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AU – Inhalt angepasst

Любі друзі,

ласкаво просимо до чарівного Світу Краси від LR!

У цьому каталозі представлена колекція продуктів для догляду за волоссям і тілом, колекції декоративної 

косметики, парфумів та харчових добавок. Застосування цих продуктів принесе Вам задоволення, радість і 

безперечний результат. Адже Ваше благополуччя – це наша мета.

Приємно визнавати, що ми створюємо інноваційні, перспективні і унікальні продукти, завдяки чому йдемо на 

крок попереду ринкових тенденцій. Ми постійно займаємось вивченням потреб споживача, аналізом 

представлених на ринку продуктів, лабораторними та науковими дослідженнями. Підготовлені експерти LR 

протягом року проводять понад 50 000 лабораторних випробувань і досліджень. Якість наших продуктів та 

новітні технології, довіра наших Партнерів роблять нашу компанію передовою серед інших компаній прямих 

продажів. Саме завдяки цьому ми працюємо вже протягом 29 років. Незалежні установи постійно здійснюють 

контроль роботи нашої компанії. Це, зокрема, SGS Інститут FRESENIUS. Так ми можемо ґарантувати, що вся 

продукція LR відповідає німецьким стандартам якості. 

Наша успішна інноваційна продукція – це лише частина Концепції успіху, яку ми розробили для Вас. Сучасні 

технології та широкий вибір товарів задовольняють навіть найвимогливіших клієнтів, а консультація Вашого 

Партнера LR – це завжди приємне спілкування та корисна порада. Успіх ґрунтується на довірі до компанії та 

якості її продуктів. І я захоплююсь тим, з яким натхненням люди підтримують LR.

LR пропонує ідеальну бізнес-платформу, незалежно від того, чи хочете Ви замовити продукцію для себе, 

чи бажаєте створити прибутковий бізнес.

Бажаю Вам плідної та творчої роботи з LR!

З найкращими побажаннями,

Д-р Йенс М. Абенд

Голова правління компанії
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Поринь у чуттєвий
світ ароматів!





 

02 | Парфумований
гель для душу
200 мл   
 3663      

199,00 грн

03 | Парфумований
лосьйон для тіла
200 мл   
 3662      

235,00 грн

04 | Парфумований
спрей для тіла
100 мл   
 3661      

209,00 грн

05 | Парфуми
10 мл   
 3664      

315,00 грн

01 |  Парфумована вода 
50 мл   
 3660           

375,00 грн

 Богемний 
          гламур від світової
   Топ-моделі 

 НАБІР 

Найуспішніша Топ-модель, яка отримала світове визнання.
Вона уособлює гламур, його різноманіття та силу як ніхто інший. 
Ексклюзивно для LR Кароліна Куркова презентує  свій перший 
аромат. Поєднання захоплюючих квітів жасмину та туберози з 
теплими акордами ванілі та подихом спокусливого меду 
залишають незабутнє враження. Характер аромату поєднує 
яскравість та гламур світового подіуму.

Парфуми

Точне нанесення на шкіру
Ідеально підходять для подорожей
В елегантній подарунковій упаковці

НОМІНОВАНО:

01

Парфумований набір
Karolina Kurkova  3665       
Парфумована вода, лосьйон для тіла,
гель для душу

Вартість усіх продуктів в наборі   809,00 грн

Вартість набору лише   729,00 грн

0201 03 04 05
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  Брюс Вілліс 
 та його кохання

На цей аромат надихнула Брюса Вілліса його кохана
дружина – Емма Хемінг Вілліс.
Lovingly – це знак його кохання.
Аромат такий же пристрасний, як і освідчення в коханні.
Букет білих квітів зі свіжою цитрусовою принадністю огортає
Вас чуттєвою аурою з шлейфом шарму і життєрадісності.
Від сандалового дерева і мускусу віє теплом і романтикою.
Це аромат вірного кохання!

Парфумований набір
Lovingly by Bruce Willis  3638
Парфумована вода, лосьйон для тіла,
гель для душу
 Вартість усіх продуктів 
в наборі    879,00 грн
 Вартість набору лише    789,00 грн

Представляє: Емма Хемінг Вілліс

 НАБІР 
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03 | Парфумований
гель для душу
200 мл   
 3632      

199,00 грн

02 | Парфумований
лосьйон для тіла
200 мл   
 3633      

235,00 грн

01 |  Парфумована 
вода 
50 мл   
 3630      

445,00 грн

Натхнення від моєї
коханої Емми

01 02 03

НОМІНОВАНО:
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HEIDI
KLUM

Heidi
Foto
Heidi
Foto

Справжні 
  почуття  

Парфумований
лосьйон для тіла
200 мл   
 3124      

235,00 грн

Парфумований
крем для тіла
200 мл   
 3302      

345,00 грн

Парфумований
гель для душу
200 мл   
 2893      

289,00 грн

 Парфумована вода 
50 мл   
 2890      

469,00 грн

 Парфумована вода 
50 мл   
 3300      

445,00 грн

 Парфумована вода 
50 мл   
 3121      

445,00 грн

Парфумований
лосьйон для тіла
200 мл   
 2894      

299,00 грн

Парфумований
гель для душу
200 мл   
 3123      

199,00 грн

Свіжа і чиста, як 
ранкова роса!
Теплий аромат сходу 
сонця, чарівний, як 
сама Хайді.
Це захоплюючий 
мікс, від якого 
перехоплює подих 
– диня, квіти лотосу, 
жасмин та сандалове 
дерево, поєднані 
з рожевим перцем.

Мрії збуваються!
Натхненний, 
мрійливий та 
спокусливий! 
Захоплююче 
поєднання ніжного 
ірису, ванілі, 
геліотропу та білого 
мускусу. Цей аромат 
надихає на мрії та 
огортає Вас 
спокусливою, 
жіночною аурою. 

Ваш Вихід!
Екстравагантна, 
впевнена, 
безкомпромісна. Її 
мета - залишатись 
собою в будь-якій 
ситуації. Перший 
парфум Топ-моделі 
Хайді Клум – 
урочистий та 
елегантний. Це свіжі 
цитрусові ноти, букет 
білого цвіту, 
індійський пачулі та 
спокусливі боби 
тонка.

НАБІР
Парфумований набір
ME by Heidi Klum  3141      
Парфумована вода, гель для душу,
лосьйон для тіла
 Вартість усіх продуктів 
в наборі  879,00 грн

Вартість набору лише 789,00 грн

Парфумований набір
Dreams by Heidi Klum  3304
Парфумована вода, крем для тіла
 Вартість усіх продуктів 
в наборі  790,00 грн

Вартість набору лише   719,00 грн

Парфумований набір
Heidi Klum  2856      
Парфумована вода, гель для душу, лосьйон
для тіла
 Вартість усіх продуктів 
в наборі  1.057,00 грн

Вартість набору лише   969,00 грн

НАБІР НАБІР
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Парфумований
гель для душу
200 мл   
 3325      

149,00 грн

Створена для подіуму!
Аромат, що підкорює 
світ! Must-have у твоїй 
сумочці.  
Мікс ніжно-фруктового 
аромату соковитого 
мандарину, романтичної 
троянди, спокусливого 
жасмину та мускусу.

Парфумований
лосьйон для тіла
200 мл   
 3326      

189,00 грн

 Парфумована 
вода 
50 мл   
 3322      

315,00 грн  

Створена для подіуму!

Парфумований набір 
Eau de Beauté I 3983      
Парфумована вода, гель для душу 
Вартість усіх продуктів 
в наборі      464,00 грн 
Вартість набору лише 439,00 грн   

Парфумований набір 
Eau de Beauté II  3982       
Парфумована вода, лосьйон для тіла
Вартість усіх продуктів 
в наборі    504,00 грн 
Вартість набору лише 439,00 грн   

Парфумований набір 
Eau de Style I 3985      
Парфумована вода, гель для душу 
Вартість усіх продуктів 
в наборі       464,00 грн 
Вартість набору лише 439,00 грн   

Парфумований набір 
Eau de Style II  3984       
Парфумована вода, лосьйон для тіла
Вартість усіх продуктів 
в наборі    504,00 грн 
Вартість набору лише 439,00 грн   

Парфумований набір 
Eau de Glamour I  3987       
Парфумована вода, гель для душу 
Вартість усіх продуктів 
в наборі      464,00 грн 
Вартість набору лише 439,00 грн   

Парфумований набір 
Eau de Glamour II  3986       
Парфумована вода, лосьйон для тіла
Вартість усіх продуктів 
в наборі    504,00 грн 
Вартість набору лише 439,00 грн   

НАБОРИ

НАБОРИ

Парфумований набір 
Вeautyqueen I  3321       
Парфумована вода, гель для душу 
Вартість усіх продуктів 
в наборі      464,00 грн 
Вартість набору лише 439,00 грн  

Парфумований набір 
Вeautyqueen II  3320       
Парфумована вода, лосьйон для тіла
Вартість усіх продуктів 
в наборі   504,00 грн 
Вартість набору лише 439,00 грн   
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НОВИНКА:
 ПАРФУМОВАНИЙ

ЛОСЬЙОН ДЛЯ ТІЛА
ТА ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 



     Beauty,
Style або Glamour – 
   обери свій стиль!
3 стилі, 3 аромати

Класичний аромат.                                                                  
Елегантне поєднання                                                                
зеленого яблука,                                                                      
амбри та ванілі,                                                                                             
що уособлює 
рішучість, стиль і 
чуттєве тепло.

Eau de 
Style

Eau de 
Beauté
Сяючий аромат, 
сповнений 
життєрадісності і 
темпераменту. 
Чарівні квіти 
апельсину, жасмин і 
загадкова амбра 
огортають Вас 
жіночним шармом і 
хвилюючою 
чуттєвістю.

Eau de 
Glamour
Нездоланний аромат                                                                         
для ефектних леді,                                                                                   
які люблять 
екстравагантність. 
Це спокусливий 
коктейль з дикої 
малини, арабського 
жасмину і хвилюючого 
пачулі.

 Парфумована вода 
50 мл   
 3566      

315,00 грн

 Парфумована вода 
50 мл   
 3565      

315,00 грн

 Парфумована вода 
50 мл   
 3567      

315,00 грн
Парфумований
гель для душу
200 мл   
 3574      
149,00 грн

Парфумований
гель для душу
200 мл   
 3563      
149,00 грн

Парфумований
гель для душу
200 мл   
 3577      
149,00 грн

Парфумований
лосьйон для 
тіла
200 мл   
 3576      
189,00 грн

Парфумований
лосьйон для                                                                                     
тіла
200 мл   
 3564      
  189,00 грн

Парфумований
лосьйон для                                                                                     
тіла
200 мл   
 3578      
  189,00 грн
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НОВИНКА:
 ПАРФУМОВАНИЙ

ЛОСЬЙОН ДЛЯ ТІЛА
ТА ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 



НАБОРИ

Heart & Soul – це 
символ упевненості 
і жіночності.
У цьому коктейлі з 
чорної смородини,
червоної сливи, 
троянди та ванілі 
поєднуються 
пристрасть та 
таємничість.

Безмежна спокуса! Чарівно таємнича
pseudonym – ніжний, 
чистий і загадковий 
аромат чарівної 
стриманості та 
впевненої чуттєвості. 
Ця романтична 
квіткова композиція 
зачаровує чистотою 
латаття і ніжним 
поєднанням персика, 
фіалки та благород-
ного сандалового 
дерева.

Парфумований
гель для душу
 200 мл    
3252     
149,00 грн

Парфумований
гель для душу
 200 мл    
3410
149,00 грн

Парфумований
гель для душу
200 мл   
 3652      
149,00 грн

Парфумований
лосьйон для тіла
200 мл   
 3253      

  189,00 грн

Парфумований
лосьйон для тіла
200 мл   
 3409      

  189,00 грн

Парфумований
лосьйон для тіла
200 мл   
 3653      

189,00 грн

 Парфумована 
вода 
50 мл   
 3250      

315,00 грн

 Парфумована 
вода 
50 мл   
 3407      

315,00 грн

 Парфумована вода 
50 мл   
 3650      

315,00 грн

Аромат Rockin‘ 
Romance, як перша 
пристрасть, 
захоплює і хвилює. 
Енергійне 
поєднання цитрусів, 
спокусливої і 
романтичної 
троянди та іланг-
ілангу, що 
доповнюється
теплим подихом 
кедрового дерева.

Романтична мить!

Парфумований набір Rockin‘ Romance I 3293      
Парфумована вода, гель для душу
 Вартість усіх продуктів в наборі     464,00 грн

Парфумований набір Rockin‘ Romance II 3292      
Парфумована вода, лосьйон для тіла
 Вартість усіх продуктів в наборі  504,00 грн

Вартість набору лише   439,00 грн

Парфумований набір Pseudonym I 2957      
Парфумована вода, гель для душу
 Вартість усіх продуктів в наборі     464,00 грн

Парфумований набір Pseudonym II 2956      
Парфумована вода, лосьйон для тіла
 Вартість усіх продуктів в наборі  504,00 грн

Вартість набору лише   439,00 грн

НАБОРИ

 ХІТ
ПРОДАЖІВ 

Парфумований набір Heart & Soul I  2963      
Парфумована вода, гель для душу
 Вартість усіх продуктів в наборі    464,00 грн

Парфумований набір Heart & Soul II 2962      
Парфумована вода, лосьйон для тіла
 Вартість усіх продуктів в наборі  504,00 грн

Вартість набору лише  439,00 грн

НАБОРИ
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Парфум, що 
уособлює 
нездоланний шарм 
Сходу. Магія 
спокуси надходить 
від захоплюючого 
поєднання 
солодкого 
мандарину, 
шоколадної 
карамелі, 
чарівного жасмину 
та пачулі. 

Відверта спокуса

Парфумований
гель для душу
 200 мл    
3403     
149,00 грн

Парфумований
лосьйон для тіла
200 мл   
 3402      

  189,00 грн

 Парфумована вода 
50 мл   
 3400      

315,00 грн

Парфумований
гель для душу
 200 мл    
2815     
149,00 грн

Парфумований крем                                                                               
для тіла
200 мл   
 2816      

  315,00 грн

 Парфумована 
вода 
50 мл   
 2813      

315,00 грн

Аромат для жінки, 
що зачаровує 
елегантністю. Цей 
парфум 
проявляється 
надзвичайно 
спокусливою 
композицією з квітів 
апельсину, троянди 
та ванілі. Для 
ефектних
виходів у світ! 

Елегантність і Стиль

Парфумований набір Femme Noblesse I 2834      
Парфумована вода, гель для душу
 Вартість усіх продуктів в наборі     464,00 грн

Вартість набору лише   439,00 грн  
Парфумований набір Femme Noblesse II 2833   
Парфумована вода, крем для тіла
 Вартість усіх продуктів в наборі  630,00 грн

Вартість набору лише   569,00 грн

Парфумований набір Harem I 2959      
Парфумована вода, гель для душу
 Вартість усіх продуктів в наборі     464,00 грн

Парфумований набір Harem II 2958      
Парфумована вода, лосьйон для тіла
 Вартість усіх продуктів в наборі  504,00 грн

Вартість набору лише   439,00 грн

ПАРФУМОВАНА ВОДА –
ВАШ СПОКУСЛИВИЙ АКСЕСУАР

Аромати вражають та залишають незабутні 
спогади. Ваш парфум буде Вашим 
найважливішим аксесуаром та примусить 
оточуючих запам‘ятати Вас назавжди. Він 
створить неймовірну ауру, що перетворить 
Вас на ікону стилю. 
Індивідуальний аромат – це візитна картка 
кожної жінки. Ваш образ буде завжди 
з коханою людиною, навіть коли Вас не буде 
поруч. Жінка йде, а її парфум залишається 
назавжди.

ПАРФУМИ-ЕКСПЕРТИ ВІД LR

Магія парфумованої води проявляється
в ідеальній комбінації верхньої, середньої
та базової нот. Створення парфумів вимагає 
багаторічного досвіду і чудового знання 
класичних та сучасних ароматів. Коли мова 
йде про вибір парфуму – довіртеся експертам 
LR, які мають більше ніж 25 років досвіду в 
роботі з ароматами. Адже цей особливий 
момент визначить Ваш майбутній образ.

НАБОРИ НАБОРИ
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The sensual 
      world of men‘s 
 fragrances 





PERSONAL EDITION

Цитрусові та чорний перець
огортають свіжістю, в той час як
ароматичні нотки та добірний
тютюновий лист випромінюють
потужну чоловічу елегантність. Чуттєвий
акорд запаху шкіри і деревних ноток
надає парфуму унікальності,
що відображає досі невідому
сторону особистості Брюса Вілліса.

Парфумований набір Bruce Willis
Personal Edition  2953    
Парфумована вода, крем-гель після
гоління, шампунь для волосся та тіла

Вартість усіх продуктів в наборі 879,00 грн

Вартість набору лише 789,00 грн 030201

НАБІР

01 | Парфумована вода
50 мл   
2950   

445,00 грн

02 | Парфумований
крем-гель після
гоління
100 мл   
2952   

235,00 грн

03 | Парфумований
шампунь для волосся
та тіла
200 мл   
2951   

199,00 грн
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ОСОБИСТО  
від Зірки

Bruce Willis
personal Edition -
аромат для 
чоловіків,
що випромінюють 
неймовірну харизму,
самовпевненість
і спокій водночас.

НОВИНКА
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Smart guys  live forever

Дух безсмертя з енергійним ароматом 
сандалового дерева, підсилений пряним 
перцем, зустрічається з ветивером і 
пахучим грейпфрутом.
Потужний, міцний і незвичайний аромат –
це перший аромат Брюса Вілліса,
аромат легенди і героя.

Парфумований набір
Bruce Willis  3522       
Парфумована вода, бальзам після
гоління, шампунь для волосся та тіла

 Вартість усіх продуктів в наборі  879,00 грн

 Вартість набору лише  789,00 грн

Дух безсмертя

0302

 НАБІР 

01 |  Парфумована вода 
50 мл   
 3505      

445,00 грн

02 | Парфумований
бальзам після
гоління
100 мл   
 3507      

235,00 грн

03 | Парфумований
шампунь для волосся
та тіла
200 мл   
 3521      

199,00 грн
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Smart guys  live foreverSmart guys  live forever
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ХІТ
ПРОДАЖІВ

НОМІНОВАНО:
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Аромат, сповнений
сили, мужності та
переконливості.
Кедрове дерево,
морські нотки та
розмарин
підкреслюють
харизматичність та
неповторність
композиції.01 02 03

01 |  Парфумована вода 
50 мл   
 3370      

375,00 грн

03 | Парфумований
шампунь для волосся
та тіла
200 мл   
 3372      

199,00 грн

02 | Парфумований
лосьйон після
гоління
100 мл   
 3374      

235,00 грн

Парфумований набір
Ralf Moeller  3381       
Парфумована вода, лосьйон після
гоління, шампунь для волосся та тіла

 Вартість усіх продуктів в наборі    809,00 грн

 Вартість набору лише    729,00 грн

 НАБІР 
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Для справжніх
 чоловіків 
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030201

  Втілення 
    успіху   

Парфумований набір
Markus Schenkenberg  3552       
Парфумована вода, шампунь для волосся та тіла, 
бальзам після гоління

 Вартість усіх продуктів в наборі  809,00 грн

 Вартість набору лише    729,00 грн

 НАБІР 
01 |  Парфумована вода 
50 мл   
 3450      

375,00 грн

03 | Парфумований
шампунь для волосся
та тіла
200 мл   
 3452      

199,00 грн

02 | Парфумований
бальзам після гоління
100 мл   
 3453      

235,00 грн
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Аромат, який створив Маркус Шенкенберг 
– відомий красень у світі модельного 
бізнесу, актор та телеведучий.  
Цитрусова свіжість бергамоту, 
спокусливий шоколад та сичуанський 
перець поєднуються з мужнім ветивером.
Блискуче поєднання успіху і впевненості!
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Яскравий, 
таємничий та 
безкомпромісний. 
Цей аромат 
переконує мужнім 
поєднанням
свіжого бергамота,                                                                                    
цитрусових та 
амбри.

Випереджаючи час
3, 2, 1 –
вперед!

Ідеальне поєднання
спортивного духу, 
елегантності і 
мужності. Свіжі 
цитрусові, динамічний 
імбир і пряний 
кардамон поєднуються 
з чуттєвими і 
елегантними 
деревними та 
мускусними нотками. 
Це аромат 
невимушеного та 
вільного життя.

Парфумований
шампунь для
волосся та тіла
200 мл   
 3417      

149,00 грн

Парфумований
шампунь для
волосся та тіла
200 мл   
 30002      

149,00 грн

Парфумований
шампунь для
волосся та тіла
200 мл   
 30022      

149,00 грн

Парфумований
лосьйон після
гоління
100 мл   
 3416      

189,00 грн

Парфумований
лосьйон після 
гоління
100 мл   
 30001      

189,00 грн

Парфумований
лосьйон після 
гоління
100 мл   
 30021      

189,00 грн  

 Парфумована 
вода 
50 мл   
 30020      

315,00 грн

 Парфумована 
вода 
50 мл   
 30000      

315,00 грн

 Парфумована 
вода 
50 мл   
 3414      

315,00 грн

Захоплюючий, динамічний
аромат для чоловіків, які
не бояться викликів долі
та завжди досягають мети!
Цей парфум захоплює
гострим ароматом
апельсину, стриманим
кардамоном, спокусливим
жасмином і потужним
кедровим деревом.

Удар
адреналіну

Парфумований набір Racing I  30025       
Парфумована вода, шампунь для волосся та тіла
 Вартість усіх продуктів в наборі  464,00 грн

Парфумований набір Racing II  30026       
Парфумована вода, лосьйон після гоління
 Вартість усіх продуктів в наборі    504,00 грн

Вартість набору лише 439,00 грн

Парфумований набір LR Just Sport I  30005       
Парфумована вода, шампунь для волосся та тіла
 Вартість усіх продуктів в наборі    464,00 грн

Парфумований набір LR Just Sport II 30006   
Парфумована вода, лосьйон після гоління
 Вартість усіх продуктів в наборі  504,00 грн

Вартість набору лише 439,00 грн

Парфумований набір Terminator I  3157       
Парфумована вода, шампунь для волосся та тіла
 Вартість усіх продуктів в наборі  464,00 грн

Парфумований набір Terminator II 3158   
Парфумована вода, лосьйон після гоління
 Вартість усіх продуктів в наборі  504,00 грн

Вартість набору лише   439,00 грн

НОВИНКА НОВИНКА

НАБОРИ НАБОРИ НАБОРИ
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Свіжість морсь-
кого бризу та 
нестримні хвилі.
Золотий пісок. 
Незвична зустріч 
морських ноток з 
мандарином, 
динею, евкаліптом 
і спокусливим 
пачулі.

Дике, незалежне
життя. Щодня - 
нова пригода.
Цей енергійний
аромат поєднує
лаванду, зелену
м‘яту і благо-
родний аромат
бобів тонка.
Це – свобода!

Чарівність і сила 
глибин океану!

Парфумований
шампунь для 
волосся та
тіла
200 мл   
 1581      

149,00 грн

Парфумований 
шампунь
для волосся
та тіла
200 мл   
 3433      

149,00 грн

Парфумований
спрей після 
гоління
100 мл   
 1582      

189,00 грн

Парфумований
лосьйон після
гоління
100 мл   
 3432      

189,00 грн

 Парфумована 
вода 
50 мл   
 1580      

315,00 грн

 Парфумована 
вода 
50 мл   
 3430      

315,00 грн

Любителям                                                                                                           
пригод

Парфумований набір Jungle Man I 2960   
Парфумована вода, шампунь для волосся та тіла
 Вартість усіх продуктів в наборі  464,00 грн

Парфумований набір Jungle Man II  2961      
Парфумована вода, лосьйон після гоління
 Вартість усіх продуктів в наборі    504,00 грн

Вартість набору лише  439,00 грн

Парфумований набір Ocean‘Sky I  1597       
Парфумована вода, шампунь для волосся та тіла
 Вартість усіх продуктів в наборі  464,00 грн

Парфумований набір Ocean‘Sky II   1598       
Парфумована вода, спрей після гоління
 Вартість усіх продуктів в наборі    504,00 грн

Вартість набору лише 439,00 грн
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 ХІТ
ПРОДАЖІВ 

JUNGLE MAN – ІКОНА СТИЛЮ

Поява цього парфуму – це вже історія.
Виразний аромат, що водночас залишається
загадковим. Аромат, що захоплює та хвилює.
Він зірвав би шквал аплодисментів, але не
призначений для аудиторії. Це аромат
героя, який завжди в пошуках пригод. Його
неможливо приручити, його мета – свобода.
Чоловіки цінують його надійність, а жінки в
захваті від його незалежності.

СТИЛЬНІ ПАРФУМИ
ВІД LR

Аромат повинен хвилювати та інтригувати.
Без виклику немає адреналіну, без ризику 
немає насолоди від життя. Що таке стиль? 
Це - індивідуальність та характер. Наші 
парфуми володіють цими атрибутами. Це 
робить їх Вашими вірними супутниками, 
друзями гарного смаку. 
Нашим парфумам Ви можете довіряти!

НАБОРИ НАБОРИ
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LR CLAssICs



 Парфумована вода –
невидима 
     сила притяжіння

Набір LR Classics –
Парфумована вода, гель для душу 

Antigua   3299-23   
Martinique   3299-22   
Valencia  3299-26   
Marbella  3299-24   
Hawaii  3299-06   
Santorini 3299-20   

Вартість усіх продуктів в наборі 308,00 грн

Вартість набору лише  279,00 грн

01 Варіант із LR Classics AntiguA

Гель для душу  
200 мл | 3296-23   

119,00 грн

Парфумована вода 
50 мл | 3295-23     

189,00 грн

03 Варіант із LR Classics VAlenciA

Гель для душу  
200 мл | 3296-26   

119,00 грн

Парфумована вода
50 мл | 3295-26     

189,00 грн

05 Варіант із LR Classics HAwAii

Гель для душу  
200 мл | 3296-06   

119,00 грн

Парфумована вода
50 мл | 3295-06     

189,00 грн

02 Варіант із LR Classics MArbellA

Гель для душу  
200 мл | 3296-24   

119,00 грн

Парфумована вода 
50 мл | 3295-24     

189,00 грн

04 Варіант із LR Classics MArtinique

Гель для душу  
200 мл | 3296-22   

119,00 грн

Парфумована вода
50 мл | 3295-22   

189,00 грн

06 Варіант із LR Classics SAntorini

Гель для душу  
200 мл | 3296-20   

119,00 грн

Парфумована вода
50 мл | 3295-20   

189,00 грн

ГЕЛЬ ДЛЯ  
ДУШУ ЛИШЕ
119,00 ГРН  

ПАРФУМОВАНА 
ВОДА ЛИШЕ

189,00 ГРН

Жагучі поцілунки на білому пляжі Антигуа. Елегантна 
комбінація із троянд, фіалок, ірису і жасмину огортає Вас 
спокусливістю та теплом.

Чарівна спокуса і експресія південної Іспанії. Композиція зі 
свіжих нот апельсину, елегантної троянди, жасмину та 
запашного пачулі. Цей аромат – справжня розкіш!

Безтурботний середземноморський бриз на Вашому тілі. 
Захоплюючий і надихаючий аромат – поєднання яскравої 
свіжості цитрусів з квітковими нотами і чаруючим мускусом. 

Гламурний і загадковий, як екзотична перлина Карибського 
моря. Свіжа комбінація жасмину, персика і травневої конвалії 
підіймає завісу спокуси і таємничої аури. 

Чаруючі і запаморочливі аромати кориці, геліотропу, ванілі 
та бобів тонка пробуджують спогади про легкий літній флірт 
на екзотичних Гавайських островах.

Яскрава і незабутня сяюча композиція, що нагадує схід 
сонця на піщаних пляжах Санторіні. Легкий аромат 
фрезії доповнюється жасмином та нотками                                                                                     
мускусу, створюючи унікальну гармонію. 

LR CLASSICS – СТИЛЬНІ АРОМАТИ С УЧАСНОСТІ
Той, хто стає прихильником LR Classics, має постійні уподобання та 
ніколи їм не зраджує. Ексклюзивний клуб класичних ароматів, які 
ніколи не виходять з моди. Вони виділяють Вас серед інших та 
роблять Ваш образ оригінальним і неповторним. Вони яскраві та 
виразні. І ще одна перевага: 50 мл коштують лише 189,00 грн.

LR CLASSICS – РІЗНОМАНІТТЯ, ЩО ЗАЧАРОВУЄ
Парфум – це завжди питання смаку. Іноді це любов з першого 
погляду, часом пристрасть до аромату розвивається поступово. 
Як же обрати свій аромат? Спробуйте! Завжди тестуйте декілька 
ароматів, але не надто багато. Все ще не можете вирішити? Ви не 
повинні цього робити. Адже Ваш аромат – це аксесуар, який пасує 
до певного образу, який Ви можете змінювати. Різноманітність – це 
чарівне слово, і ми пропонуємо справедливі ціни на Ваш ідеальний 
гардероб ароматів!

ПАРФУМОВАНА ВОДА ТА ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ – ЧУДОВА ПАРА
Гармонія у всьому – цього бажає кожен. Ваш парфум може 
проявлятись яскраво або менш інтенсивно, залежно від випадку. 
Гель для душу залишить на Вашій шкірі легкий шлейф аромату. 
Однак у поєднанні з яскравою парфумованою водою він справить 
на оточуючих неймовірне враження, перетворюючи Вас на ікону 
стилю.

НАБОРИ
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  100% стилю  
з парфумами
 від LR Classics 

Набір LR Classics –
Парфумована вода, шампунь для волосся та 
тіла

Monaco  3299-59     
Boston   3299-62     
Stockholm   3299-60     
Niagara 3299-61     
Singapore 3299-51     

 Вартість усіх продуктів в наборі  308,00 грн

 Вартість набору лише   279,00 грн

01
 Варіант із LR Classics   Stockholm 

 Шампунь для волосся та тіла   
200 мл | 3296-60     

119,00 грн

 Парфумована вода 
50 мл | 3295-60     

189,00 грн

02
 Варіант із LR Classics   boston 

 Шампунь для волосся та тіла   
200 мл | 3296-62     

119,00 грн

 Парфумована вода 
50 мл | 3295-62     

189,00 грн

04  Варіант із LR Classics   niagara 

 Шампунь для волосся та тіла   
200 мл | 3296-61     

119,00 грн

 Парфумована вода 
50 мл | 3295-61     

189,00 грн

03
 Варіант із LR Classics   Monaco 

 Шампунь для волосся та тіла   
200 мл | 3296-59     

119,00 грн

 Парфумована вода 
50 мл | 3295-59      

189,00 грн

05
 Варіант із LR Classics   Singapore 

 Шампунь для волосся та тіла   
200 мл | 3296-51     

119,00 грн

 Парфумована вода 
50 мл | 3295-51     

189,00 грн  

ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ВОЛОССЯ 
ТА ТІЛА ЛИШЕ

  119,00 грн

ПАРФУМОВАНА 
ВОДА ЛИШЕ

   189,00 ГРН

LR CLASSICS – ОЗНАКА СТИЛЮ

Класичний стиль робить Вас більш елегантними. Те саме стосується і 
парфумів. Витримані, наче хороше вино, відшліфовані, наче 
справжній діамант. Парфуми – це любителі пригод, що можуть 
розповісти Вам багато цікавого. Довіртеся своєму досвіду та 
відчуттям, зробіть крок у світ гарного стилю – оберіть свій власний 
аромат. Ціна Вашого щасливого квитка: лише 189,00 грн за 50 мл.

LR CLASSICS – НЕМОЖЛИВО ОБРАТИ НАЙКРАЩИЙ
Разом з парфумами LR Classics Ви можете відвідати найцікавіші міста 
по всьому світі. Сьогодні Бостон, завтра Сингапур – це пригоди без 
ризику та зобов‘язань. LR Classics – парфуми, що уособлюють цілий 
світ, і водночас кожен з них підкреслює Ваше відчуття стилю. Не 
зупиняйтесь на одному з ароматів, змінюйте їх!

ПАРФУМОВАНА ВОДА І ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛА 
– НАЙКРАЩІ ДРУЗІ
Завжди поруч! Більше не потрібно розділяти речі, які повинні бути 
разом – парфумовану воду та шампунь для волосся та тіла. Ви самі 
визначаєте, наскільки інтенсивним буде Ваш аромат. Тонкий шлейф 
шампуня для волосся та тіла після тренування, або інтенсивний 
аромат парфумованої води на побаченні. Комбінуйте, тестуйте, 
обирайте. Справжній друг завжди порадить найкраще.

Стокгольм – місто, що започатковує тренди. Це 
стиль, мода та світське життя. Легкий деревний 
парфум, що поєднує аромати кедрового дерева, 
амбри і бергамоту.

Для того, хто любить та цінує життя. Свіжий фруктовий 
аромат яблука й апельсина поєднується з кедровим 
деревом та амброю.

Нестримна та потужна сила природи – це 
найбільший у світі водоспад у Ніагарі. Поєднання 
морських ноток, ніжної лаванди та кедрового 
дерева. Неймовірне відчуття єднання з природою.

Розкішний, чаруючий, п‘янкий аромат блиску Монако. 
Це мікс із пряного імбиру, яскравих квітів апельсину, 
багатої амбри та добірного тютюнового листа.

Спокусливий і таємничий, контрастний і хвилюючий.
Східні пряні акорди доповнюються ароматами
кедрового дерева і ванілі.

НАБОРИ
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02 | Кондиціонер для укріплення 
та росту вій
•  Можна використовувати як основу 

для туші
•  Нанести, зачекати, нафарбувати вії 

тушшю
•  Очевидний ефект
•  Найдрібніша текстура зробить Ваші 

вії довшими та виразнішими
•  Неймовірний об‘єм
•  Ідеальний для чутливих очей і при 

використанні контактних лінз
 9   мл    
 11054      

189,00 грн

01 | Туш для вій „Пікова Дама“
•  Для неповторного ефекту „накладних вій“
•  Не утворює грудочок, не змазується і не 

осипається
•  Інтелектуальна структура 3-D (спеціальна 

формула, яка використовується в засобах 
для укладки і завивки волосся)

•  Запатентована щіточка створює 
витончений вигин вій

•  Ідеальна для чутливих очей і при 
використанні контактних лінз

10 мл   
11003 Ультрачорний колір

295,00 грн

03 | Водостійка туш для вій з 
полімерами
•  Протримається цілий день, 

водостійка
•  Не розмазується і не осипається, 

відтіняє повіки
•  Чудово підходить для спекотного і 

вологого клімату
•  Легко і без залишку змивається 

теплою водою від +38° C
•  Спеціальна рецептура для чутливих 

очей
 5   мл    
11009 Чорний

295,00 грн
НОВИНКА!

Збагачена 
полімерами

Кондиціонер 
для вій

Ефект
“накладних вій”



Кожна вія отримує
максимальний об‘єм,
неперевершену довжину,
елегантний розмах і
найглибший чорний колір.
Чарівний і абсолютно
заворожуючий ефект!

Чаруючий погляд –
сповнений 
чуттєвості і спокуси!

ВОДОСТІЙКА

3 9

01 

03
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02 | Стайлер для брів
•  Оформлює, фарбує, фіксує
•  Підкреслює форму брів, робить їх 

більш чіткими і виразними
•  Висока стійкість
 6   мл       

01 | Підводка для очей з ефектом металік
•  Інтенсивний металічний блиск
•  Кремова текстура
•  Надстійка, водостійка
•  Зручний спонжик дозволяє легко 

розтушовувати підводку і приховувати 
переходи

0,37 г       

03 | Стайлер для очей „Чорний вуглець“
•  Інтенсивний глибокий авангардний чорний 

колір
•  Надзвичайно легкий у застосуванні
•  Для нанесення як тонких ліній, так і 

широких ліній для оптичного збільшення 
очей

•  Маленькі недоліки при нанесенні 
виправляються блискавично

•  Наносити на чисту знежирену шкіру
•  Зберігати в горизонтальному положенні
1,1  мл      

При макіяжі моделі використані тіні для повік 11000-3 Оксамитове вино

  11001-2 Фіолетовий оксамит

  11001-3 Місячне срібло

  11001-6 Коричневий атлас

  11001-7 Сіра імла

149,00 грн

 11004 -1 Світлий тон

 11004 -2 Темний тон 

169,00 грн

 11002 Чорний вуглець 

179,00 грн



04 | Засіб для зняття макіяжу з очей
•  2-фазна система: компоненти догляду та зняття 

змішуються
•  Видаляє водостійкий макіяж легко і без залишку
•  Не залишає жирних слідів
•  Дбайливо доглядає за сухою і чутливою шкірою 

навколо очей
•  Ідеальний при використанні контактних лінз
•  Струснути перед використанням
 125   мл    
 11006      

189,00 грн

05 | Художні чотирикольорові тіні для повік
•  4 кольори в комплекті з ефектом блиску перлин
•  Шовковиста, мікротонка текстура
•  Не осипаються і не скатуються протягом усього дня
•  Технологія „Запечені тіні“, можливість використовувати 

сухий і вологий спосіб нанесення
•  Для вологого нанесення застосовується вологий 

аплікатор або пензлик
•  Deluxe футляр з подвійним аплікатором і дзеркалом
4 x 0,5 г      
11000-1  Нічний рок
11000-3  Оксамитове вино
11000-8  Таємниця світанку
11000 -10  Відверта насолода
11000-11  Чарівні сутінки

445,00 грн

Спокусливі чари

05 | 11000-1

05 | 11000-3

05 | 11000-10

05 | 11000-8

05 | 11000-11

 ХІТ
ПРОДАЖІВ 
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01 | Діамантовий Блиск для губ
•  Легка текстура з 3D ефектом і 

світловідбиваючими частинками
•  Ефект доглянутих губ
 4   мл      
11031-1 Діамантовий розсип
11031-2 Рожевий діамант
11031-3 Місячне сяйво
11031-4 Ягідний гламур
11031-5 Свіжий апельсин
11031-8 Рожева спокуса

169,00 грн

02 | Губна помада Спокуса*
•  Щільна матова текстура зволожує 

губи і додає їм пружності
•  Після нанесення тримається протягом 

всього дня
4,5 г     
11033 -101 Зваблення
11033 -102 Пристрасть
11033 -104 Спокуса
11033 -105 Бажання

249,00 грн

03 | Зволожуюча губна помада
•  Легка і ніжна текстура кольору
•  Зволоження завдяки екстракту бавовни
•  Для спокусливого блиску губ
 2  г      
11034-1 Червоне дерево
11034-2 Соковитий абрикос
11034-3 Романтична троянда
11034-4 Стигла брусниця

249,00 грн
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Чарівність природності
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01 | 11031-8

01 | 11031-5

01 | 11031-1

01 | 11031-2

01 | 11031-3

01 | 11031-4

02 | 11033-104

02 | 11033-105

02 |11033-101

02 | 11033-102



03 | 11034-1
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ІДЕАЛЬНА
ОСНОВА:
вирівнює тон
та дозволяє макіяжу
довше триматись на
шкірі

З активним
відбілюючим
комплексом, що
висвітлює
вікові та пігментні 
плями

Немов рідке світло,
яке робить Вашу  
шкіру сяючою

01 | Основа для повік та губ
•  Універсальна основа для 

нанесення всіх видів тіней і 
губних помад

•  Заповнює складки на губах і 
приховує нерівності, вирівнює 
лінію повік

•  Збільшує стійкість і 
інтенсивність кольору 
косметики

•  Вітамін Е і концентрат Алое 
Вера забезпечують захист і 
додатковий догляд

2,2 г   
11005   

209,00 грн

03 | Засіб для заповнення
зморшок
•  Швидка і термінова допомога у 

боротьбі з видимими зморшками
•  Стійка текстура для візуального 

омолодження шкіри
•  Моментально заповнює зморшки, 

приховує нерівності
•  Пантенол і Q10 живлять шкіру і 

доглядають за нею
•  Застосування: нанести на 

проблемні ділянки і дати 
висохнути

3,6 г   
11063   

225,00 грн

02 | Основа під макіяж з ефектом
сяяння
•  Ідеальний засіб перед нанесенням 

тональної основи
•  Робить Вашу шкіру гладенькою і 

надає обличчю сяючий колір 
•  Забезпечує стійкість макіяжу
•  Містить активний інгредієнт, який 

відбілює і висвітлює вікові та 
пігментні плями

30 мл   
11069   

315,00 грн

Засіб для заповнення 
зморшок

Основа під макіяж  
з ефектом сяяння

Основа для повік  
та губ

4 4 

02



Сяйво, природність 
  і невагомість

06 | Компактна тональна основа
•  Багата оксамитова текстура робить шкіру м‘якою 

та гладенькою
•  Створює на шкірі прозоре і шовковисте покриття
•  Deluxe-футляр з губкою і дзеркальцем
 9  г       
Холодні тони  Теплі тони
11061-1 Слонова кістка  11061 -3 Клен
11061-2 Фарфор  11061-4 Імбир
11061-5 Кедр  11061-6 Горіх

375,00 грн

05 | Тональна основа 
•  Для бездоганного, сяючого і досконалого кольору

обличчя
•  З новою технологією: надзвичайно легко

наноситься і адаптується до тону Вашої шкіри
•  З інтенсивним зволожуючим комплексом
• Захист від UV променів SPF 20
30 мл        
Холодні тони  Теплі тони
11060-1 Слонова кістка 11060 -3 Клен
11060 -7 Фарфор  11060 -4 Імбир
11060 -5 Кедр  11060 -6 Горіх

375,00 грн

04 | Маскуючий засіб із світловідбиваючим 
ефектом
•   Світловідбиваючі пігменти приховують тіні, а 

охолоджуючі компоненти зменшують набряки
•   Масло амаранту, австралійської мирти, 

бісаболол і OptisolTM зволожують шкіру
•  Наносити під очі та на носогубний трикутник
2,5  мл      

4 5 M a k E - U p   |

05 

04 

03

06 

Теплі тони

Maple
Клен

Ginger
Імбир

Hazel
Горіх

Ceder
Кедр

porcelain
Фарфор

Ivory
Слонова кістка

Холодні тони

  11062-1 Фарфор

  11062-2 Імбир

249,00 грн



Відчуйте себе зіркою Голівуду!

Жовтий колір:
надає шкірі сяяння
та свіжого
вигляду

Бежевий колір:
тонує та робить
відтінок природним

Зелений колір:
приховує нерівності
та недоліки шкіри

ТАЄМНИЦЯ
СВІТОВИХ ЗІРОК
Станьте зіркою
Голівуду!

01 | Гламурні рум‘яна
•  Приголомшливі кольори заграють 

на Ваших щічках
•  Опуклі запечені рум‘яна, що містять 

матові і блискучі пігменти
•  2 неймовірних гламурних відтінки
•  Дуже стійкі, з ніжною і м‘якою 

текстурою
•  Deluxe-футляр із дзеркальцем
8 г
11066-1 Рубін
11066-3 Золото

315,00 грн

02 | Пудра з ефектом засмаги
„Літо назавжди“
•  Надає обличчю благородного відтінку 

засмаги протягом року
•  Мерехтливі частинки створюють ефект

привабливого сяяння Вашої шкіри
• Має ніжну і м‘яку текстуру
• Deluxe-футляр із дзеркальцем
 8  г        
11065   

315,00 грн

Сяючі рум‘яна

Зaпитайте Вашого Партнера LR!

4 6 

03 | 11068
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03 | Пудра Hollywood
•  Два види: багатокольорова та 

двокольорова
•  Секрет зірок: для макіяжу „а la 

Hollywood “!
•  Пігменти преміум класу зі 

світловідбиваючими 
частинками роблять шкіру 
м‘якою, рівною і яскравою

•  Фіксує макіяж на кілька годин
•  Deluxe-футляр зі спонжем і 

дзеркальцем

Різнокольорова пудра „Hollywood“
•  Ідеальне рішення на кожен день для будь-

якого тону шкіри
•  Жовтий колір приховує тіні і нерівності, 

освіжає шкіру
•  Підтримує природний колір шкіри і 

вирівнює його завдяки комбінації різних 
пігментів

•  Зелений чудово маскує будь-які 
почервоніння на шкірі

12 г   
11068 

375,00 грн

Двокольорова пудра „Hollywood“
Ідеальне рішення як для штучного,
так і для природного світла
•  Поєднує дію жовтого та бузкового 

кольорів
•  Жовтий колір приховує тіні і 

нерівності, освітлює і освіжає шкіру
•  Бузковий колір відбиває світло, і 

навіть сірувата шкіра виглядає свіжою 
і доглянутою

12 г    
11074

359,00 грн

04 | Універсальна двокольорова
пудра
•  Пудра нового покоління з легкою 

найдрібнішою текстурою, яка 
забезпечує прозоро-шовковистий і 
рівномірний тон шкіри

•  Завдяки наявності двох кольорів 
підходить для будь-якого тону 
шкіри

8 г     
11072   

375,00 грн

Розставляємо акценти

4 7

01 | 11066-1

01 | 11066-3

02 | 11065 

03 | 11074

04 | 11072
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Двокольорові мінеральні тіні для повік
• 75% природних мінералів, 1% Phycocorail ®
•  Мають світловідбиваючий ефект, захист

від UV променів
• Гіпоалергенні
• Не містять тальк
2 x 1 г    

125,00 грн

10021-1  Гірчиця і Оливка
10021-3  Небо і Вода
10021-4  Троянда і Графіт
10021-6  Таупе і Бронза
10021-7  Кашемір і Мідь
10021-8  Бузок і Слива
10021-9  Золото і Бронза
10021-10  Троянда і Баклажан

УЛЮБЛЕНЕЦЬ БРІВ

ВІД СКРОМНИЦІ ДО ЛЕВИЦІ!

Каяловий олівець для очей
•  Інтенсивні, насичені кольори
•  Зручний у застосуванні
•   Для створення ідеальної 

форми очей
1,1 г     

89,00 грн

Рідка підводка для очей
• Ідеальна криюча здатність
• Для точних і прямих ліній
•  Після нанесення швидко 

сохне, довго тримається
• Перед використанням злегка
струснути
2,5 мл

115,00 грн 

Двосторонній олівець для
очей з перламутровим
блиском
•  Для денного і вечірнього 

макіяжу
•  Світло-рожевий – ідеальний 

для денного макіяжу
•  Мерехтливий білий – вигідно 

підкреслить Ваш вечірній 
макіяж

•  Для створення ефектного 
відблиску під бровами

10025    
2 x 4,6 г

125,00 грн

Двосторонній олівець для брів
•  Тонка сторона призначена для 

надання форми бровам
•  Товста сторона призначена для 

розтушовування кольору
ПОРАДА: Можна використовувати
і як тіні для повік
4,9 г x 1,3 г     

125,00 грн

БУДЬ РІЗНОЮ!

ЧАРІВНИЙ ОЛІВЕЦЬ

4 8 

10021-10

10021-8

10021-9

10021-7

10021-3

10021-4

10021-6

10021-1

  10027-1 Кремовий кашемір

  10027-2 Коричневий кашемір

  10026-1 Абсолютно чорний

  10026-2 Темно-коричневий

10022-1 Ніжний сніг

10022-2 Чорне вугілля

10022-4 Холодний синій

10022-5 М‘який графітовий

10022-6 Зелена оливка

10022-7 Темний горіх



ВІД СКРОМНИЦІ ДО ЛЕВИЦІ!

ЧАРІВНА ПАЛИЧКА І МАГІЯ
ОБРАЗУ У ТЕБЕ В РУКАХ

01 | Водостійка туш для
подовження вій
•  Подовжує та ідеально розділяє 

вії
•  Спеціальна форма щіточки
•  Результат: акуратний макіяж і 

виразний погляд
•  Водостійка, з особливо стійкою 

структурою
•  Ідеальна для чутливих очей і при 

використанні контактних лінз
 7   мл      

149,00 грн

02 | Туш для об‘єму вій з
ефектом підкручування
•  Дугоподібна щіточка для ефекту

накладних вій
•  Альтернатива щипчикам
•  Результат: грайливо – кокетливий

погляд
•  Ідеальна для чутливих очей і при 

використанні контактних лінз
10 мл       

149,00 грн

ЗІРКОВИЙ ПОГЛЯД
ТВОЇХ ОЧЕЙ!

ЩІТОЧКА, 
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ                                                                             

ІДЕАЛЬНЕ
ПОДОВЖЕННЯ ТА
РОЗДІЛЕННЯ ВІЙ
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В ОД О С Т І Й К А

01

02

10023-1 Абсолютно чорний

10023-4 Темно-коричневий

10023-5 Глибокий синій

10259 Абсолютно чорний



Бальзам для губ
•  Дбайливий догляд для 

чутливих і пересушених губ
•  Містить масло теоброми і 

вітамін E
•  Для природного і доглянутого 

вигляду губ
4,5 г
10330

125,00 грн
Стійка губна помада з вітаміном Е
•  Відмінно тримається
•  Глибокий насичений колір, блиск і 

оптичний об‘єм
•  Захищає від втрати вологи і вільних 

радикалів
•  Доглядає за губами завдяки 

вітаміну Е
4,5 г     

125,00 грн

10034-1 Тепла Троянда
10034-2 Магія Бузку
10034-3 Соковита Троянда
10034-4 Апельсинова Іриска
10034-5 Темна Слива
10034-7 Вогняний Чілі
10034-8 Малинова Троянда

СПОКУСА
НІЖНІСТЮ

ГРА
З БЛИСКОМ

ВАША ТАЄМНИЦЯ

Контурний олівець для губ
•  Інтенсивні кольори
•  Кремова текстура, легка 

в нанесенні
•  Високий ступінь стійкості 

кольору
•  Для створення ідеальної 

форми губ
•  Відповідність кольорам 

губної помади
1,16 г     

69,00 грн
Блиск для губ
•   Максимальна стійкість і блиск 

одночасно
•  Дбайливий догляд завдяки вітаміну E і 

екстракту розмарину
10 мл     

125,00 грн
 
01 | 10329-1 Спокуслива Троянда
02 | 10329-2 Спокусливий Рожевий
03 | 10329-3 Спокусливий Червоний

10036-1 Тепла Троянда

10036-2 Магія Бузку

10036-3 Соковита Троянда

10036-4 Апельсинова Іриска

10036-5 Темна Слива

10036-7 Вогняний Чілі

10036-8 Малинова Троянда

ІДЕАЛЬНИЙ
        КОНТУР

5 0 

01

02
03

10036-1

10036-3

10036-2

10036-5

10036-4

10036-7

10
03

6-
8

10034-5

10034-2

10034-7

10034-3

10034-1

10034-4

10034-8



Ніжна текстура і розмаїття кольорів від квітки
бузку до яскравої лісової ягоди, від легкого
натяку до впевненого гламуру.

Помада з блиском
•  Бездоганне поєднання  

губної помади та блиску  
для губ

•  Для досягнення максимального 
блиску

•  Екстра-стійка і зволожуюча
•  Із спокусливим смаком
1,6 г   

95,00 грн

10035-1 Карамель
10035-2 Троянда
10035-3 Персик
10035-4 Бузок
10035-5 Малина
10035-6 Слива

СПОКУСА ДЛЯ ГУБ
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ЗАВЕРШЕННЯ ОБРАЗУДОВЕРШЕНИЙ ТОНАЛЬНИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Компактна мінеральна
пудра
• Прозоре стійке покриття
•  Не закупорює пори (не 

містить тальку)
•  75% природних мінералів 

і 1% Phycocorail®
•  Захищає шкіру від 

старіння і UV променів
•  Не сушить шкіру, 

з біоактивними 
компонентами

 9  г      

179,00 грн
10069-1 Пісочний
10069-2 Карамельний
10069-3 Персиковий

Тональний крем BB
•  Багатофункціональний тональний крем для 

створення ідеального тону обличчя
• Щоденна турбота за шкірою 5-в-1:
 1. Зволожує шкіру
 2. Згладжує нерівності шкіри
 3. Вирівнює тон шкіри
 4. Допомагає позбутися жирного блиску
 5. Захист від UV променів SPF 15
30 мл     

189,00 грн

ЗАКРІПИМО МАКІЯЖ

МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ

Маскуючий олівець-стік
•   Тон „Сонячне сяйво“ маскує темні кола під 

очима, а „М‘який мох“ маскує почервоніння
•   Олівець має високу криючу здатність, зручний у 

застосуванні завдяки м‘якій, шовковистій текстурі
•   Надає шкірі природну красу
•   Містить екстракти календули і соєвого масла,

можливе застосування при лущенні шкіри
2,5 г

99,00 грн 
10082-1 Сонячне сяйво
10082-2 Світлий беж
10082-3 Темний беж
10082-4 М‘який мох

Розсипчаста мінеральна пудра
•  Прозора, невагома структура
•   Візуально зменшує зморшки і 

згладжує недоліки шкіри
•   Допомагає позбутися жирного 

блиску
•  95% природних мінералів
•  Не містить тальку, не закупорює
пори
 15  г   
 10065      

189,00 грн

Пудра в кульках
„Бронзові перлини“
•   Літній колір обличчя протягом 

цілого року
•  Ідеальна для створення акцентів
•  Щоб освіжити і вирівняти засмагу
•  Легко наноситься
18 г
10077

189,00 грн

Мінеральні рум‘яна
•  Не скатуються і не осипаються
•  75% природних мінералів, 1% Phycocorail®
•   Для надання свіжості і доглянутого вигляду

з матуючими мікрочастинками
 4  г     

149,00 грн
10083-1 Теплий персик
10083-2 Холодна ягода
10083-4 Тепла ягода
10083-5 Холодний абрикосФІНІШНА ПРЯМА

5 2 

10082-2

10082-4

10082-3

10082-1

10260-1 
Світлий

10260-2 
Темний

10069-1

10069-3

10069-2

10083-5

10083-2

10083-1

10083-4



Основою для чудового кольору обличчя
є правильний вибір тону, який підходить саме
для Вашого типу шкіри!
З нашими продуктами Ви легко зможете
досягнути бездоганного результату.

Матуюча тональна основа
•   Містить NMF Komplex, який зволожує шкіру
•   Має найдрібнішу структуру, яка забезпечує 

матуючий ефект на тривалий час
•   Має світловідбиваючі мікропігменти, які 

приховують дрібні зморшки
30 мл      

189,00 грн

10081-7 Світло-пісочний
10081-2 Пісочний
10081-3 Світло-карамельний
10081-4 Карамельний
10081-5 Темно-пісочний
10081-6 Темно-карамельний

Кремова тональна основа
•   Стійкість: шкіра залишається матовою до 

12 годин
•   Турбота: підтягує шкіру, допомагає зберегти 

її еластичність
•   Велика криюча здатність, довго тримається
•   Cвітловідбиваючі мікропігменти 

приховують дрібні зморшки
30 мл 

189,00 грн

10080-1 Світло-пісочний
10080-2 Пісочний
10080-3 Світло-карамельний
10080-4 Карамельний
10080-5 Темно-пісочний
10080-6 Темно-карамельний

РІВНОМІРНО, БЕЗДОГАННО,
ПРИРОДНО!
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10081-7
10080-1

10081-2
10080-2

10081-5
10080-5

Жовті тони

Бежеві тони

10081-4
10080-4

10081-3
10080-3

10081-6
10080-6

 ХІТ
ПРОДАЖІВ 



01

02

03

ЗНЯТТЯ ЛАКУ ДОГЛЯД

ПИЛОЧКИ

ФРАНЦУЗЬКИЙ МАНІКЮР

Ємкість для зняття лаку
•  Достатньо занурити кінчик 

пальця в ємкість і покрутити 
ним.

•  Масло з абрикосових кісточок 
зволожує і живить нігтьову 
пластину

•  Не містить ацетону
100 мл
10106  

109,00 грн

Засіб для зняття лаку
•  Для заповнення ємкості і для 

самостійного використання
•  Масло з абрикосових кісточок 

зволожує і живить нігтьову 
пластину

• Не містить ацетон
100 мл
10095

79,00 грн

Лак для французького
манікюру
•  Природний вигляд
•  Два глянцевих відтінки
з високим ступенем
стійкості
•  Не містить формальдегіду
7 мл   

89,00 грн
10104-1 Рожевий
10104-3 Білий

Косметична Сироватка для рук і
нігтів
•  Для шовковистості рук і зміцнення 

нігтів
•  З маслами виноградних кісточок, 

авокадо, жожоба і вітаміном Е
•  М‘який натуральний догляд в т.ч. і 

для чутливої шкіри
15 мл
10108    

149,00 грн

Засіб для видалення кутикули
•  Зволожує кутикулу, сприяє її 

простому і м‘якому видаленню
•  Після нанесення відсуньте 

кутикулу за допомогою 
палички для манікюру

7 мл
10118   

99,00 грн

Професійна пилочка
для нігтів
•  Для натуральних і штучних 

нігтів
•  Пилочка з дрібним 

напиленням для делікатного 
догляду за нігтями

4526  

49,00 грн

Чотиристороння пилочка для
полірування нігтів
•  Для надання природного блиску
•  Рівняє, розгладжує, шліфує, полірує
823

49,00 грн
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10104-1 10104-3

 ХІТ
ПРОДАЖІВ 

01 | Емульсія для полірування 
і зміцнення нігтьової пластини
•  Вирівнює і зміцнює поверхню
•  З екстрактом морських водоростей
•  Ідеально підходить в якості основи під лак
7 мл
10117

99,00 грн

02 | Засіб для відбілювання нігтів
•  Миттєвий результат
•  Щоб приховати пожовтіння і потемніння 

нігтьової пластини
•  Надає ефекту французького манікюру
7 мл
10116     

99,00 грн

03 | Закріплюючий лак-покриття
•   Підвищує стійкість лаку і додає нігтям 

додаткового блиску
•  Захищає поверхню лаку від відшаровування 

і подряпин
•  Наносити на висохлий лак
7 мл
10109

99,00 грн

ВІДНОВЛЕННЯ

ОСВІТЛЕННЯ

ЗА КРІПЛЕННЯ



Лак для нігтів
•   Довго тримається на нігтях. 

Тривалий час зберігає 
первинний колір і блиск!

•  Швидко сохне
•  Ультра-модні кольори для 

гарного настрою
•  Для оптимального результату 

покрийте ніготь двічі і 
нанесіть закріплюючий лак-
покриття.

 7   мл      

89,00 грн

10289-1 Коштовні Перлини
10289-2 Ніжна Троянда
10289-3 Рожевий Стиль
10289-4 Коралове Намисто
10289-5 Перець Чілі
10289-6 Діамантовий Бордо
10289-7 Малинова Вечірка
10289-8 Яскрава Фіалка
10289-9 Фіолетова Магія
10289-10 Темний Аметист
10289-11 Справжній Таупе
10289-12 Дощова Хмарка
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10289-12

10289-1

10289-2

10289-3

10289-4

10289-5

10289-6

10289-7

10289-8

10289-9

10289-10

10289-11

РАЙДУЖНИЙ 
ФЕЄРВЕРК

Яскравий і сяючий –
до самих кінчиків!
Насичений колір і
діамантовий блиск –
модний аксесуар 
для Ваших нігтів!

10289-3 10289-110289-1010289-6

10289-11
10289-9

10289-4

10289-5

10289-8

10289-7

10289-12

10289-2



Шампунь для
фарбованого волосся
200 мл   
 26007      

139,00 грн

Кондиціонер для
фарбованого волосся
200 мл   
 26008      

139,00 грн

Маска для
фарбованого волосся
150 мл   
 26009      

169,00 грн

Для фарбованого волосся

Nova Pure Шампунь
для надання об‘єму
200 мл   
 26015      

139,00 грн

Nova Pure 
Кондиціонер
для надання об’єму
200 мл   
 26016      

139,00 грн

Для неймовірного об‘єму

Шампунь для
пошкодженого 
волосся
200 мл   
 26022      

149,00 грн

Кондиціонер для
пошкодженого 
волосся
200 мл   
 26023      

149,00 грн

Маска для
пошкодженого волосся
150 мл   
 26024      

169,00 грн

Nova Pure Догляд 
для чоловіків. 
Шампунь для волосся
200 мл   
 26030      

119,00 грн

Nova Pure Догляд 
для чоловіків. 
Тонік для волосся
150 мл   
 26031      

119,00 грн

Nova Pure Шампунь для
нормального волосся
200 мл   
 26000      

119,00 грн

Nova Pure Кондиціонер для
нормального волосся
200 мл   
 26001      

119,00 грн

Шампунь, Кондиціонер, Маска
 26010       
  Вартість усіх продуктів 

в наборі      447,00 грн

Вартість набору лише     419,00 грн

 НАБІР 

Шампунь, Кондиціонер, Маска
 26025       
  Вартість усіх продуктів 

в наборі      467,00 грн

Вартість набору лише     439,00 грн

 НАБІР 

Шампунь, Кондиціонер
 26017       
  Вартість усіх продуктів 

в наборі      278,00 грн

Вартість набору лише    259,00 грн

 НАБІР 

 НАБІР 

Шампунь, Кондиціонер
 26002       
  Вартість усіх продуктів 

в наборі      238,00 грн

Вартість набору лише     219,00 грн

 НАБІР 

Шампунь, Тонік
 26032       
  Вартість усіх продуктів 

в наборі      238,00 грн

Вартість набору лише     219,00 грн

Для пошкодженого
   волосся 

Догляд для
              чоловіків

• М‘яке очищення та ефективний захист кольору
• Неймовірний блиск та посилення кольору завдяки
спеціальним активним речовинам і соку Асаї
• Захист від ультрафіолетових променів
• Для тривалої інтенсивності кольору і неймовірного блиску

•  Надає тонкому та сухому волоссю об‘єм та 
візуальну густоту

•  Активні речовини і натуральний екстракт 
бамбука чудово зміцнюють волосся

• Для створення надзвичайного об‘єму і блиску

•  Цілеспрямована комбінація активних 
речовин

•  З натуральними екстрактами трав і 
водоростей

• Для здорового волосся і тривалого блиску

•  Спеціальні активні речовини і натуральний екстракт сибірського 
женьшеню (елеутерококу колючого) підсилюють процес 
регенерації волосся і захищають від нових пошкоджень

• Результат: здорове, сильне та еластичне волосся

•  Зміцнює волосся та заспокоює чутливу шкіру голови
•  Vital Hair & Scalp Complex ® протидіє випадінню волосся
• Екстракт зеленої кави

Інтенсивне зволоження
для нормального волосся

5 6 



Дбайливий догляд
для будь-якого типу волосся!
Природна сила та блиск 
Вашого волосся
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… та блиск

Екстрасильна фіксація

Догляд під час укладки

Гл
ян

це
ви

й 
еф

ек
т

Захист від термовпливів

Відновлення укладки

Nova Pure Лак-блиск
для укладки волосся
•  Для сильної фіксації і надання 

природного блиску
•   Волосся легко розчісується,

не склеюється
•  Розпилювати на готову 

зачіску
150 мл
26051

119,00 грн

Nova Pure Термозахисний
спрей для укладки волосся
•  Термозахист від впливу фена, 

випрямлювачів і т.д.
•  Комплекс із морських водоростей 

живить і зволожує волосся
•  Зберігає колір фарбованого волосся
•  Ступінь фіксації 1
150 мл
26038

119,00 грн

Nova Pure Розгладжуючий
бальзам для укладки волосся
•  Розгладжує і додає волоссю спокусливий 

блиск
• Волосся стає шовковистим та еластичним
•  Перешкоджає пересушуванню волосся
150 мл
26050   

119,00 грн

Nova pure Крем для
укладки волосся
•  Чудовий баланс догляду за волоссям та 

моделювання
• Ідеальний для фіксації локонів
• Ступінь фіксації 3
150 мл   
26037

119,00 грн

Nova Pure Лак для волосся
• Для тривалого збереження укладки
• Прекрасно фіксує довгі локони
• Волосся не злипається,
зберігає природну еластичність
і набуває шовкового блиску
300 мл
26040

149,00 грн

Nova Pure Мус
для укладки волосся
• Для тривалої фіксації
• Не пересушує волосся
• Надає зачісці чудового об‘єму
200 мл
26039

139,00 грн

Nova Pure Гель для
укладки волосся
• Дуже сильна фіксація
• Для створення ефекту мокрого волосся
• Містить провітамін B5
•  Для створення ефекту мокрого волосся 

наносити на вологе волосся
150 мл
26052

109,00 грн

Nova Pure Спрей для
відновлення укладки (Restyler)
•  Щоб швидко освіжити і відновити 

зачіску
•  Фіксує зачіску і забезпечує догляд за 

допомогою провітаміну В5
•  Розпилити на сухе або вологе волосся і 

дати просохнути
•  При новій укладці просушити феном
150 мл
26053

119,00 грн



Професійна серія
    для укладки волосся
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Набір Aloe Vera Men   20403      
Піна для гоління · 200 мл   125,00 грн
Бальзам після гоління · 100 мл  125,00 грн
Крем Антистрес  · 100 мл  185,00 грн

 Вартість усіх продуктів в наборі  435,00 грн

 Вартість набору лише  389,00 грн

 НАБІР 

01 | Aloe Vera Men Бальзам 
після гоління          
М‘який і ніжний догляд 
після гоління

  Зменшує подразнення 
шкіри після гоління

  Заспокоює та зволожує 
шкіру 

Наносити після гоління на шкіру
обличчя та шиї.
100 мл   
 20401      

125,00 грн

02 | Aloe Vera Men Піна для гоління
Ніжна піна для щоденного догляду за 
шкірою після гоління

  Ефективне і ретельне гоління

  Живить шкіру безпосередньо 
перед процесом гоління

Нанесіть невелику кількість піни 
на зволожену шкіру і рівномірно 
розподіліть по обличчю.
200 мл   
 20400      

125,00 грн

03 | Aloe Vera Men Крем Антистрес
Збагачена формула для щоденного
догляду за шкірою обличчя

 Освіжає шкіру

 Інтенсивно зволожує

Наносити на обличчя вранці або за 
потребою.
100 мл   
 20402      

185,00 грн



02
0301

6 1

01 02
03

Заспокоює шкіру після
гоління і піклується    
саме про чоловічу шкіру Перевірено на

сумісність зі шкірою

Тільки натуральні
активні речовини

Не містить парабенів
та мінеральних олій

Відмінна якість і
сертифіковане
джерело отримання
сировини

30 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

Д О ГЛ Я Д  Д Л Я  Ч О Л О В І К І В  |



Моя зовнішність – це моя візитна
картка! platinum – це мій догляд! Набір Platinum by Marcus Schenkenberg

від Marcus Schenkenberg  3248      
Крем що запобігає старінню 50 мл 419,00 грн
Охолоджуючий крем-гель
для повік 30 мл 299,00 грн
 
 Вартість усіх продуктів 
в наборі    718,00 грн

 Вартість набору лише    669,00 грн

01 | Крем що запобігає старінню
•  Колаген є одним з найважливіших білків в 

організмі, так як становить 30% маси білка 
людини і 70% маси білків шкіри

•  Активна речовина Platinum matrix-em® 
стимулює утворення колагенових волокон, які 
підтримують життєдіяльність шкіри

•  Тала вода, гіалуронова кислота і вітамін E 
наповнюють шкіру вологою

•  При використанні помітно поліпшується 
еластичність шкіри

•  Шкіра виглядає гладенькою і свіжою
•  Речовина Aqua Cacteen® заспокоює шкіру 

після гоління
50 мл
3240

419,00 грн

02 | Охолоджуючий крем-гель для повік
•  Platinum matrix-em® стимулює утворення 

колагену
•  Lumin-Eye® знімає набряклість повік, усуває 

мішки і темні кола під очима
•  Витяжка з кави стимулює й активізує водний 

обмін
•  Світловідбиваючі пігменти візуально 

зменшують зморшки
•  Позитивно впливає на загальний стан шкіри 

обличчя
30 мл
3243

299,00 грн
03 | Крем для обличчя з ефектом засмаги
•   DHA Plus® забезпечує природний, рівномірний 

тон шкіри з легким ефектом автозасмаги
•  Стимулює регенерацію клітин
•  Зберігає свіжість і сяйво Вашої шкіри
•  Забезпечує оптимальне зволоження і 

живлення, завдяки Platinum matrix-em ® і 
вітаміну Е

•  Ретельно мийте руки після використання
30 мл
3241    

299,00 грн

04 | Крем для обличчя з матуючим ефектом
•  З Комплексом Platinum matrix-em® і EvermatTM, 

який знижує блиск шкіри
•  Спеціальні пігменти утворюють на шкірі шар, 

який подібно легкому ефекту пудри надає шкірі 
матовий колір

•  Шкіра обличчя зволожується, стає більш 
рівною і гладкою, поліпшуються її еластичність 
і пружність

30 мл
3242

299,00 грн
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Прекрасний доглянутий зовнішній вигляд більше не є лише жіночою прерогативою.
platinum by Marcus Schenkenberg – це високоефективні продукти для комплексного
догляду за чоловічою шкірою з Platinum matrix-em®. Простий і виключно ефективний
комплекс!

 Ефективний догляд виключно для чоловіків

 Легкий в застосуванні

   Задовольнить індивідуальні потреби 
будь-якої шкіри 

3 МІСЦЕ                                                                                                                                               
В КАТЕГОРІЇ 

„ІННОВАЦІЙНИЙ
КОСМЕТИЧНИЙ 

ПРОДУКТ“ 
BSB AWARDS 2010

Серія „Platinum 
by Marcus Schenkenberg“ – 
системний догляд 
спеціально для чоловіків!

6 3Д О ГЛ Я Д  Д Л Я  Ч О Л О В І К І В  |
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Ідеальний догляд
для вибагливої 

шкіри





20+

30+
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Секрети молодості
від LR – для Вас!

ВАШ ВІК:

 30+  20+ 

МИ ВАМ РАДИМО:

POWER LIFT: МИТТЄВО ОСВІЖИТЬ ВТОМЛЕНУ ШКІРУ (для жінок та чоловіків від 20 років)

NANOGOLD & SILK: ЗМЕНШУЄ КІЛЬКІСТЬ ПЕРШИХ ЗМОРШОК (від 30 років)



67ANTI-AGING  20+  |

20+

ЕФЕКТИВНИЙ І
ДЛЯ ЧОЛОВІЧОЇ
ШКІРИ !

 ХІТ
ПРОДАЖІВ 

•  Миттєвий приплив енергії з ефектом підтягування шкіри
•   Для сліпучого зовнішнього вигляду шкіри перед кожною 

вечіркою та після неї
•   Ідеальний засіб для застосування вранці та ввечері, 

а також під час подорожей
•   Ефективний також для чоловічої шкіри
•  Прекрасне доповнення: очищуючі засоби Aloe Vera

(див. стор. 86-87)

Крем для обличчя PowerLift
•  Легка кремова емульсія.
•  Підтягуючий ефект і інтенсивне 

живлення, завдяки гіалуроновій 
кислоті, Reductine®, протеїнам і 
екстрактам водоростей.

30 мл
3991

245,00 грн

ПОРАДА!
Нанесіть крем powerLift
рівномірним шаром і легко
«вбивайте» кінчиками
пальців по всьому обличчю.
Робота клітин шкіри обличчя
активізується вдвічі, і Ви
відчуєте подвійний приплив
живої енергії!

Миттєвий приплив 
енергії для 
втомленої шкіри!



30+

03 | Денний крем
Розкішна шовковисто – кремова текстура з нано-золотом
і шовковими протеїнами
•  Uvinul A Plus* діє як зовнішня захисна оболонка шкіри 

і як перший бар‘єр проти потрапляння шкідливих UV 
променів

• Aglycal® перешкоджає утворенню вільних радикалів
•  Комплекс TIMP-Peptiden® захищає шкіру від 

ультрафіолетових променів, сповільнює її старіння.
• Відмінна основа під макіяж
• Покращує метаболізм клітин, стимулює обмінні процеси
50 мл
2682

339,00 грн

04 | Нічний крем
Крем з прекрасною шовковистою
структурою
• З нано-золотом, шовковими протеїнами
•  Біологічно активна речовина SYN®-COLL** 

збільшує вироблення колагену і еластину, 
стимулює регенерацію клітин

•  Додаткове живлення та догляд 
здійснюються завдяки TIMP-Peptiden® і 
комплексу Aglycal®

50 мл
2683

365,00 грн

  * Торгова марка фірми BaSF aG
** виготовлено фірмою pENTapHaRM Ltd.

02 | Очищуючий крем
для обличчя
•  Легкий крем на 

основі олій з рисових 
зародків

•  Перед застосуванням 
спінити з водою і 
нанести на шкіру 
обличя шляхом 
втирання

150 мл
2680

185,00 грн

01 | Тонік для обличчя
•  М‘яка і насичена 

консистенція 
з пантенолом 
забезпечує догляд 
Вашої шкіри

•  Після очищення 
обличчя нанесіть на 
ватний диск і протріть 
обличчя

150 мл
2681

185,00 грн

ЗМЕНШУЄ КІЛЬКІСТЬ ПЕРШИХ ЗМОРШОК

ЕКСК ЛЮЗИВНО ВІД LR

6 8 
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•  Денний крем захищає шкіру від ультрафіолетових 
променів, які є причиною старіння шкіри.

•  Нічний крем підтягує шкіру і зменшує перші зморшки.
•  Виготовлено з використанням нанотехнологій, що мають 

ефективну дію

Набір Nanogold  2684      
Денний крем· 50 мл  339,00 грн
Нічний крем · 50 мл  365,00 грн
Очищуючий крем · 150 мл  185,00 грн
Тонік для обличчя · 150 мл  185,00 грн
 Вартість усіх продуктів 
в наборі    1.074,00 грн

 Вартість набору лише  969,00 грн

Золото і шовк – запобігають
передчасному старінню шкіри!

 a N T I - aG I N G     30+   | 6 9
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Засіб для
зняття макіяжу з очей
Ретельно знімає
макіяж і зберігає
молодість Вашої
шкіри. Особливо
м‘який та ідеальний
засіб для тих, хто 
носить контактні лінзи, 
а також користується
водостійкою 
косметикою.
100 мл
1693

99,00 грн

Очищуюча
пінка
Рясна пінка дбайливо
очищує шкіру і
знімає макіяж.
150 мл
1689  

79,00 грн

Лосьйон для
обличчя
М‘який лосьйон для
обличчя з
екстрактом
гамамелісу, не
містить спирту.
200 мл
 1690      

79,00 грн

Масажне масло
Має розслаблюючий
ефект, знімає
напруження,
заспокоює нервову
систему і має
приємний аромат.
100 мл   
 1683      

99,00 грн

Спеціально для моєї
вибагливої шкіри

Зволожуючий
крем
Засіб, який
забезпечує
інтенсивне
зволоження,
містить провітамін
В5 і вітамін Е.
50 мл
 1686      

109,00 грн

Поживний
крем
Особливо
поживний засіб з
вітаміном
Е-ацетатом.
Підходить
для сухої шкіри.
50 мл  
 1687      

119,00 грн

Легкий крем-
гель
Особливо легкий
крем-гель, до складу
якого входить
магній і пантенол.
Засіб інтенсивно
зволожує і відновлює
шкіру.
50 мл
1688

109,00 грн

Який тип шкіри у Вас?

Серія Racine Q10  1684       
Інтенсивний денний крем · 50 мл  145,00 грн
Інтенсивний нічний крем · 50 мл  169,00 грн
Інтенсивний  крем для повік · 15 мл  119,00 грн
 Вартість усіх продуктів 
в наборі    433,00 грн

 Вартість набору лише    399,00 грн

Інтенсивний крем для 
повік
Ефективний засіб, який 
розгладжує як незначні, 
так і глибокі зморшки
навколо очей.
15 мл
1682

119,00 грн

Інтенсивний денний 
крем
Неперевершений 
захист і зволоження. 
Попереджує
утворення дрібних
зморшок.
50 мл
1680

145,00 грн

Оптимальний догляд для всіх 
типів шкіри вдень та вночі

Інтенсивний
нічний крем
Попереджає 
утворення дрібних 
зморшок. Робить 
шкіру гладенькою і
сяючою.
50 мл
1681

169,00 грн

Суха
шкіра

Нормальна
шкіра

Змішана
шкіра

7 0 
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Колаген
Висококонцентрований
догляд для підвищення
пружності шкіри.
30 мл
1691     

295,00 грн

Ліпосома
Інтенсивний догляд для сухої
шкіри, яка страждає від нестачі вологи і
піддається навантаженню.
Підтримує активність клітин.
30 мл
1692

295,00 грн

Моя шкіра виглядає
чудово – кожен день

Дбайливий 
догляд

Надзвичайне 
зволоження
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Racine Family Набір для всієї родини  22004       
Піна для ванни · 500 мл  119,00 грн
Лосьйон для тіла · 250 мл  99,00 грн
Шампунь · 250 мл  79,00 грн
Гель для душу · 250 мл  79,00 грн
 Вартість усіх продуктів 
в наборі    376,00 грн
 Вартість набору лише  349,00 грн

 НАБІР 

01 | Піна для ванни
Кремова піна для зняття
напруження та інтенсивного
догляду за шкірою. Піна ніжно
огортає Ваше тіло, а шкіра стає
еластичною і оксамитовою.
• Без барвників і парабенів
500 мл
22002   

119,00 грн

02 | Лосьйон для тіла
Подаруйте своїй шкірі
задоволення від зустрічі з новим
лосьйоном для тіла Racine Family.
Надзвичайно легка текстура
швидко поглинається шкірою і 
ніжно доглядає за нею.
• Без парафіну, барвників і
парабенів
250 мл
 22003      

99,00 грн

03 | Шампунь
Делікатна турбота і догляд за Вашим 
волоссям. Вільна від силікону текстура 
дуже м‘яко очищує волосся і одночасно
здійснює оптимальний догляд.
Нова формула догляду полегшує
розчісування, надає волоссю блиск та 
еластичність. 
• Без силіконів, барвників та
парабенів
250 мл
22001  

79,00 грн

04 | Гель для душу
Кремоподібний гель для душу ретельно 
очищує Ваше тіло і здійснює ніжний 
догляд за шкірою.
• Без барвників і парабенів
250 мл
22000     

79,00 грн
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Чиста радість
для всієї родини
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ФУНКЦІЯ
Таємниця успіху продукту полягає у корисних 
властивостях комплексу Microsilver BG ™, до
складу якого входить чистий порошок срібла.                                       
Неповторна комбінація з пантенолом і оксидом
цинку працює як в‘яжучий засіб, що підсушує                                                     
та дезинфікує шкіру. Срібно-сірий колір 
продукції – це очевидний знак її якості.

u  MICROSILVER PLUS 

Антибактеріальна дія:

Шкіра, заражена бактеріями Здоровий стан шкіри після
застосування Microsilver

Комбінація діючих речовин
надає потрійну дію *:

антибактеріальну 

регулюючу 

стабілізуючу

ДІЯ

Всі продукти Microsilver розробляються                                                                 

на основі філософії Microsilver:

u Без барвників

u Без парабенів (консервантів)      

ЗОКРЕМА

*  Науково підтверджено різними дослідженнями (у тому числі Fresenius)
** не через хвороби

Доктор Вернер Фосс,
засновник та керівник незалежної дослідницької компанії DERMATEST*,

Німеччина. 

Я та мої колеги в DERMATEST багато разів досліджували
продукти серії Microsilver та з упевненістю
підтверджуємо їх ефективність.

Чисте срібло

Декспантенол Сполуки цинку

Частина тіла Сфера ** Рішення

Ротова порожнина Ясна, неприємний запах з рота Зубна паста

Обличчя Прищі, плями Миючий крем

Обличчя Прищі, плями Крем для обличчя

Тіло Неприємний запах поту з-під пахв Кульковий деодорант

Тіло Сухість і лущення шкіри Гель для душу

Тіло Лущення сухої шкіри (локальне) Універсальний крем

Тіло Лущення сухої шкіри (великі ділянки) Емульсія для тіла

Руки Спітнілі долоні, гігієна Крем для рук

Руки Спітнілі долоні, гігієна (у дорозі) Гель для рук

Стопи Спітнілість стоп, неприємний запах Бальзам для ніг

Волосся Лупа, суха шкіра голови Шампунь проти лупи

Усуває небажані бактерії

Захищає від утворення нових
бактерій



TOOTH

MICROSILVER
Зубна паста
Застосовувати вранці і ввечері або в міру
необхідності. Чистити зуби не менше двох
хвилин.
75 мл
25090

99,00 грн
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** Патент номер: DE 10 2010 063 720.3-43

Догляд за зубами і 
ротовою порожниною
Зубна паста Microsilver прекрасно чистить зуби, зміцнює ясна, зменшує
кількість бактерій, які негативно впливають на зубну емаль та
попереджає виникнення парадонтозу, карієсу, бляшок та неприємного
запаху. Усуває небажані мікроорганізми у ротовій порожнині та в
горлі, між зубами й на язиці, знищуючи тим самим неприємний запах.
Вирівнює маленькі шорсткості в зубній емалі завдяки дії гідроксиапатиту.

ПЕРЕВІРЕНО
СТОМАТОЛОГАМИ

u  MICROSILVER  
антибактеріальна дія

Зуб, уражений                                                                                                              
бактеріями

ГІДРОКСИАПАТИТ  відновлює 
зубну емаль

Зуб після застосування
зубної пасти 

*  дослідження зубної пасти проводилось компанією Dermatest 
протягом 4 тижнів у квітні 2006 року. У дослідженні приймали 
участь 100 жінок та чоловіків віком від 18 до 72 років.

Доведена ефективність:

90% опитаних підтвердили
укріплення ясен*

Дія зубної пасти:

Профілактика парадонтозу

Знешкодження бактерій

Усунення неприємного запаху

Відновлення зубної емалі

**Подано 
на патент
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Антибактеріальний догляд для рук і ніг

 MICROSILVER 
Шампунь проти лупи
Для щоденного догляду за
волоссям. Запобігає
появі лупи і усуває
причини її появи.
Для щоденного застосування.
150 мл
25070

299,00 грн

 MICROSILVER 
Крем для рук
Захищає шкіру від стресів 
і активно зволожує руки. 
Містить захисний 
мінеральний комплекс.
Швидко поглинається 
шкірою.
75 мл
25050

209,00 грн

 MICROSILVER 
Гель для рук
Для швидкого 
очищення рук
в дорозі або в разі 
відсутності
води.
75 мл
25051     

185,00 грн

 MICROSILVER 
Бальзам для ніг
Рекомендується 
застосовувати
вранці або у разі 
необхідності.
Швидко поглинається 
шкірою.
100 мл
25052

209,00 грн

 OCTOPIROX 
запобігає лущенню шкіри.

Ліквідуйте лупу* і причини ї ї утворення!

Потрібно
завжди

Дія крему для рук:
Сполуки цинку створюють на
руках захисну плівку
Інтенсивно зволожує

Знищує бактерії та живить шкіру

Дія гелю для рук:

Гігієна без води
Антибактеріальна дія та
зволоження  
Сполуки цинку створюють на
руках захисну плівку

Доглядає за шкірою голови

Дія шампуня:
М‘яке та дбайливе очищення

Усуває ознаки лупи*

Має антибактеріальну дію

Дія бальзаму для ніг:

Живить та зволожує шкіру
Робить шкіру гладенькою та
еластичною
Усуває неприємний запах

* що виникає через сухість шкіри голови
**  Дослідження Шампуню проти лупи Microsilver з 

антибактеріальною дією проводилось компанією Dermatest з 
Квітня до Червня 2008 року. У дослідженні приймали участь 10 
чоловіків віком від 22 до 56 років.

Доведена ефективність**:

•     100% опитаних підтвердили
зниження ознак появи лупи 

•   80% опитаних підтвердили, що 
волосся виглядає доглянутим та 
шкіра голови заспокоюється

Одна з причин появи лупи – вплив грибків і бактерій на ороговіння 
клітин шкіри голови. Шампунь Microsilver надає антибактеріальний 
захист шкірі і ліквідує причину її утворення. Ефект відчувається                                       
вже після першого застосування. Пантенол заспокоює і
живить суху шкіру голови.
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Доведена ефективність 
проти забруднення шкіри

u  MICROSILVER  
антибактеріальна дія

САЛІЦИЛОВА КИС ЛОТА 
розкриває пори          

 DEFENSIL  
знімає запалення

Очищена шкіра
після застосування
крему MICROSILVER

Забруднені пори

Усуває забруднення

Покращує зовнішній вигляд шкіри

Заспокоює шкіру

2-й Етап: Догляд

1-й Етап: Очищення
М‘яке глибоке очищення

Розкриває пори

Підвищена активність сальних залоз забруднює шкіру, що є передумовою 
розмноження багатьох мікроорганізмів. Продукти по догляду за шкірою 
Microsilver розкривають пори, очищують шкіру та знищують хвороботворні 
мікроорганізми. Крем для обличчя підвищує регенеративну функцію шкіри, 
підвищує її захисний бар‘єр і допомагає позбутися прищів і вугрів.

01 |  MICROSILVER 
Миючий крем
Застосовувати для
очищення обличчя
вранці та ввечері
150 мл
25000

209,00 грн

02 |  MICROSILVER 
Крем для обличчя
Наносити на обличчя після
застосування миючого
крему
50 мл
25001

239,00 грн

Набір для догляду за шкірою 
обличчя 25002      
Миючий крем · 150 мл  209,00 грн
Крем для обличчя · 50 мл  239,00 грн  

 Вартість усіх продуктів 
в наборі    448,00 грн

 Вартість набору лише     399,00 грн

Доведена ефективність*:
•     100% опитаних підтвердили високу

ефективність крему для обличчя
•    85% опитаних підтвердили 

зниження забруднення шкіри

*  Дослідження крему для обличчя з антибактеріальною дією 
проводилось компанією Dermatest протягом 8 тижнів в cерпні 
2005 року. У дослідженні приймали участь 20 жінок та чоловіків 
віком від 16 до 34 років.

01
02

 НАБІР 
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Дія деодоранту:

Захист від запаху поту – 24 години

Не містить спирт, ніжний до шкіри

Не містить солі алюмінію, не звужує
потові залози

Поглинає піт

 MICROSILVER 
Емульсія для тіла
Застосовується для
обробки обширних
ділянок сухої, надмірно
напруженої шкіри.
200 мл 
 25021      

299,00 грн

 MICROSILVER 
Кульковий деодорант
Для запобігання 
неприємного запаху.
50 мл
25022     

155,00 грн

Догляд

 MICROSILVER 
Гель для душу
Застосовується для
очищення шкіри перед
використанням
Емульсії для тіла і/або
Універсального крему
200 мл
25023

239,00 грн

Очищення

TАЛЬК 
усуває піт

Захист шкіри від стресу

Щоденний захист

Доведена ефективність*:
•  80% опитаних підтвердили 

відсутність неприємного запаху
•  80% опитаних підтвердили 

відсутність подразнення шкіри

*  Дослідження деодоранту з антибактеріальною дією проводилось 
компанією Dermatest протягом 4 тижнів у квітні 2006 року. 
У дослідженні приймали участь 20 жінок та чоловіків віком від 25 до 
76 років.

1-й Етап:
Догляд та зволоження шкіри

М‘яке очищення пошкодженої шкіри      

Заспокійлива дія 

2-й Етап:
Очищення та нейтралізація дії вільних радикалів

Покращення і стабілізація стану шкіри  

Підсилення процесів регенерації 

Створення „захисної плівки“       

Набір для догляду за тілом 25112      
Гель для душу · 200 мл  239,00 грн
Емульсія для тіла · 200 мл  299,00 грн

 Вартість усіх продуктів 

в наборі  538,00 грн

 Вартість набору лише   479,00 грн

 НАБІР 
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Невідкладна допомога
при подразненій шкірі
Шкіра є захисним шаром тіла людини. Суха, подразнена шкіра             
злущується та легко вражається мікроорганізмами. Продукти                         
Microsilver знижують вплив на шкіру хвороботворних мікроорганізмів. 
Універсальний крем утворює лікувальну захисну плівку на уражених ділянках 
шкіри. Ектоїн захищає клітини, уповільнює процес старіння шкіри,
скорочує кількість поверхневих зморшок, запобігаючи появі нових.

НАЙБІЛЬШИЙ
ВМІСТ СРІБЛА

 MICROSILVER 
Універсальний крем
Застосовується для
локальної обробки дуже
сухої, що лущиться,
проблемної шкіри.
75 мл
25020

359,00 грн

u  MICROSILVER 
антибактеріальна дія

Суха шкіра ліктя Заспокоєна шкіра
після нанесення
універсального
крему Microsilver

ЕКТОЇН
Підвищує захисний бар‘єр

*  Дослідження універсального крему з антибактеріальною  
дією проводилось компанією Dermatest протягом 8 тижнів в 
серпні 2005 року. У дослідженні приймали участь 16 жінок 
та 4 чоловіки віком від 18 до 71 років.

Доведена ефективність*:
•    90% опитаних підтвердили, що 

універсальний крем легко 
переноситься при чутливій шкірі

•    85% опитаних підтвердили, що 
шкіра заспокоюється після 
нанесення універсального крему*

Дія універсального крему:

Заспокоює дуже суху шкіру

З нижує свербіж**

Зволожує

Підвищує захисний бар‘єр шкіри

** Не обумовлений хворобою
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    Сила природи
в серії по догляду 
за шкірою Aloe Vera



Aloe Vera Термолосьйон
Лосьйон для догляду за шкірою. 
Заспокоює і зволожує шкіру. Тепловий 
ефект допомагає зняти припухлості, 
запалення і щемливий біль.

  Евкаліптова олія і олія грушанки

    Приємний розслабляючий тепловий 
ефект

  Сприяє кращому кровообігу

   Олії – оливкова, кунжутна, жожоба,
абрикосових кісточок – піклуються 
про оксамитово-м‘яку шкіру

Для нанесення на шкіру при напружених 
м‘язах, застудах, ударах, розтягненнях, 
болю в спині.
100 мл   
 20003      

179,00 грн

01 | Aloe Vera 
Спрей „Швидка допомога“
Унікальна комбінація з Алое Вера і
екстрактів 12 трав.

  Створює на шкірі захисну плівку

  Заспокоює, охолоджує, регенерує
500 мл   
 20000        

249,00 грн

 Aloe Vera DermaIntense
Інтенсивний крем для 
тіла 

Інтенсивний крем для тіла
Інноваційний крем для догляду за 
чутливою і проблемною шкірою. 
Комплекс з вітаміном B12 також подбає 
про суху і почервонілу шкіру.
Цей крем розроблявся спеціально 
для цілеспрямованого догляду за 
особливо сухими ділянками шкіри. 
Крем інтенсивно наноситься на очищені 
ділянки шкіри декілька разів на день.
Без віддушок, парабенів, мінеральних 
олій.
50 мл
20006  

345,00 грн

Швидке рішення
для чутливої шкіри

* Патент номер: DE10 2010 030 443 А1

Подано
на патент

 Aloe Vera 

Олія
ослинника

Дія комплексу

Вітамін
B12

Екстракт
барбарису

(Магонії)
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*

45 %
 Aloe Vera 

20 %
 Aloe Vera 

83 %
 Aloe Vera 



•  Унікальна рецептура включає Алое Вера і екстракти                                                                                                             
12 лікувальних рослин: календули, деревію,                                                                                 
ромашки, шавлії та ін.

• Чудово зволожує шкіру
• Швидко заспокоює подразнену шкіру

Багатогранна дія:
Алое Вера і
екстракти рослин

 Відмінна якість і
сертифіковане
джерело отримання
сировини 

 Перевірено на
сумісність зі шкірою 
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01

 ХІТ
ПРОДАЖІВ 

83 %
 Aloe Vera 



Aloe Vera MSM гель для тіла
Еластичний гель, що швидко поглинається 
шкірою. Містить MSM – МетилСульфонілМетан –
органічну сірку, необхідну для повноцінного
функціонування і гнучкості суглобів.

   З екстрактами листя лимонника
і вербової кори

  Оптимальне доповнення до Питного гелю

Aloe Vera Фрідом (див. стор. 111)
Для зовнішнього застосування
200 мл   
 20004       

295,00 грн

+

Aloe Vera Крем з прополісом
Поєднання властивостей прополісу з 
бджолиних сот і aлое Вера – прекрасний 
засіб для зволоження,
розслаблення і регенерації шкіри.

   Натуральний екстракт бджолиного 
воску

   Інтенсивне зволоження для сухої 
шкіри

Для живлення обвітреної шкіри, що 
лущиться. Можливе використання в якості 
масажного крему.
100 мл   
 20002         

229,00 грн

Aloe Vera Концентрат
Гель із листя aлое Вера у первісній
формі і консистенції. Найвища
концентрація гелю Aloe Vera. Ефективність
збільшується при застосуванні після Спрею
«Швидка Допомога».

  Еластична, свіжа і гладенька шкіра

  Інтенсивне зволоження

Найширший спектр застосування.
100 мл   
 20001         

179,00 грн
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79 %
 Aloe Vera 

90 %
 Aloe Vera 

60 %
 Aloe Vera 



01| Набір Aloe Vera Бокс  20050      
Ваш набір першої допомоги,
три продукти в одній коробці:
Концентрат Aloe Vera – 100 мл  179,00 грн
Крем Aloe Vera з прополісом – 100 г 229,00 грн
Спрей Aloe Vera «Швидка допомога»
у зручному флаконі 150 мл
спеціально для цього набору 119,00 грн
Окремо не постачається.

 Вартість усіх продуктів в наборі    527,00 грн

 Вартість набору лише    449,00 грн

Наші спеціалісти:
швидка допомога
з силою Алое Вера

 Відмінна якість і
сертифіковане
джерело отримання
сировини 

 Перевірено на
сумісність зі шкірою 
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 НАБІР 

79 %
 Aloe Vera 

83 %
 Aloe Vera 

90 %
 Aloe Vera 



 Aloe Vera 
М‘які очищувальні серветки 
для обличчя 
М‘які очищувальні серветки, не містять спирту, 
ніжно і дбайливо очистять Ваше обличчя, шию, 
область декольте. Шовковисто–м‘яка структура 
і турботлива формула задовольнить шкіру будь-
якого типу.

   Підходять для кожного: у дорозі, під час
занять спортом або під час роботи в офісі

   Для приємного відчуття чистоти і свіжості
шкіри

Очищувати шкіру легкими рухами без натиску.
25 штук
 20012        

59,00 грн

Aloe Vera Пілінг для обличчя
Ніжне і акуратне відлущування ороговілих
частинок шкіри. Зовнішній вигляд
шкіри покращується, не порушується її
кислотний баланс.

   Екстракт бамбука і бамбукові зернятка
відповідають за пілінг

  Дбайливий догляд

  Шкіра виглядає сяючою і свіжою

Застосовувати після Очищуючого молочка 
2–3 рази на тиждень. Наносити на вологе 
обличчя, шию і область декольте легкими 
рухами по масажних лініях. Не наносити на 
очні западини. Змити теплою водою.
 75   мл    
 20013         

145,00 грн

Aloe Vera Зволожуюча маска-пінка
Легка, освіжаюча маска-пінка для обличчя. З олією
зародків рису, протеїнами пшениці та алантоїном.

   Екстракт оливи для ідеального піклування та
зволоження

  Ідеальна також як основа для макіяжу

  Для свіжої, живої, м‘якої шкіри

Нанести на очищену шкіру та дозволити
увібратись. Можливі залишки масажними рухами
втерти в шкіру.
50 мл   
 20119      

189,00 грн

01 |  Aloe Vera Тонік для обличчя 

Для щоденного догляду за шкірою. Не порушується
природний кислотний баланс шкіри.

  Екстракт жасмину заспокоює чутливу шкіру

  Ніжне очищення

  Зволоження

  Підтягує і освіжає шкіру

  Не містить спирту

Щодня вранці і ввечері після Очищуючого
молочка наносити на обличчя, шию і область
декольте. Не наносити на очні западини.
200 мл   
 20011      

155,00 грн

Aloe Vera Зволожуюча маска
Маска для інтенсивного зволоження шкіри.

   Містить гіалуронову кислоту, олію
дерева ши і оливкову олію

   Екстракт дикої троянди заспокоює і
пом‘якшує шкіру

   Шкіра стає свіжою та доглянутою

Нанести на шкіру обличчя і область
декольте, залишити на 10-15 хвилин і
видалити вологим ватним диском.
 75   мл    
 20064         

245,00 грн
+

+

+

02 |  Aloe Vera Очищуюче молочко 

Ніжне очищуюче молочко для глибокого очищення 
шкіри і зняття макіяжу. Прекрасно підходить також для сухої та
чутливої шкіри.

  Екстракт жасмину заспокоює чутливу шкіру

   Розкриває пори і очищує їх від забруднення

   Зберігає природний кислотний баланс шкіри

    Інтенсивно зволожує

Нанести на вологе обличчя, шию і область декольте по масажних 
лініях. Не наносити на очні 
западини. Змити теплою 
водою.
200 мл   
 20010      

155,00 грн

Ніжний пілінг
з екстрактом бамбука

* Патент номер: DE 10 2010 030 654 A1

*

*

*

*

*

Подано
на патент

Подано
на патент

Подано
на патент

Подано
на патент

Подано
на патент

30 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 



Очищуючи свою шкіру,
Ви вже зволожуєте її

• Шкіра ніжно очищується, не порушується її кислотний баланс
• Інтенсивне зволоження, збереження природного кислотного балансу шкіри
• Біологічні екстракти заспокоюють шкіру вже при очищенні

Набір для очищення шкіри   20020 
Очищуюче молочко – 200 мл  155,00 грн
Тонік для обличчя – 200 мл  155,00 грн
Очищувальні серветки – 25 штук  59,00 грн
Пілінг для обличчя – 75 мл  145,00 грн

 Вартість усіх продуктів в наборі  514,00 грн

 Вартість набору лише  459,00 грн

Не містить:
• Парабенів
• Мінеральних олій
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 Відмінна якість і
сертифіковане
джерело отримання
сировини 

 Перевірено на
сумісність зі шкірою 

 НАБІР 

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 



02 | Aloe Vera Нічний крем
Еластична текстура і розслабляючий аромат –
це чудова гармонія для регенерації Вашої шкіри.

    Оливковий біоекстракт інтенсивно 
зволожує шкіру

    Завдяки вітамінам С і Е відбувається 
регенерація шкіри

Вранці шкіра виглядає сяючою та свіжою.
Наносити щодня ввечері на очищене обличчя.
50 мл   
 20015       

239,00 грн

03 | Aloe Vera Крем для повік
Запобігає утворенню «кіл» під очима і бореться з 
набряками. Інтенсивне зволоження робить шкіру 
навколо очей еластичнішою і підвищує її тургор.

   Екстракт магнолії розгладжує зморшки

   Haloxyl® зменшує кола під очима і набряклість

   Профілактика зморшок для сухої шкіри

Наносити вранці і ввечері
 15   мл    
 20018      

239,00 грн

Зволоження 
     шкіри обличчя

Догляд за обличчям
вдень...

...та вночі

01 |  Aloe Vera Денний крем 
Інтенсивно зволожуючий крем з ніжною
текстурою. Щоденний догляд для будь-
якого типу шкіри.

   Екстракт ківі освіжає шкіру і живить
вітаміном C

   Підтримує активність клітин та 
інтенсивно зволожує

   Вітаміни Е і В5 доглядають 
за шкірою, допомагають зберегти її 
еластичність

  Ідеальна основа під макіяж

Наносити щодня вранці на очищене 
обличчя.
50 мл   
 20014      

239,00 грн

+

 Aloe Vera Гідратуючий крем-гель    
Шовковиста, освіжаюча, безмасляна текстура. 
Одразу після нанесення надає шкірі свіжості та 
яскравості. 50% Aлое Вера.

  Екстракт водяної лілії

   Освіжаючий ефект

   Інтенсивне зволоження

   Швидко поглинається шкірою

Наносити щодня вранці та / або ввечері на очищене 
обличчя. Можна застосовувати як основу під макіяж.             
50 мл   
 20111         

239,00 грн

Aloe Vera Бальзам для губ
Ніжний догляд для губ. Губи стають
м‘якими і гладенькими

   Захищає чутливу, тонку шкіру губ від
несприятливих зовнішніх впливів

  Зволожує губи
Застосовувати кілька разів на день.
4,8 г   
 20017         

75,00 грн

+

* Патент номер: DE 10 2010 030 654 A1

*

*

*

*

Подано
на патент

Подано
на патент

Подано
на патент

Подано
на патент

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 40 %

 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 



Сяюча шкіра – 
  еластична
і сповнена життя

• Природний догляд
• Без парабенів і мінеральних масел
• Без компонентів тваринного походження
• Без нафтопродуктів

Набір для догляду
за обличчям Aloe Vera  20130      
Денний крем – 50 мл  239,00 грн
Нічний крем – 50 мл  239,00 грн
Крем для повік – 15 мл  239,00 грн
Бальзам для губ – 4,8 г  75,00 грн
 Вартість усіх продуктів 
в наборі    792,00 грн

 Вартість набору лише    715,00 грн

Набір Базовий догляд за шкірою 
обличчя Aloe Vera  20046       
Очищуюче молочко 200 мл  155,00 грн
Тонік для обличчя- 200 мл  155,00 грн
Денний крем - 50 мл  239,00 грн
Нічний крем - 50 мл  239,00 грн

 Вартість усіх продуктів 
в наборі    788,00 грн

 Вартість набору лише    699,00 грн

Високий вміст
aлое Вера

Тільки натуральні
активні речовини

 Перевірено на
сумісність зі шкірою 

Не містить:
• Парабенів
• Мінеральних олій

 Відмінна якість і
сертифіковане
джерело отримання
сировини 
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Aloe Vera Кульковий деодорант
Ніжний і надійний захист від запаху поту.
Приємне відчуття свіжості протягом
всього дня.

   Екстракт бавовни надає неперевершеного відчуття 
легкості та прохолоди у спекотний літній день

  Ефективний протягом всього дня

     Не містить спирту, може використовуватися після
гоління і епіляції

    Без віддушки. Відмінно поєднується з будь-яким з Ваших 
улюблених ароматів

Застосовувати щодня вранці/ввечері або
після занять спортом.
50 мл   
 20036      

75,00 грн

+

Всі продукти,     
зображені на цій 

сторінці,           
подано на патент

01 | Aloe Vera Бальзам для тіла
Природний догляд за шкірою з інтенсивним зволоженням після
прийняття душу або ванни. Шкіра стає гладенькою і м‘якою.

   Лінолева кислота з олії виноградних кісточок сприяє
регенерації і оновленню шкіри

  Зволожує та швидко поглинається шкірою

  Піклується про шкіру всього тіла

Наносити за потребою вранці та/або ввечері на все тіло або на
окремі його частини.
200 мл   
 20078      

185,00 грн
02 | Aloe Vera Ніжний крем
Комплексний м‘який догляд для особливо вибагливої шкіри.

   Олія з виноградних кісточок ніжно піклується про 
еластичність шкіри

  Зволожує

  Швидко поглинається шкірою

  Догляд для обличчя і тіла, підходить також для юної шкіри

Наносити вранці та/або ввечері на все
тіло або на окремі його частини.
100 мл   
 20031      

119,00 грн
* Патент номер: DE 10 2010 030 654 A1

Aloe Vera Шампунь для 
волосся та тіла
Швидкий і ретельний догляд від 
голови до ніг. Залишає приємне 
відчуття свіжості і доглянутості.

   Екстракт шишок хмелю зміцнює 
волосяні цибулини, надає 
волоссю пишності і блиску, 
тонізує шкіру

    Швидкий універсальний догляд 
за волоссям та тілом

Застосовувати щодня вранці / 
ввечері або після занять спортом.
250 мл   
 20033        

155,00 грн

 Aloe Vera Гель для душу 
Ретельний і ніжний догляд з 
приємним ароматом. Залишає 
відчуття природної
свіжості і чистоти.

   Екстракт білого чаю дарує
неймовірні враження під час 
прийняття душу

   Освіжає шкіру

   Для м‘якого очищення

   Зволожує шкіру

Застосовувати вранці і ввечері під 
час прийняття душу.
250 мл   
 20030        

119,00 грн

       Aloe Vera 
 ОСОБИСТА ГІГІЄНА 

9 0 

*

35 %
 Aloe Vera 

35 %
 Aloe Vera 

15 %
 Aloe Vera 



Набір для спорту Aloe Vera  20135      
Шампунь для волосся
та тіла · 250 мл  155,00 грн
Кульковий деодорант · 50 мл  75,00 грн

 Вартість усіх продуктів в наборі    230,00 грн

 Вартість набору лише    199,00 грн

• Алое Вера захищає шкіру під час купання і прийняття душу
• Ефективні біоекстракти захищають шкіру від пересушування

Секрети 
доглянутої шкіри

 Відмінна якість і
сертифіковане
джерело отримання
сировини 

 Перевірено на
сумісність зі шкірою 

Тільки натуральні
активні речовини

Не містить:
• Парабенів
• Мінеральних олій

Біо Екстракти:
•  з контрольованих 

сертифікованих 
джерел

З біо-
екстрактами
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69 %
 Aloe Vera 

35 %
 Aloe Vera 



04
03

02 | Aloe Vera Шампунь
Відновлює структуру волосся, інтенсивно зволожує
та доглядає його під час миття.

  З екстрактом гранату

  Рекомендовано також для сухого і фарбованого волосся

  Робить волосся здоровим та блискучим

Наносити на мокре волосся масажними рухами. 
Ретельно змивати водою.
200 мл   
 20038      

145,00 грн

01 | Aloe Vera Спрей для догляду за волоссям
Спрей піклується про волосся, запобігає посіченню кінчиків, полегшує 
розчісування і зволожує шкіру голови.

   Екстракт м‘яти виявляє освіжаючу і тонізуючу дію на шкіру голови і 
волосся, робить волосся здоровим і сильним, запобігає появі лупи

   Особливо рекомендується для сухого і фарбованого волосся

   Активно захищає від температурних впливів

   Надає волоссю силу і блиск

Наносити на вологе або сухе волосся. Не змивати.
150 мл   
 20037         

145,00 грн

Дбайливий догляд 
з Aloe Vera

Aloe Vera Сіль для ванни
Доглядає за тілом під час прийняття 
ванни. З приємним свіжим ароматом

  Відмінний догляд і релаксація

  Додавати у воду
 350  г   
 20035         

119,00 грн

+

Aloe Vera Піна для ванни
Ароматична добавка у ванну для 
отримання неповторного 
задоволення.

  М‘ятна олія

   Ревіталізація шкіри

   Шкіра зволожується

   Довготривала піна

Додавати у воду
300 мл   
 20034      

185,00 грн

+

* Патент номер: DE 10 2010 030 654 A1

*

*

Подано
на патент

Подано
на патент

40 %
 Aloe Vera 

40 %
 Aloe Vera 



• Для красивого, блискучого волосся
• Природне джерело вологи
• Для ретельного догляду за волоссям

Розкішне волосся –
це реально!

 Перевірено на
сумісність зі шкірою 

Тільки натуральні
активні речовини

 Відмінна якість і
сертифіковане
джерело отримання
сировини 

З біо-
екстрактами

Набір для догляду за волоссям
та тілом Aloe Vera  20133       
Шампунь • 200 мл  145,00 грн
Бальзам для тіла • 200 мл  185,00 грн
Гель для душу • 250 мл  119,00 грн

 Вартість усіх продуктів в наборі    449,00 грн

 Вартість набору лише  399,00 грн

 Д О ГЛ Я Д  З  A LO E  V E R A   | 9 3
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60 %
 Aloe Vera 

45 %
 Aloe Vera 



02 | Aloe Vera Зубна паста для чутливих зубів
При реакції зубів на холодне, кисле, гаряче або
солодке.

  Захищає зубну емаль

  Для щоденного використання
100 мл   
 20071      

75,00 грн

Aloe Vera Крем для рук Екстра
Інтенсивна терапія для дуже сухої шкіри рук.
Після використання шкіра миттєво стає м‘якою,
еластичною та доглянутою.

   Мигдальна олія регулює ліпідний і водний
баланс шкіри, активізує процес регенерації
клітин

  Швидко поглинається шкірою, при
  інтенсивному нанесенні діє як маска

  Ідеальний догляд для сухої шкіри

  Захист та турбота „2 в 1“
 75   мл    
 20118      

125,00 грн

 Aloe Vera Крем для рук 

Ваш щоденний помічник, який турботливо
зволожує шкіру, робить її м‘якою та
шовковистою.

  Екстракт календули активно зволожує

   Швидко поглинається шкірою та робить 
її м‘якою і ніжною

   Захист та турбота „2 в 1“

Наносити після кожного миття рук
 75   мл    
 20117       

109,00 грн

Aloe Vera Крем-мило
(додаткова упаковка)
500 мл   
 20081      

149,00 грн

Aloe Vera Крем-мило
М‘яке, не містить мила, не сушить шкіру рук при
частому використанні.

   Екстракт мигдалю утворює на поверхні шкіри
плівку з протеїнів, яка вирівнює мікрорельєф
шкіри і допомагає зменшенню зморшок

  Не шкодить шкірі при частому використанні

  Зволожує шкіру
250 мл   
 20080         

99,00 грн
*

* Патент номер: DE 10 2010 030 654 A1

+

Aloe Vera –
ніжна та 
шовковиста
шкіра рук

01 | Aloe Vera Зубна паста
Комплексний догляд і приємне відчуття
свіжості у всій порожнині рота.

  Екстракт ехінацеї запобігає запаленню ясен

  Відмінна профілактика карієсу

Для щоденного використання.
100 мл   
 20070      

75,00 грн

9 4 

*

*

Подано
на патент

Подано
на патент

Подано
на патент

38 %
 Aloe Vera 

40 %
 Aloe Vera 

35 %
 Aloe Vera 

+



Здорові ясна
і свіжий подих
•  Для профілактики пародонтозу,

карієсу і утворення бляшок
• Має заспокійливу і оздоровчу дію
• Не роз‘їдає зубну емаль

Набір „Базовий догляд“ Aloe Vera   20150       
М‘які очищувальні серветки – 25 шт.  59,00 грн
Крем-мило · 250 мл  99,00 грн 
Крем для рук · 75 мл  109,00 грн
Шампунь для волосся
та тіла · 250 мл  155,00 грн
Зубна паста · 100 мл  75,00 грн

 Вартість усіх продуктів в наборі  497,00 грн

 Вартість набору лише  459,00 грн

 Відмінна якість і
сертифіковане
джерело отримання
сировини 

 Д О ГЛ Я Д  З  A LO E  V E R A   | 9 5
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 НАБІР 

40 %
 Aloe Vera 

43 %
 Aloe Vera 



 головний пріоритет в нашій роботі
Вже понад 10 років ми розробляємо
харчові добавки найвищої якості,
щоб покращити Ваше здоров‘я.                                                                                                                      
Довіртеся нашому досвіду та 
компетенції!

Ваше здоров‘я і гарне 
самопочуття –
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Харчові добавки від LR:

Наше основне завдання - надати
Вам продукцію високої якості, 
щоб забезпечити Ваш організм 
усіма необхідними поживними 
речовинами.

Повний захист від А до Я

 Х А Р Ч О В І  Д О Б А В К И   |

   Гарне 
самопочуття

  Здорове серце

  Фігура

  Суглоби

    Вітаміни 
та мінеральні 
речовини

  Захист
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Aloe Vera Питний гель 
з додаванням меду  –
класична традиція від LR

Навряд чи будь-який інший натуральний продукт 
є таким популярним, як рослина Алое Вера, 
традиція використання якої сягає глибини 
тисячоліть. Ще стародавні ацтеки у Мексиці, 
єгипетські фараони та імператор Карл Великий 
використовували поєднання природної 
ефективності Алое Вера з цінним квітковим 
медом. Вони знали, що Алое Вера - це 
надзвичайна користь для здоров‘я.

Найперший Питний гель Aloe Vera був 
виготовлений за традиційним оригінальним 
рецептом бразильського монаха-францисканця, 
пастора Романо Заго. Він описує поєднання гелю 
з листя Алое Вера і чистого квіткового меду та їх 
особливо цінні якості. Компанія LR оптимізувала 
цю класичну формулу з урахуванням останніх 
наукових розробок та отримала  унікальний 
результат – Aloe Vera Питний гель з додаванням 
меду!

* < 0,1 промілле відповідно до нормативних вимог

 ВАЖ ЛИВО 

 НАБІР 

Наша класика!
   90% чистого гелю з листя Алое Вера

  9% цінного квіткового меду

   Класична рецептура від пастора
Романо Заго

    Бережна переробка сировини 

  Не містить алоїну *

6075 % Вітамін C  (мг) 
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 Запитуйте ваших Партнерів LR
про знижки на набори! 

 Інформація: Слідкуйте за збалансованим 
харчуванням та здоровим способом життя. 
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Aloe Vera Питний гель 
з додаванням меду –
класична традиція від LR
Питний гель Aloe Vera – найперший та 
найуспішніший продукт від LR всіх часів. 
Питний гель Aloe Vera з додаванням меду – 
це чудове поєднання природної 
ефективності Алое Вера з цінним квітковим 
медом. Ви також можете оцінити користь і 
дієвість цього продукту!

Питний гель
Aloe Verа з медом
Рекомендації по
застосуванню:
щоденно 3 х 30 мл
1000 мл   
 80700      

349,00 грн 

НАЙУСПІШНІШИЙ
ПРОДУКТ ВІД LR 

ВСІХ ЧАСІВ !
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Контроль умов вирощування 
Алое Вера
Велика кількість листя рослини Алое Вера збирається щорічно 
для компанії LR. Рослини вирощуються виключно на 
мексиканських високогір‘ях, що забезпечує найкращі екологічні 
умови. При цьому не використовуються добрива, пестициди або 
інші хімічні речовини!

Ретельний
контроль якості
Для контролю і гарантування найвищої якості продукції
спеціалісти LR працюють в найсучасніших лабораторіях для
створення харчових добавок, де щорічно проводиться понад 
32 000 досліджень. Крім того, якість продуктів LR підтверджують 
та сертифікують постійні перевірки дослідницьких інститутів,
таких як: SGS Інститут FRESENIUS, Міжнародний Науковий
Комітет з Алое Вера та Інститут Dermatest.

Науково-дослідницька 
робота
Наукові дослідження завжди були основою для інновацій
в розробці продуктів. Тому LR витрачає чимало часу та 
інвестицій для того, щоб завжди бути на крок попереду у 
науковій галузі. Щоб підтвердити цінні результати досліджень,
компанія LR подає на патент багато нових продуктів.

Печатка якості 
Інституту FRESENIUS
Ми, фахівці SGS Інституту FRESENIUS,
підтверджуємо високу якість питних гелів
Aloe Vera від LR. Наша установа здійснює
постійний і незалежний контроль продукції.

Сабіна Ларсен-Вефрінг
Керівник з розробки продукції                                                                                                                   
та контролю якості компанії LR.
Харчові добавки 

Вирощування Алое Вера
на високогір‘ях Мексики

Д-р Ларс Лоббеді
Керівник департаменту 
здорового харчування 
SGS INSTITUT FRESENIUS 

Подано
на патент
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Aloe Vera від LR
Найвища якість для Вашого здоров‘я

„Здоров‘я - це Ваш
головний обов‘язок в житті.“

Оскар Уайльд,
письменник (1854 – 1900)
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SOUTH
PACIFIC
OCEAN

Гарантований вилов риби
На сьогоднішній день дуже важливо відповідально ставитись до 
використання морських ресурсів. Спеціалісти LR слідкують за тим, 
щоб для отримання омега-3 жирних кислот здійснювався вилов 
макрелі, сардин і тунця виключно з тихоокеанського узбережжя 
Південної Америки. Така діяльність компанії LR також офіційно 
підтверджена незалежним знаком якості „Друг моря“.

ДГК (докозагексаєнова кислота)
ЕПК і ДГК є ненасиченими омега-3 жирними кислотами. Вони сприяють
покращенню функцій серця. Тому необхідно споживати щонайменше 250 мг ДГК на
день. Крім того, ДГК також необхідна для роботи мозку і нервових клітин. В мозку
людини існує 97 омега-3 жирних кислот, що побудовані з ДГК.

Екстракт кропиви 
Як відомо, листя кропиви містить високий рівень природного кремнію. Ця 
речовина є одним з найважливіших мікроелементів та дуже важлива для організму 
людини. Особливість цього мікроелементу полягає у тому, що він повинен 
потрапляти до організму з продуктами харчування, так як його сполуки не можуть 
утворюватись самостійно.

Гарантований
вилов риби у 
найчистіших водах

ЕПК (ейкозапентаєнова кислота)
ЕПК – це ненасичена жирна кислота, що належить до омега-3 жирних кислот.
Вона відповідає за багато процесів в організмі. Зокрема, вона сприяє підтримці 
здоров‘я серця. У багатьох країнах рекомендована кількість омега-3 жирних кислот, 
яку потрібно вживати щодня, не відповідає нормі, тому експерти з харчування 
радять збільшити щоденне вживання цієї речовини.

Природа дарує нам широкий спектр поживних речовин, які потрібні
для підтримки здоров‘я, а LR пропонує Вам корисне життя!

Скарбниця природи
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Серцево-судинна система

Доктор Верхан інформує:

„Ви можете підтримувати серцево-судинну систему простими засобами, але дуже 
ефективними. Регулярні фізичні вправи та збалансоване харчування - Ваш ключ до здоров‘я. 
Насамперед, поживні речовини, такі як омега-3 жирні кислоти, містяться в жирній рибі і 
рослинних екстрактах. Омега-3 жирні кислоти надзвичайно важливі для роботи серця і судин“.

Експерт з харчування: Д-р Свен Верхан

Так функціонує
серцево-судинна
система

Серце
    Серце як найважливіший орган

є двигуном серцево-судинної системи.

  Сильне і здорове серце – основа для гарного 
самопочуття.

Артерії та вени
    Артерії та вени утворюють систему 

постачання по тілу поживних речовин.

   Більш ніж 100 000 км проходять життєво 
важливі поживні речовини та кисень по 
судинній системі організма.

Будьте уважні
до свого серця!
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Питний гель Aloe Verа 
з екстрактом кропиви
Рекомендації по
застосуванню: щоденно
3 х 30 мл
1000 мл 
80800    

375,00 грн

Питний гель Aloe Vera з екстрактом кропиви складається з цінного екстракту кропиви,
поєднаного з 91% геля Aлое Вера та 7% квіткового меду.

Справи сердечні

Наш фахівець
з екстрактом кропиви!
   91% чистого гелю з листя Алое Вера  
   7% квіткового меду
    Екстракт кропиви  
   Не містить алоїну*

 ВАЖ ЛИВО 

 НАБІР 

 Запитуйте ваших Партнерів LR
про знижки на набори! 

 Інформація: Слідкуйте за збалансованим 
харчуванням та здоровим способом життя. 

* < 0,1 промілле відповідно до нормативних вимог
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* Європейське відомство з безпеки харчування

Щоденний захист
Вашого серця
 Високий вміст ЕПК та ДГК
     Омега-3 жирні кислоти із сардини,

скумбрії та тунця 
   Риба з тихоокеанського узбережжя 

Південної Америки
   Без ГМО

Омега-3 жирні кислоти ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) і ДГК
(докозагексаєнова кислота) важливі для підтримки 
серцево-судинної системи. Вони регулюють
рівень жирів у крові і підтримують потік крові.

Омега  3 для
здорового серця  

Супер Омега 3 Актив
Рекомендації щодо
застосування:
по 1 капсулі 3 рази на день
60 капсул / 100,8 г
 80338      

419,00 грн

ПЕРЕВІРЕНО

 Х А Р Ч О В І  Д О Б А В К И   |

 НАБІР 
 Запитуйте ваших Партнерів LR
про знижки на набори! 

Підтверджено науковими дослідженями EFSA*:
ДГК та ЕПК підтримують функції серця.
Рекомендований прийом ДГК – 250 мг щоденно.

1260

630

420

450

Омега-3 жирні кислоти (мг)

ЕПК (Ейкозапентаєнова кислота) (мг)

ДГК (Докозагексаєнова кислота) (мг)

  Бета-глюкан (мг)
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Спеціалізовані рибні господарства 
та дотримання аквакультури

www.friendofthesea.org
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Aloe Vera Питний гель зі смаком 
персика – чому без вмісту цукру?

Aloe Vera Питний гель зі смаком персика
створений без додавання цукру в будь-якому вигляді.
Його перевага полягає у тому, що його можуть вживати
люди, хворі на цукровий діабет, оскільки для них
важливо, щоб рівень цукру в щоденному раціоні не
перевищував дозволену норму.
Окрім цього, сьогодні чимало людей звертають увагу
на те, щоб не вживати забагато цукру.
Саме для цієї цільової групи розроблений Питний гель
Aloe Vera зі смаком персика.

Ацеманнан – цінна і важлива складова 
рослини Алое Вера

Однією з найбільш важливих речовин, яка міститься у 
гелі листя Алое Вера є ацеманнан. Ця речовина 
належить до мукополісахаридів і зберігається в
клітинах організму людини. Ацеманнан чинить
благотворний вплив на весь організм людини, 
особливо в поєднанні з іншими компонентами, з яких 
виготовлені питні гелі Aloe Vera.

*     Алое Вера містить природний цукор
**   100% рекомендованої денної норми
*** < 0,1 промілле відповідно до нормативних вимог

Найвища якість 
Aloe Vera всіх часів!
   98,2% чистого гелю з листя Алое Вера    

  Не містить цукру*

  100% денна норма Вітаміна С**

   Лише 0,054 хлібних одиниць в денному
раціоні – ідеально підходить для хворих 
на цукровий діабет 

  Має чудовий смак

  Не містить алоіну***

 ВАЖ ЛИВО 

 НАБІР 
 Запитуйте ваших Партнерів LR
про знижки на набори! 

 Інформація: Слідкуйте за збалансованим 
харчуванням та здоровим способом життя. 

80100 % Вітамін С (мг)
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Найменш калорійний Питний гель Aloe Vera за всю історію
з високим вмістом чистого гелю з листя Алое Вера –
98,2% та фруктовим смаком - Питний гель Aloe Verа зі смаком персика.

Легкість та здоров’я
без цукру*

Питний гель Aloe Verа
зі смаком персика
1000 мл
Рекомендації по
застосуванню:
щоденно 3 х 30 мл
1000 мл                                                                                                                                              
80750     

375,00 грн
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Неймовірне творіння від матінки-Природи
Для повноцінного функціонування опорно-
рухового апарату і суглобів необхідно постачати 
в організм достатню кількість мікроелементів.
Це особливо важливо в стресових ситуаціях!

Суглоби

Синовіальна рідина
   Суглобова рідина (синовіальна рідина) 

огортає хрящові тканини

   Вона забезпечує хрящові тканини 
важливими поживними речовинами, 
такими як, наприклад, хондроїтин

Сухожилля
    Сухожилля утворюють сполучення 

між м‘язами і кістками

   Вони складаються з колагенових 
сполучних тканин

Хрящові тканини 
суглобів
   Хрящові тканини відіграють ключову роль 

у функціонуванні суглобів

  Вони складаються з сітки пружних 
клітинних хрящів і колагенових волокон

  Хрящові суглоби отримують поживні 
речовини з суглобової рідини 
(синовіальної рідини)

Кістки
   Кістки є основою опорно-рухового апарату 

людини
   Основні поживні речовини для підтримки 

кісткок – це Вітамін D, кальцій та 
марганець

   Німецьке товариство з безпеки 
харчування говорить, що значна частина 
населення в усьому світі страждає від 
дефіциту на Вітамін D
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Офіційні дослідження довели, що сучасна людина
занадто мало рухається. Це не тільки впливає на спортивну
форму, але і на загальне здоров‘я і самопочуття.

ключ до здоров‘я
та свободи

Рух:

 Х А Р Ч О В І  Д О Б А В К И   |

СПОРТИВНА ФОРМА
Щоб залишатися у гарній формі, потрібно 
регулярно займатися спортом та робити фізичні 
вправи. Також не забувайте підтримувати свій 
організм необхідними мікроелементами.

РУХ
Наші суглоби постійно повинні бути задіяними у 
русі незалежно від навантажень, оскільки рух 
гарантує постачання необхідних поживних 
речовин у хрящові тканини суглобів. 

ГАРНЕ САМОПОЧУТТЯ
Клінічними дослідженнями доведено, що
регулярні фізичні вправи сприяють гарному
самопочуттю. Окрім занять спортом, не забувайте
іноді користуватись сходами замість ліфта або
ескалатора. І найголовніше: слідкуйте за тим, щоб
споживати лише корисні та поживні речовини.
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Оптимальне доповнення до
Питного гелю 
Aloe Vera Фрідом!

   Містить Вітаміни Е, D, марганець,
хондроїтинсульфат та глюкозамінсульфат 

  Не містить лактози і глютену

  Капсули рослинного походження

Aloe Vera MSM гель для тіла – оптимальне
доповнення до продуктів серії Фрідом.
З екстрактами листя лимонника і вербової кори,
що відновлюють ваш організм після
навантажень. Містить MSM – Метил
Сульфоніл Метан – органічну сірку, необхідну
для нормального функціонування і
гнучкості суглобів (див. стор. 84)

ПОРАДА

Фрідом Плюс
Рекомендації по
застосуванню :
по 1 капсулі 2 рази на день
60 капсул / 37,2г
80190

365,00 грн

Вітамін E (мг)

Вітамін D (мкг)

Марганець (мг)

Хондроїтинсульфат (мг)

Глюкозамінсульфат (мг)
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1

100

675

10

50 %

50 %

–

–

83 %

 НАБІР 
 Запитуйте ваших Партнерів LR
про знижки на набори! 
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Отримуйте задоволення від руху без обмежень! Питний гель Aloe Vera 
Фрідом та капсули Фрідом Плюс поєднують поживні речовини для
суглобів з цінними вітамінами і мікроелементами. Ідеально
для спортсменів і тих, хто веде активний спосіб життя!

Питний гель Aloe Vera
Фрідом
Рекомендації по
застосуванню:
по 30 мл 3 рази на день
1000 мл                                                                                                                                               
80850

419,00 грн

*   < 0,1 промілле відповідно до нормативних вимог
** Європейське відомство по безпеці харчових продуктів

Свобода – це можливість 
Вашого тіла рухатись вільно

ПЕРЕВІРЕНО

Рух без обмежень:
   88% чистого гелю з листя Алое Вера

    Містить колаген, хондроїтинсульфат 
та глюкозамінсульфат

      Вітамін С стимулює утворення колагену
для нормальної роботи хрящових тканин  

   Не містить алоіну*
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56 % 45

58 % 7

Вітамін С (мг)

Вітамін E (мг)

 Х А Р Ч О В І  Д О Б А В К И   |

 НАБІР 
 Запитуйте ваших Партнерів LR
про знижки на набори! 

 ВАЖ ЛИВО 

 Інформація: Слідкуйте за збалансованим 
харчуванням та здоровим способом життя. 

Підтверджено науковими дослідженнями EFSA** : 
Вітамін С стимулює утворення колагену для нормальної
роботи хрящових тканин
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Що таке Колострум? 

Цінність колострума
Колострум (молозиво) - це чудо природи. Він походить не з новітніх 
лабораторій фармаіндустрії, а з чистого натурального продукту без 
жодних штучних домішок. Він містить надзвичайну кількість поживних 
речовин, які мають велике значення для людського організму.

Цінність колострума – це
натуральні компоненти:

   Імуноглобуліни 

 Фактори росту 

   Амінокислоти 

  Вітаміни 

  Мінеральні речовини

„На відміну від людей, імунітет теляти не розвивається 
в утробі матері. Теля відразу ж після народження 
отримує геніальний подарунок природи –
колострум (молозиво). Це материнське молоко 
забезпечує беззахисному новонародженому 
досконалий імунітет матері.“

Експерт зі здоров‘я в LR: Д-р Свен Верхан
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Німецька якість
Колострум - це не просто молозиво! Від сировини до готового 
високоякісного продукту - усі виробничі етапи відбуваються 
в Німеччині і контролюються компанією LR.

Знак якості Інститут Fresenius

КОНТРОЛЬ 1: ЯКІСТЬ СИРОВИНИ 

LR використовує тільки перше молоко, отримане протягом 12 годин після 
народження теляти, виключно у Німеччині. Збирається та ретельно тестується 
лише надлишок молозива. Це гарантія якості з контролем кожної партії –
від початкового етапу переробки до випуску готового продукту.

КОНТРОЛЬ 2:  ЯКІСТЬ ОБРОБКИ  

Вся обробка чистого молозива проводиться під суворим
контролем компанії LR. Крім того, всі етапи обробки також контролюються 
незалежним SGS Інститутом FRESENIUS за допомогою регулярних
перевірок переробних підприємств.

КОНТРОЛЬ 3:  ЯКІСТЬ КІНЦЕВОГО ПРОДУКТУ 

Кожна партія ретельно досліджується компанією LR на відповідність усім 
мікробіологічним та фізичним параметрам та необхідну концентрацію 
поживних речовин. Ці показники також перевіряє SGS Інститут FRESENIUS – 
через незалежні лабораторні аналізи та приховані тестові покупки.

Сировина

Обробка

Відправка споживачам

Споживачі

Інститут FRESENIUS проводить одні з найсуворіших перевірок на ринку продуктів. 
Щоб отримати знак якості Інституту FRESENIUS, всі етапи обробки – від збору сировини та 
обробки до готового продукта повинні проводитись відкрито та регулярно 
контролюватись.
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01 | Колострум Компакт
Молозиво, капсули
Застосування: двічі на день
по 1 капс.
60 капсул / 30,9 г
 80360      

645,00 грн
02 | Колострум Дірект
Молозиво у рідкому вигляді
(рідина)
Застосування: щодня 8 мл.
 125   мл    
 80361      

419,00 грн
03 | Колострум Перлини
Молозиво, перлини – смачні драже
замість традиційних капсул.
Застосування: щодня 2 г.
 60  г   
 80362      

645,00 грн

Виробляється виключно з первинного материнського 
молока корів, яких розводять в Німеччині 

Колострум (мг)800

Ре
ко

м
ен

до
ва

на
 д

ен
на

 н
ор

м
а 

Ко
ло

ст
ру

м
у 

Ко
м

па
кт

Довготривала
підтримка
  Концентрований Колострум у капсулах 

   800 мг порошку Колострум
на денний раціон

 НАБІР 
 Запитуйте ваших Партнерів LR
про знижки на набори! 
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Концентрований захист та
сила – від матінки-Природи
Колострум - це високоякісний продукт.
Колострум від LR відповідає найвищим вимогам якості:
• Виключно від корів, яких розводять на території Німеччини

•  Тільки перше молоко, отримане протягом 12 годин після народження 

теляти з найбільшим вмістом імуноглобулінів, факторів росту та ін.

• Бережна переробка сировини

• Без вмісту консервантів

Колострум (мг)800
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*Подано на
патент*

Ефективна допомога
  100 % чисте молозиво

   Високоякісний холодний метод 
обробки

 Не містить жирів
Смачна альтернатива
  Солодкі перлини, які подобаються

навіть дітям   

   800 мг порошку Колострум 
(рекомендована денна норма)

02

03

 НАБІР 
 Запитуйте ваших Партнерів LR
про знижки на набори! 

* Патент номер: DE 10 2011 008 579 A1
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100 %

0 %

Для того, щоб пробіотичні бактерії приносили
максимальну користь для роботи кишечника, вони повинні
туди потрапляти неушкодженими. Дослідження доводять,                                                                       
що мікроінкапсуляція від Пробіотик 12 ефективно захищає 
проти агресивного середовища і забезпечує потрапляння 
живих бактерій до кишечнику.

Пробіотик 12 – результативність
мікроінкапсуляції

Пробіотик 12

порівнюваний продукт без
мікрокапсулювання

Час (години) 
перебування у 
шлунку

Ба
кт

ер
ії 

*

* логарифмічне масштабування

Бактерії, захищені подвійною
мікрокапсулою*

1 10.000* / 15.000** -разове збільшення під електронним мікроскопом

Незахищені бактерії **

Пробіотичні бактеріальні культури

Регулювання мікрофлори у кишечнику 

У кишечнику знаходиться корисна
мікрофлора – пробіотична, а
також умовно патогенні бактерії, 
що викликають захворювання. 
Тільки у випадку рівноваги цих 
двох видів бактерій можна 
ефективно боротися з токсинами і
алергенами.

Оптимальна підтримка імунної системи

У кишечнику знаходиться 70%
імунної системи. Вирішальну роль
у правильному функціонуванні
цієї системи відіграють
пробіотичні бактерії, що
регулюють імунну систему.

12 штамів бактерій 

Пробіотик 12 містить понад 1
мільярд 12-ти різних штамів
пробіотичних бактерій в кожній
капсулі. Дана комбінація створює
оптимальний баланс у середовищі
кишечника і є унікальною у
всьому світі.

 Bifi dobacterium longum
Bifi dobacterium breve
Bifi dobacterium bifi dum
Bifi dobacterium infantis
Bifi dobacterium lactis
Lactobacillus plantarum 
Lactobacillus casei
Lactobacillus paracasei
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus acidophilus 
Lactobacillus bulgaricus
Streptococcus thermophilus 

+ Пробіотик
Фруктоолігосахариди

*  Пребіотик служить харчуванням для пробіотичних
бактерій. Цей «сухий пайок» діє як активатор для
бактерій в організмі і підтримує здорову рівновагу
мікрофлори кишечника.
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* Патент номер: Ep 2 228 067 a1

Пробіотики – це живі мікроорганізми, що сприяють захисту та
оздоровленню організма людини. В кишечнику людини живуть
мільйони бактерій, яких понад 400 штамів. Водночас це і корисна
мікрофлора – пробіотична, і умовно патогенні бактерії, які 
викликають захворювання. Тільки у випадку рівноваги цих двох 
видів бактерій можна ефективно боротися з токсинами і 
алергенами.

Пробіотичні бактерії для 
Вашого гарного самопочуття

Пробіотик 12
Рекомендація щодо
застосування:
по 1 капсулі на день
30 капсул  
80370

449,00 грн

*Подано на
патент

Питні гелі Aloe Vera – це чудове доповнення
до Пробіотик 12. Вони додатково стимулюють 
кишечник перед прийомом пробіотичних 
бактерій 

ПОРАДА

Пробіотики-спеціалісти
   12 різних штамів бактерій

   1 мільярд пробіотичних бактерій на капсулу

    Містить пребіотики   

 Запатентована мікрокапсуляція

 Не містить лактози 

 НАБІР 
 Запитуйте ваших Партнерів LR
про знижки на набори! 
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Вітамінна програма 
для всієї родини
Вітаміни – справжні захисники нашого 
здоров‘я. Наприклад, Вітаміни D та В6 – 
підтримують імунну систему, Вітамін В12 – 
відповідає за клітинний поділ, Вітамін В1 
– це здоров‘я Вашого серця.

ВітаАктив
Рекомендації щодо застосування:
щодня 1 чайна ложка (відмінне
доповнення до йогурту або
випічки)
150 мл
80301

229,00 грн

* 100% харчової цінності 
відповідно денній нормі

Відмінне постачання
вітамінів!
   Унікальний концентрат з 21 виду овочів і

фруктів, що постачає безліч біоактивних
рослинних речовин 

    Одна чайна ложка (5мл) в день забезпечує 
100% вітамінний захист організму* 

   Не містить консервантів та барвників

Вітамін D3 (мкг)

Вітамін Е (мг)

Вітамін B1 (мг)

Вітамін B2 (мг)

Вітамін B6 (мг)

Вітамін B12 (мкг)

Ніацин (мг)

Фолієва кислота (мкг)

Пантотенова кислота (мг)

Біотин (мкг)
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1,1

1,4
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16

200

6,0

50

5

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 НАБІР 
 Запитуйте ваших Партнерів LR
про знижки на набори! 

 ВАЖ ЛИВО 

 Інформація: Слідкуйте за збалансованим 
харчуванням та здоровим способом життя. 
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Баланс – 
основа життя!
Пробаланс допоможе Вашому організму зберігати
природний внутрішній баланс мінералів.
Не забувайте підтримувати свій організм!

Пробаланс
Рекомендації щодо
застосування:
щодня 3 рази по
4 таблетки
360 таблеток в упаковці    
80102

389,00 грн

Мінеральні сполуки
ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО
ВЖИВАННЯ
   Основні мінеральні речовини та 

мікроелементи

   Поєднання цитратів, карбонатів та 
глюконатів

  Не містить лактози

 НАБІР 
 Запитуйте ваших Партнерів LR
про знижки на набори! 
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87%

45%

150%

160%

13,5%
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200

695

453

60

80

270 Калій (мг)

Магній (мг)

Кальцій (мг)

Мідь (мкг)

Хром (мкг)

Молібден (мкг)

119



Наукова Рада LR працює в галузі наукових досліджень та вивчення 
продуктів, так само, як і займається розвитком інноваційних 
технологій їх виготовлення.

Наукова Рада
компанії LR:

Проф. Д-р мед. наук Карл-Крістіан Берґманн,
керівник алергологічного центру Шаріте, Університет Шаріте, Берлін

Професор Берґманн працює в одній з найпрестижніших лікарень світу - лікарні
при Університеті Шаріте в Берліні. Він займається дослідженнями алергенів в
організмі людини та є фахівцем в області пульмонології. В компанії LR він бере участь у 
багатьох науково-дослідницьких проектах по створенню нових продуктів.

Проф. Д-р мед. наук Вернер Фосс,
засновник і керівник Dermatest®, Компанії медичних досліджень

Доктор Фосс – спеціаліст в галузі дерматології, а також є засновником і директором 
відомого Інституту Dermatest. Доктор Фосс підтримує LR не лише в професійних 
дослідженнях продукції, а й у проведенні окремих наукових тестів, досліджень і 
опитувань споживачів.

Проф. Д-р Роберт Л. Кленсі,
Університет Ньюкасл, Австралія

Професор Кленсі є одним з найбільш шанованих експертів в галузі пробіотиків.
Він викладає в австралійському університеті Ньюкасл. Професор Кленсі 
допомагає LR порадами в численних наукових питаннях і бере участь у 
розробці нових продуктів та їх застосуванні з використанням останніх 
наукових концепцій та розробок.

Проф. Д-р Мартіна Кершер,
Професор в області косметології, Університет Гамбург

Професор Мартіна Кершер викладає в Університеті у м.Гамбург унікальну
програму з вивчення косметики і продуктів для догляду за тілом, а також є 
спеціалістом в галузі дерматології, венерології та алергології. Вона допомагає LR 
під час підготовки нових проектів і активно підтримує компанію своїми фаховими 
знаннями.
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У нас завжди одна мета –
здоров‘я наших Клієнтів!

Наука та дослідження
Основою для будь-якого успішного продукту в 
компанії LR є широке використання новітніх 
наукових розробок. Для нас розробка 
продукту у відповідності з останніми 
висновками можлива лише за допомогою
інноваційних наукових досліджень.
Тому ми тісно співпрацюємо з провідними 
світовими вченими і фахівцями різних галузей.
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Схуднути легко

„Я хотіла би схуднути без шкоди для здоров‘я, але
не відмовлятись від обіду з моєю сім‘єю.
З Figuactiv це досить легко – я просто заміняю
звичайні сніданок і вечерю на смачні продукти Figu-
activ.“

Ефективна 
дієта
„Я хотіла швидко позбутись кількох кілограмів.  На 
короткий період я замінила всі прийоми їжі (3 рази на 
день) на Figuactiv. Можливість вибору продуктів 
допомогла мені підтримувати дисципліну та не вживати 
калорійної їжі. А на полудник я могла з‘їсти небагато 
свіжих фруктів.“

Підтримання бажаної ваги

„Я досягла бажаної ваги завдяки прийому
Figuactiv. А зараз хочу постійно підтримувати
цей результат. І в цьому мені допомагає Figuactiv.
Один прийом їжі на день я заміняю на коктейль
або суп, і мої маленькі солодкі слабкості ніяк не
відображаються на фігурі.“

3 прийоми їжі Figuactiv + трохи фруктів у перерві

2 прийоми їжі Figuactiv + 1 звичайний прийом їжі на день

1 прийом їжі Figuactiv + 2 звичайних прийоми їжі на день
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 У П РА В Л І Н Н Я  В А ГО Ю   |

Принципи Figuactiv:
3 Здоров‘я:
Кожна порція коктейлю або супу Figuactiv 
містить всі необхідні для організму
поживні речовини, такі як вітаміни, 
мінерали та мікроелементи. Це те ж саме, 
що і звичайний прийом їжі – тільки 
значно менше калорій!

1 Простота:
Забудьте про підрахунок калорій!
Просто замініть прийоми їжі
на коктейлі або супи Figuactiv.

2 Смак:
Ми пропонуємо різноманітність 
смаків! З види коктейлів та супів 
Figuactiv – у Вас є вибір!
Оберіть те, що смакує Вам найкраще!

Для Figuactiv Ви в центрі уваги! Програма досягнення бажаної ваги
була розроблена таким чином, що вона завжди адаптується до Вашого
способу життя і Ваших потреб. Насолоджуйтесь смачними продуктами 
Figuactiv і досягайте Вашої бажаної ваги!

Супи Figuactiv – 
Ваша бездоганна фігура!
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** У розрахунку на один із трьох середніх прийомів їжі на день загальною калорійністю 2000 Ккал/день

1 порція =
1 прийом 

їжі**

„Я обожнюю пити коктейлі 
з холодним молоком – 
така дієта приносить
надзвичайне задоволення!“

Коктейлі Figuactiv
   Комбінації рослинного і тваринного білка

 З незначним вмістом лактози

 Не містять глютену

    Не містять консервантів 

   Без вмісту цукру *

* Містить природний цукор
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Здорове та збалансоване 
харчування
Збалансоване харчування і отримання необхідних поживних 
речовин особливо важливе для організму – навіть під час дієти.
З коктейлями Figuactiv Ви завжди в безпеці, Ви завжди здорові!

У П РА В Л І Н Н Я  В А ГО Ю  |

Дієтичний розчинний 
напій Figuactiv
Банка 450 г

з полунично-банановим смаком  80201
зі смаком ванілі   80280
латте-маккіато   80203     

469,00 грн

125



* У розрахунку на один із трьох середніх прийомів їжі на день загальною калорійністю 2000 Ккал/день

„Мені завжди потрібно щось, що можна
ретельно пережовувати під час їжі – це
надає мені відчуття ситості. Я додаю
до супів Figuactiv свіжоприготовані 
овочі. Тобто я можу щоразу змінювати 
їх смак.“

Супи Figuactiv
  Не містять лактози

    Не містять глютену 

   Не містять консервантів

1 порція =
1 прийом

їжі*
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Просто, смачно,
різноманітно
Чудовий смак та свідомий контроль 
кількості калорій – це Ваше збалансоване 
харчування. З супами Figuactiv Ваша фігура 
завжди буде ідеальною!

У П РА В Л І Н Н Я  В А ГО Ю  |

Дієтичний розчинний 
суп Figuactiv
Банка 500г

Картопляний суп „Ауберге“  80208
Томатний суп „Середземноморський“  80209
Овочевий суп „Індія“  80210

469,00 грн
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ЛР Хелс енд бьюті сістемс ТОВ, м.Київ, Україна

ЛР Хелс енд бьюті сістемс залишає за собою право
запроваджувати технічні та якісні зміни, а також 

виправляти можливі друкарські помилки.

 Партнер LR: 

Продаж продукції ЛР здійснюється тільки
через ії Партнерів


