій, гелеподібній текстурі засіб потрапляє 
навіть до самих важкодоступних куточків, таких як 
щілини між зубами. Ідеальний захист від зубного 
нальоту, карієсу та пародонтозу. Збалансований 
догляд для постійно свіжого подиху та здорової 
мікрофлори ротової порожнини.

02 Захисний ополіскувач для 
ротової порожнини

ПЕРЕВАГИ

•   Алое вера зміцнює ясна
•   Ментол та перцева м’ята створюють 

приємне відчуття свіжості в ротовій 
порожнині

•   Фтор бере участь у процесі ремінералізації 
зубів



25051 | 75 мл   

415,00 грн 435,00 грн
25065 | 75 мл  

ПРОБЛЕМА

01 Антисептичний 
гель для рук
Гель для рук LR MICROSILVER 
PLUS з MicroSilver BG™ знищує до 
99,87% всіх бактерій та вірусів 
та захищає до 12 годин поспіль. 
Він швидко вбирається шкірою і не 
липне. Не містить води.

Антибактеріальний захист та комплексний 
догляд за шкірою всього тіла

Виснажена, шорстка шкіра рук, неприємний 
запах поту, лущення.

ПЕРШОПРИЧИНА
Під впливом несприятливих зовнішніх 
факторів, руки щоденно контактують зі 
всілякими бактеріями. На сухій шкірі голови з 
лупою чи на вологій теплій шкірі пахв бактерії 
та віруси почувають себе комфортно.

РІШЕННЯ
Серія продуктів для догляду за тілом 
LR MICROSILVER PLUS пропонує переваги 
кожного з цих засобів, щоб вирішити 
проблему зі знищення мікробів та 
відновлення балансу природного захисного 
бар’єру шкіри.
•   Для здорового мікробіому шкіри
•   Для особистої гігієни
•   Миттєвий і тривалий ефект: на шкірі 

утворюється стійка сітчаста захисна 
плівка, яка, залежно від індивідуальних 
властивостей шкіри, може залишатися на ній 
протягом 12 годин

ПЕРЕВАГИ

•   ZIN‘CÎTETM та декспантенол утворюють 
захисну плівку, яка захищає шкіру та доглядає 
за нею

•   Мінеральний комплекс ZIN‘CÎTE™ захищає 
шкіру від впливу ультрафіолетових променів 
типів A та B

Крем для рук LR MICROSILVER PLUS швидко 
поглинається шкірою та стійко підтримує 
природну регенерацію виснаженої 
шкіри. Антибактеріальний, противірусний 
інгредієнт MICROSILVER BG™ усуває 
бактерії та віруси. Для чистих та 
шовковистих рук.

02 Відновлюючий 
крем для рук

ПЕРЕВАГИ

•  Живильний декспантенол глибоко 
проникає у тріщинки сухої шкіри, стабілізує 
та стійко відновлює

•   Мінеральний комплекс ZIN‘CÎTE™ захищає 
шкіру від впливу ультрафіолетових 
променів типів A та B



25072 | 150 мл   

609,00 грн

25033 | 50 мл   

369,00 грн
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НАУКОВО ДОВЕДЕНА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ:

03 Шампунь проти лупи. М’який 
догляд
Шампунь проти лупи LR MICROSILVER PLUS вже 
після першого використання зменшує кількість 
лупи і попереджає появу нової. Складова 
MicroSilver BGTM надійно знищує бактерії, які 
спричиняють утворення лупи. М’яко очищує суху 
чутливу, схильну до свербіжу, шкіру голови.

04 Кульковий дезодорант. 
М’яка ефективна дія

ПЕРЕВАГИ

Кульковий дезодорант LR MICROSILVER PLUS 
захищає від неприємного запаху поту впродовж 
майже 24 годин. MicroSilver BG™ видаляє 
спричинений бактеріями запах поту. Ніжна 
формула доглядає за чутливою шкірою пахв, 
залишаючи приємне відчуття свіжості – без 
застосування токсичних солей алюмінію.

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

НАУКОВО ДОВЕДЕНА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ:

•   80% стверджують, що в них більше не 
виникає неприємного запаху*

•   80% стверджують, що в них не було 
подразнень шкіри*

*  Випробування антибактеріального кулькового дезодоранту 
проводилися Dermatest GmbH протягом 4 тижнів в квітні 2010 року на 
20 особах, віком від 25 до 76 років.

ПЕРЕВАГИ

•  Тальк поглинає вологу і запобігає її 
накопиченню під пахвами

•  Декспантенол заспокоює та доглядає за 
чутливою шкірою пахв

•  Сіль цинку звужує пори і абсорбує запахи

•   100% стверджують, що візуально лупи 
стало менше*

•   80% стверджують, що шкіра голови 
візуально стала менш сухою та 
почервонілою*

* Випробування шампуню проти лупи проводилися Derma Consult GmbH 
з квітня по червень 2010 року на 10 особах, віком від 22 до 56 років

•   Косметичний інґредієнт OCTOPIROX® затримує 
розмноження OCTOPIROX® бактерій та покращує 
зовнішній вигляд шкіри голови

•   Декспантенол заспокоює суху, подразнену шкіру 
голови

"Вироблено в Німеччині" – 
це гарантія якості, якій можна 
довіряти на 100%.



Гіподерма

Дерма

Епідерміс

Випадіння волосся?

ПРИЧИНИ

•  Гормональний фон
  Дигідротестостерон (ДГТ) - непряма причина дистрофії 

волосяних фолікулів
•  Недостатнє живлення коренів волосся
  Недостатнє кровопостачання шкіри голови призводить до нестачі 

живлення коренів волосся
•  Недостатня фіксація волосся у шкірі голови
  Ушкодження епітеліальних оболонок, що утримують волосся у 

волосяному фолікулі (мішечку).
    Можливий наслідок: випадіння волосся

Які причини передчасного
випадіння волосся?

ЯК ЗАПОБІГТИ

Інноваційний та спеціальний комплекс активних компонентів 
Procapil® у складі засобу має потрійну дію:

•  Олеанолова кислота з листя оливкового дерева зменшує 
дистрофію волосяних фолікулів

•  Апігенін з цитрусових плодів покращує кровопостачання коренів 
волосся (див. рис. 1)

•  Біотиніл-GHK (спеціальний вітамінізований білок) зміцнює корені 
волосся (див. рис. 2)

Як L-Recapin допомагає боротися з
причинами випадіння волосся?

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Так, було проведено дослідження, в рамках якого L-Recapin 
застосовували протягом 4 місяців.

Результати: 
•  L-Recapin уповільнює випадіння волосся
•  L-Recapin продовжує фазу анагена (активного росту)
•  L-Recapin зміцнює корені волосся і таким чином запобігає 

передчасному випадінню волосся
•  Комплекс активних компонентів L-Recapin захищає, зміцнює корені 

волосся та здійснює процес регенерації

Чи було перевірено ефект від застосування 
L-Recapin у процесі досліджень?

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОНІКА ПРОТИ 
ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ*

•  76% учасників дослідження підтвердили, що об‘єм 
волосся збільшився. Це може бути доказом того, що 
волосся довше залишається у природній фазі росту.

•  76% учасників дослідження підтвердили 
ефективність продукту

Доведена ефективність

*  Дослідження проведено DermaTronnier у 2005 році за участю 20 
чоловіків віком 21–60 років, які протягом 4 місяців використовували 
тонік L-Recapin.



27003 | 200 мл        

569,00 грн
27001 | 200 мл        

1.139,00 грн
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РЕКОМЕНДАЦІЯ ДЛЯ 
ЗБІЛЬШЕННЯ ГУСТОТИ ВОЛОССЯ:

Тільки тривале та регулярне 
застосування у комплексі 
забезпечує оптимальний 
результат.

Тонік та шампунь проти  
випадіння волосся L-Recapin 
відмінно поєднуються і 
дозволяють досягти найкращого 
ефекту при комплексному 
застосуванні.

Для сильного, 
здорового волосся
Випадіння волосся зумовлене спадковими факторами? L-Recapin -  
це інноваційний комплекс активних компонентів, який сприяє  
зупинці спадкового випадіння волосся та збільшує об‘єм,  
що підтверджено клінічними дослідженнями.

НОВИНКИ

Комбінація активних компонентів, 
протестована під дерматологічним 
контролем, м‘яко та дбайливо очищає 
шкіру голови. Регулярне застосування 
шампуню перед застосуванням тоніка 
забезпечує оптимальний догляд 
волосся та шкіри голови.

L-Recapin 
Шампунь проти 
випадіння волосся

Засіб для зміцнення L-Recapin протидіє 
випадінню волосся, зумовленому 
спадковими факторами. Після миття 
волосся нанесіть засіб для зміцнення на 
лобово-скроневу, скроневу та тім‘яну 
зони. Втирайте у шкіру голови круговими 
масажними рухами.

L-Recapin 
Тонік проти
випадіння волосся
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РІЗНОМАНІТНІСТЬ АРОМАТІВ
ДЛЯ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ

Концепція ароматів LR складається з трьох різних категорій – зіркові аромати, 
парфуми на всі випадки та класичні парфуми LR Classics. Ми пропонуємо 
широкий асортимент парфумів, які відповідають різному характеру, смаку 
та подіям. Високий відсоток парфумерної олії з високою стійкістю аромату є 
характерною ознакою всіх парфумів LR. На основі багаторічного досвіду в галузі 
виробництва парфумерії компанія LR створює аромати спільно з відомими 
міжнародними парфумерними будинками.

ТРИ ЧАРІВНІ СВІТИ ПАРФУМІВ LR
•   ЗІРКОВІ АРОМАТИ

•   АРОМАТИ НА ВСІ ВИПАДКИ

•   КЛАСИЧНІ АРОМАТИ LR CLASSICS



30200 | 50 мл | 
1.099,00 грн

„Важливо любити людей, розуміти 
їхні почуття, бачити 
індивідуальність крізь призму 
моди. Це стосується і парфумів. 
Вони не повинні дурманити – вони 
мають вабити.“

HAUTE PARFUM BY

Модельєр Гвідо Марія Кречмер роками створює одяг от-кутюр, 
орієнтований на людей, які його носять. Але завершений та 
ідеальний образ неможливий без аромату, який підкреслює вашу 
індивідуальність. Парфумована вода для жінок HAUTE PARFUM – це 
аромат ніжної звабливості та чуттєвої елегантності. Неперевершена 
ароматна композиція з мандарином, трояндою та ваніллю.

by Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для жінок

Фруктовий,
ніжний

Верхня нота:
мандарин,
слива

Нота серця:
троянда,
помаранчевий 
цвіт

Кінцева нота:
суха амбра,
ваніль

       GUIDO MARIA
KRETSCHMER

ДЛЯ ЖІНОК

HAUTE PARFUM 



30530 | 50 мл | 
1.499,00 грн

30560 | 50 мл | 
1.499,00 грн

30580 | 50 мл | 
1.499,00 грн
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Будь справжньою. 
Будь природною. 
Будь собою.

ЗІРКОВІ АРОМАТИ | ДЛЯ ЖІНОК

PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer -
це аромат, наповнений 
позитивною енергією, який 
одразу викликає усмішку 
на вашому обличчі та дарує 
радість. Відчуйте справжню 
радість життя тут і зараз!

PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer – це 
аромат, який перенесе вас у 
чуттєвий світ, сповнений емоцій 
та пристрасті. Привабливий, 
збудливий, п'янкий аромат, що 
спокушає.

Харизматичний дизайнер демонструє приклад та 
захоплює усіх своєю позитивною енергетикою та 
життєрадісністю. Ось чому Гвідо створив аромат 
для гарного настрою, що супроводжує вас щодня, 
кожної миті, та надихає бути собою. PURE by Guido 
Maria Kretschmer для жінок – це аромат зі свіжою 
початковою нотою, приємною нотою серця та 
чуттєвою, теплою кінцевою нотою.

by Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для жінок

PURE HAPPINES
by Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для жінок

PURE TENDERNESS

by Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для жінок

PURE

Квітковий,
фруктовий

Верхня нота:
грейпфрут,
бергамот

Нота серця:
жасмин,
ірис

Кінцева нота:
мускус,
тютюн

Квітковий,
деревний

Верхня нота:
кардамон,
фрезія

Нота серця:
білі квіти,
конвалія

Кінцева нота:
кедрова 
деревина,
боби Тонка

Верхня нота:
груша,

цитрусові

Нота серця:
персик,
жасмин

Кінцева нота:
амбра,

кедр
Квітковий,
свіжий



1.099,00 грн

50 мл I 3630   

LOVINGLY
by Bruce Willis

СПРАВЖНЄ КОХАННЯ У ФЛАКОНІ «Натхненний моїм 
коханням до Емми»

Зізнання у коханні Брюса Вілліса

Парфумована вода

Східний,
елегантний 

Верхня нота
Цитрусові,
груша

Нота серця
Лілія,
півонія

Кінцева нота
Дерево білого кедра,
сандалове дерево

Чуттєвий доказ кохання, сповненого тепла і 
романтики. Lovingly – це зізнання у коханні Брюса 
Вілліса дружині Еммі.



1.099,00 грн 1.099,00 грн 1.099,00 грн
50 мл I 30330-203   50 мл I 30330-202   50 мл I 30330-201   
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LIGHTNING
ПЕЛЮСТКИ

ТРОЯНДИ

LIGHTNING
МОРСЬКИЙ

БРИЗ

LIGHTNING
КОШТОВНА

АМБРА

ЧУТТЄВІ, МАГІЧНІ,

АРОМАТИ ЖИТТЯ: ЕНЕРГІЯ – РОМАНТИКА – ЧИСТОТА

НАПОВНЕНІ СЯЙВОМ

Три проникливі композиції ароматів, сповнені магії, – колекція Lightning Collection, представлена Еммою Хемінг-
Вілліс, виражає саму сутність життя.
Коштовна амбра: чуттєвий аромат, що символізує надихаючу життєву енергію та жагу до життя.
Пелюстки троянди: цей чарівний квітковий аромат про емоційні моменти, сповнені почуттів і любові.
Морський бриз: аромат випромінює підбадьорливу свіжість та пробуджує почуття.

Східний,
спокусливий

Верхня нота
Бергамот,
мандарин

Нота серця
Ірис,
помаранчевий 
цвіт

Кінцева нота
Боби тонка,
пачулі

Квітковий,
чуттєвий

Верхня нота
Фруктова,
жасмин

Нота серця
Троянда,
пудрова

Кінцева нота
Солодка,
приторна

Свіжий,
морський

Верхня нота
Бергамот,
акватична

Нота серця
Конвалія,
пряна

Кінцева нота
Кедрове дерево,
мускус

Парфумована 
вода

Парфумована 
вода

Парфумована 
вода



Парфумована вода
30372 | 50 мл   

759,00 грн

Парфумована вода
30404 | 50 мл   

759,00 грн

Парфумована вода
30150 | 50 мл   

759,00 грн

Femme Noblesse HaremSensual Grace

03 МАГІЯ СХОДУ01 ЕЛЕГАНТНА СПОКУСА 02 ВИТОНЧЕНА ЧУТТЄВІСТЬ

Верхня нота
Апельсин,
базилік

Нота серця
Іланг-іланг,
кориця

Кінцева нота
Мед,
абсолют бобів тонка

Квітковий,
жіночий

Верхня нота
Ладан,
ладанник

Нота серця
Жасмин,
герань

Кінцева нота
Ваніль,
карамель

Східний,
елегантний

Верхня нота
Мандарин,
бергамот

Нота серця
Маракуйя,
абрикос

Кінцева нота
Шоколад,
карамель

Східний,
спокусливий

Елегантний, пудровий аромат – такий 
жіночний. Чаруючий, привабливий 
аромат для жінок зі стилем та 
характером.

Інтерпретація сучасної жіночності – витончена 
грація, ніжна легкість та спокуслива чуттєвість. 
Цей аромат зачаровує та вишукано підкреслює 
жіночу ауру.

Чарівний шарм Сходу в солодкій 
композиції. Для чуттєвих та щасливих 
моментів, наповнених магією!



Парфумована вода
30610 | 50 мл   

759,00 грн

Парфумована вода
30600 | 50 мл   

759,00 грн
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Shine by NightShine by Day

КОРОЛЕВА НОЧІЕНЕРГІЯ ПРОТЯГОМ ДНЯ
Жива енергія, легкість та 
насолода момнтом. Цей аромат 
змусить Вас і Ваш день сяяти!

Верхня нота
Рожевий 
перець,
свіжа зелень

Нота серця
Фіалка,
троянда 

Кінцева нота
Ваніль,
сандал

Квітковий,
живий

Коли зірки сяють на небі, Ви 
випромінюєте захоплюючу жіночність 
та елегантність. Блискітки у флаконі 
також блищать, наче зірки.

Квітковий,
елегантний

Верхня нота
Мандарин,
апельсин

Нота серця
Жасмин,
тубероза

Кінцева нота
Ваніль,
мед



Парфумована вода
30095 | 50 мл   

759,00 грн

Парфумована вода
3650 | 50 мл   

759,00 грн

Парфумована вода
3250 | 50 мл   

759,00 грн

Heart & Soul Brilliant LookRockin´ Romance

02 СВІЖИЙ ТА НАДИХАЮЧИЙ01 ЗАХОПЛЮЮЧИЙ ФРУКТОВИЙ 03 ПРИРОДНИЙ ШАРМ
Уособлення жіночності та впевненості. 
Чуттєвий, фруктовий ароматний коктейль 
для завершення образу. Надихаючий, 
впевнений і пристрасний.

Усі двері відкриті перед її пристрастю. 
Унікальний аромат, заряджений 
енергією та чуттєвістю. Багатогранний 
букет для пригоди під назвою «життя».

Зухвалий, натхненний, природний, 
романтичний – вибухова композиція 
аромату уособлює сучасний спосіб життя 
– для захоплюючого образу із шармом.

Верхня нота
Помаранчевий 
цвіт,
фрезія

Нота серця
Чорна 
смородина,
червона слива

Кінцева нота
Мускус,
сандал

Фруктовий,
надихаючий

Верхня нота
Апельсин,
лимон

Нота серця
Троянда,
гарденія

Кінцева нота
Мускус,
кедрове дерево

Свіжий,
чуттєвий

Верхня нота
Бергамот,
груша

Нота серця
Жасмин,
ірис

Кінцева нота
Карамель,
пачулі

Східний,
збудливий



Парфумована вода
30386 | 50 мл   

759,00 грн

Парфумована вода
30134 | 50 мл   

759,00 грн
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Pseudonym Beautyqueen

ХІТ
ПРОДАЖІВ

ЛЕГКИЙ ТА ЧУТТЄВИЙ
ВЕСЬ СВІТ – ВАШ 
ПОДІУМ Верхня нота

Мандарин,
свіжі акорди

Нота серця
Троянда,
конвалія

Кінцева нота
Мускус,
ірис

Квітковий,
спокусливий

Впевнена чуттєвість приходить на зміну 
чарівній стриманості. Аромат зачаровує 
загадковою, жіночою аурою.

Своїм виглядом та цим 
ароматом можна підкорювати 
весь світ. Саме той парфум, 
який має бути у сумочці.

Верхня нота
Лічі,
персик

Нота серця
Фрезія,
фіалки

Кінцева нота
Сандал,
ветивер

Фруктовий,
східний



50 мл
3295-126

50 мл
3295-223

50 мл
3295-127

50 мл
3295-220

50 мл
3295-124

50 мл
3295-106

Свіжий,
ароматний

Верхня нота:
лимон,
грейпфрут

Нота серця:
квіткові ноти,
жасмин

Кінцева нота:
амбра,
мускус

LR Classics

Д
Л

Я
 Ж

ІН
ОК

АРОМАТИ З РІЗНИХ КУТОЧКІВ СВІТУ
Відкрийте для себе аромати для мандрівників та мандрівниць: ексклюзивні аромати LR Classics 
перенесуть вас у різні куточки світу, що надихають. Який стиль життя у модному Стокгольмі? З чим 
асоціюється життя у Валенсії? Який аромат перенесе вас на безтурботні Гаваї? Що робить Бостон 
таким привабливим? LR Classics щодня супроводжує до міста вашої мрії.

Viva la vida!
Середземноморський 

аромат на вашій шкірі.

Парфумована вода

VALENCIA
Східний,
чуттєвий

Верхня нота:
персик,
фіалка

Нота серця:
ірис,
троянда

Кінцева нота:
сандал,
ваніль

LR Classics

Поцілунки на одному з 
білих піщаних пляжів.

Парфумована вода

ANTIGUA
Фруктовий,
квітчастий

Верхня нота:
груша,
лотос

Нота серця:
конвалія,
жасмин

Кінцева нота:
сандалове 
дерево,
білий мускус

LR Classics

Гламурний, яскравий, 
повний життя.

Парфумована вода

LOS ANGELES

Східний,
квітковий

Верхня нота:
фрезія

Нота серця:
жасмин

Кінцева нота:
мускус

LR Classics

Чаруючий
схід сонця.

Парфумована вода

SANTORINI
Східний,
енергійний

Верхня нота:
апельсин,
бергамот

Нота серця:
півонія,
жасмин

Кінцева нота:
пачулі,
ветивер

LR Classics

Зачаровуюча спокуса та 
розкішне життя.

Парфумована вода

MARBELLA
Фруктовий,
східний

Верхня нота:
Бергамот,
кориця

Нота серця:
троянда,
геліотроп

Кінцева нота:
ваніль,
боби тонка

LR Classics

Спогади про літні 
пригоди.

Парфумована вода

HAWAII



465,00 ГРН
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50 мл
3295-151

50 мл
3295-162

50 мл
3295-260

50 мл
3295-261

50 мл
3295-259Д

Л
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ОЛ

ОВ
ІК

ІВ
LR CLASSICS | ДЛЯ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ

"Вироблено в 
Німеччині" – це знак 
якості, якому можна 
довіряти на 100%.

Класичний,
свіжий

Верхня нота:
акватична,
м’ята

Нота серця: 

герань,
неролі

Кінцева нота:
кедр,
мускус

LR Classics

Живий та сильний 
аромат уособлює силу, 

як могутні Ніагарські 
водоспади.

Парфумована вода

NIAGARA
Деревний,
елегантний

Верхня нота:
бергамот,
грейпфрут

Нота серця:
зелена,
квіткова

Кінцева нота:
амбра,
деревні акорди

LR Classics

Живий аромат, що 
уособлює розкіш та 

унікальність.

Парфумована вода

MONACO

Пряний,
інтенсивний

Верхня нота:
східні, пікантні
акорди

Нота серця:
кедр,
шавлія

Кінцева нота:
ваніль,
бензоїн

LR Classics

Спокусливий та 
загадковий. Повний 
контрастів і завжди 

захоплюючий.

Парфумована вода

SINGAPORE
Пряний,
фруктовий

Верхня нота:
яблуко,
апельсин

Нота серця:
троянда,
жасмин

Кінцева нота:
пряна деревина,
амбра

LR Classics

Багатогранний аромат 
для життєлюбів.

Парфумована вода

BOSTON
Класичний,
спокусливий

Верхня нота:
бергамот,
аніс

Нота серця:
гваякове 
дерево,
кедр

Кінцева нота:
амбра,
мускус

LR Classics

Злегка деревний та 
пульсуючий, як 

скандинавське місто.

Парфумована вода

STOCKHOLM

ПАРФУМОВАНА 
ВОДА ЗА ЦІНОЮ



30220 | 50 мл | 
1.099,00 грн

HAUTE PARFUM BY

Чоловіча парфумована вода від Гвідо віддзеркалює особистість 
дизайнера: елегантний, благородний та автентичний. Усі пряні та 
свіжі ноти поступово розкриваються на чоловічій шкірі та 
викликають захват.

by Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для чоловіків

Деревний,
захоплюючий

Верхня нота:
бергамот,
мандарин

Нота серця:
перець,
герань

Кінцева нота:
ветивер,
шкіра

       GUIDO MARIA
KRETSCHMER

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

HAUTE PARFUM 



30570 | 50 мл | 
1.499,00 грн

30590 | 50 мл | 
1.499,00 грн

30540 | 50 мл | 
1.499,00 грн
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Будь справжнім. 
Будь природним. 
Будь собою.

PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer -
це аромат, сповнений 
темпераменту та позитивної 
енергії, який завжди з вами, 
тут і зараз. Відчуйте справжню 
радість життя та безмежну 
свободу.

PURE TENDERNESS
by Guido Maria 
Kretschmer занурює вас у 
чуттєвий світ, сповнений 
сексуальної привабливості та 
пристрасті. Чарівний аромат, 
який викликає захоплення.

Харизматичний дизайнер показує приклад і 
надихає людей своєю позитивною енергетикою та 
любов'ю до життя. Ось чому Гвідо створив 
справжній аромат, який супроводжує вас щожня, 
кожної миті та надихає бути собою. PURE by Guido 
Maria Kretschmer для чоловіків має 
харизматичну верхню ноту, багатогранну ноту серця 
та пряну кінцеву ноту.

by Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для чоловіків

PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для чоловіків

PURE TENDERNESS

by Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для чоловіків

PURE

Деревний,
свіжий

Верхня нота:
грейпфрут,
перець

Нота серця:
кедрове дерево,
герань

Кінцева нота:
мох,
бальзамічні ноти

Ароматний,
деревний

Верхня нота:
лимон,
мандарин

Нота серця:
Лаванда,
замша

Кінцева нота:
деревні акорди,
боби тонка

Верхня нота:
шафран,

розеноксид

Нота серця:
гвоздика,
гваякове 

дерево

Кінцева нота:
сандалове 

дерево,
амбра

Деревний,
пряний



50 мл I 30505   

1.099,00 грн

BRUCE WILLIS

Номіновано:

ЕЛЕГАНТНІ ЧОЛОВІКИ – ЦЕ ПРЕКРАСНО
Як і Брюс Вілліс. Безкомпромісний, мужній та 
непростий. Аромат від екшн-зірки поєднує міцний 
кедр, чорний перець, ветивер та свіжий 
грейпфрут. Це перший парфум від Брюса Вілліса, 
який вже став легендою.

Парфумована вода

Пряний,
інтенсивний

Верхня нота
Грейпфрут,
апельсин

Нота серця
Перець,
цвіт герані

Кінцева нота
Кедрове дерево,
ветивер



50 мл I 2950   

1.099,00 грн
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BRUCE WILLIS
PERSONAL

EDITION

ЕКШН-ГЕРОЙ,
СПРАВЖНІЙ ДЖЕНТЕЛЬМЕН,
КІНОЗІРКА!

ПЕРСОНАЛЬНИЙ АРОМАТ
Пачулі та цитрусові утворюють свіжу 
верхню ноту, а запашні акорди з тютюном 
надають аромату елегантності.
Міцна нота серця зі шкірою та удовою 
деревиною надають парфуму 
персональний почерк Брюса Вілліса.

Парфумована вода

Пряний,
елегантний 

Верхня нота
Цитрусові,
кардамон

Нота серця
Лаванда,
тютюнові акорди

Кінцева нота
Шкіряні акорди,
удове дерево



30000 | 50 мл   30170 | 50 мл   30027 | 50 мл   30414 | 50 мл   

759,00 грн 759,00 грн 759,00 грн 759,00 грн

Just Sport Racing TerminatorOcean‘ Sky

04 ПОПЕРЕДУ ЧАСУ02 ГЕРОЇ ОКЕАНУ01 3,2,1 – ВПЕРЕД!

Парфумована вода

03 ЗАРЯД 
АДРЕНАЛІНУ

Парфумована вода Парфумована водаПарфумована вода

Досконале поєднання 
спортивності, елегантності та 
маскулінності. Повний свіжості та 
динамічності – для 
повсякденного, неформального 
способу життя.

Хвиля б'ється об корабель. 
Адреналін у венах. Погляд шукає 
берег. Пориньте у світ легкості та 
прохолоди.

Захоплюючий, динамічний 
аромат для чоловіків, які 
люблять виклики і постійно 
прагнуть до успіху.

Вражаючий, загадковий та 
безкомпромісний. Потужний 
чоловічий аромат з 
класичними нотками.

Дерев‘яний,
збудливий

Верхня нота
Апельсин,
кардамон

Нота серця
Жасмин,
кедрова деревина

Кінцева нота
Амбра,
мускус

Верхня нота
Бергамот

Нота серця
Лимон

Кінцева нота
Амбра

Класичний,
харизматичний

Верхня нота
Аніс,
імбир

Нота серця
Мускатний горіх,
кардамон

Кінцева нота
Деревні ноти,
мускус

Класичний,
спортивний

Верхня нота
Бергамот,
імбир

Нота серця
Диня,
евкаліпт

Кінцева нота
Пачулі,
кедрова деревина

Свіжий,
легкий



30630 | 50 мл   

759,00 грн
30196 | 50 мл   

759,00 грн
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Jungle Man Metropolitan Man

ХІТ
ПРОДАЖІВ

КУЛЬТОВИЙ АРОМАТ 
ДЛЯ АВАНТЮРИСТІВ

У РИТМІ
МЕГАПОЛІСУ

Парфумована вода Парфумована вода

Верхня нота
М‘ята,
полин

Нота серця
Лаванда,
гвоздика

Кінцева нота
Боби тонка,
сандал

Класичний,
інтенсивний

Екзотична композиція додає 
до повсякденного життя 
енергію та захоплююче 
відчуття джунглів.

Верхня нота
Бергамот,
перець

Нота серця
Кардамон,
герань

Кінцева нота
Шоколад,
ветивер

Пряний,
особливий

Нью-Йорк, Ріо, Токіо – сучасний 
чоловік у захваті від світових 
мегаполісів. Відповідно, його 
парфум елегантний, 
повсякденний, чуттєвий, 
стильний.



ВІД 
ЩИРОГО 
СЕРЦЯ ДЛЯ 
ДІТЕЙ

СТАНЬТЕ 
СПОНСОРОМ 
ВЖЕ ЗАРАЗ!

IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00
BIC: DRESDEFF400

РАХУНОК ДЛЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ



УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
ДОГЛЯД ДЛЯ ДОРОСЛИХ
ТА ДІТЕЙ



ЕФЕКТИВНА ДІЯ ПРОДУКТІВ

"Вироблено в 
Німеччині" – це знак 
якості, якому можна 
довіряти на 100%.

ЗСЕРЕДИНИ ТА ЗОВНІ
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Адреса для листування:
ТОВ «ЛР Хелс енд бьюті сістемс»

Україна, 01001, м. Київ, пров. Музейний 10, каб. 512,
тел./факс: +380445915333

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 друкарські помилки.


