
20706    

209,00 грн

309,00 грн
205,00 грн

20708    

205,00 грн
185,00 грн

389,00 грн

20709    

275,00 грн

159,00 грн
139,00 грн

20705    

2 x 139,00 грн
115,00 грн

20650    

20707    

375,00 грн
375,00 грн
345,00 грн

LR ALOE VIA – 

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору 1.095,00 грн

985,00 грн

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору 723,00 грн

659,00 грн

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору 779,00 грн

699,00 грн Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору 573,00 грн

529,00 грн

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору 393,00 грн

349,00 грн

365,00 грн

275,00 грн
195,00 грн

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору 835,00 грн

719,00 грн

Aloe Vera Крем  
з прополісом · 100 мл
Aloe Vera Концентрат · 100 мл
Aloe Vera Спрей  
«Швидка допомога» 
у зручному флаконі · 150 мл
спеціально для цього набору

Для будь-якої вікової категорії, широкий 

спектр продуктів, де кожен зможе знайти те, 

що йому необхідно для своїх потреб по догляду.

Завдяки високому вмісту чистого листового гелю 

Алое Вера та біо екстрактам - продукти АЛОЕ VIA 

є засобами унікального природнього догляду, який 

необхідний для здоров'я шкіри. Для комплексного 

догляду та максимального ефекту необхідно 

використовувати спеціальні набори. Підібрати 

продукти виключно до Ваших потреб та отримати 

консультацію від фахівця Ви зможете від свого 

Партнера LR.

Високий вміст чистового гелю 
листа Алое Вера – 
для інтенсивного догляду та 
регенерації клітин

Збагачена живильними 
біо екстрактами –  які 
цілеспрямовано вирішують 
будь-яку потребу в догляді

Усі продукти  на 100% 
не містять парабенів і 
мінеральних олій для 
додаткової ефективності та 
натуральності .

ДЛЯ КРАСИ ВАШОЇ ШКІРИ

ДЛЯ ШОВКОВИСТОЇ ТА ПРИЄМНОЇ НА ДОТИК ШКІРИ 

ДЛЯ КРАСИВОЇ ТА ЗДОРОВОЇ ПОСМІШКИ

Все для щоденної 
свіжості та гігієни

Догляд для 
шовковистої шкіри

Догляд та очищення
волосся і тіла

Комплексний догляд для 
шовковистої та сяючої шкіри

ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ВАШОЇ ШКІРИ
«Швидка допомога» 
для всіх випадків

Все для чарівної посмішки

Догляд за шкірою обличчя: глибоке очищення

Продукти для догляду та очищення шкіри обличчя від LR з лінійки 
ALOE VIA забезпечують щоденний догляд та сяючий вигляд 
Вашої шкіри. Високоякісні складові такі як: біо екстракт оливи 
та чистовий гель листа Алое Вера живлять та зволожують шкіру. 
З набором Aloe Vera Догляд за шкірою обличчя Ви отримаєте 
комплексне рішення – набір включає все необхідне для 
шовковистої та доглянутої шкіри обличчя. Немає нічого кращого, 
ніж  красива і здорова шкіра!

Догляд за тілом і глибоке очищення

Серія продуктів LR ALOE VIA Догляд за тілом і глибоке очищення 
використовує силу чистового гелю Алое Вера і пропонує освіжаюче 
очищення та інтенсивний догляд. Спеціальні продукти для будь-якої 
потреби, ніжно очищують шкіру та зволожують. Відмінно підібрані 
спеціальні набори пропонують індивідуальний догляд для будь-яких 
потреб – від щоденної свіжості та гігієни тіла до розкішного догляду 
для пружності і шовковистості вашої шкіри. Від голови до п’ят. Для 
всієї родини.

Засоби догляду за порожниною роту

Лінійка продуктів ALOE VIA від LR для догляду за порожниною роту 
використовує відновлюючі властивості  листа Алое Вера і пропонує 
оптимальний захист. З  цим спеціальним набором Aloe Vera ніщо не стоїть 
на заваді для Вашої чарівної посмішки - Освіжаючі зубні пасти-гелі і 
Зволожуючий бальзам для губ – це Ваші надійні помічники!

Особливий догляд

LR ALOE VIA Особливий догляд – це особливо заспокоюючий та 
регенеруючий догляд, як для чутливої шкіри так і при подразненнях 
шкіри. Сила чистового гелю Алое Вера підтримує процеси регенерації 
– охолоджуючи та заспокоюючи. У наборі Aloe Vera Бокс Ви знайдете 
відмінну комбінацію для швидкого SOS-догляду у повсякденному 
житті. При подразненнях шкіри - три спеціальні продукти ефективно 
підтримують природню регенерацію шкіри і при цьому дбайливо 
доглядають за нею.

Aloe Vera Бокс

Aloe Vera Набір для здорової усмішки

2 Освіжаючі зубні пасти-гелі 100 мл
Зволожуючий бальзам для губ · 4,8 г

Aloe Vera Набір для 
волосся і тіла
Відновлюючий шампунь 
для волосся · 200 мл
Зволожуючий бальзам для тіла · 200 мл
Освіжаючий гель для душу · 250 мл

Aloe Vera  
Набір для догляду за тілом 
Aloe Vera Ніжний крем · 100 мл
Aloe Vera Зволожуючий 
бальзам для тіла · 75 мл
Aloe Vera Відновлюючий крем 
для ніг · 50 мл

Aloe Vera Набір для
щоденного догляду
Aloe Vera Шампунь  
для волосся та тіла 2-в-1 · 250 мл
Aloe Vera М'яке крем-мило · 250 мл
Aloe Vera Освіжаюча  
зубна паста-гель · 100 мл

Aloe Vera Набір для догляду за шкірою обличчя

Aloe Vera Поживний крем для повік · 50 мл
Aloe Vera Регенеруючий нічний крем · 50 мл
Aloe Vera  Активізуючий денний крем · 15 мл

КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД ДЛЯ 
ДОГЛЯНУТОЇ ШКІРИ.



LR ALOE VIALR ALOE VIA

LR ALOE VIALR ALOE VIA

ЛР Хелс енд бьюті сістемс залишає за собою право
вносити зміни у каталог, а також виправляти можливі друкарські помилки.
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ТОВ ЛР Хелс енд бьюті сістемс, м. Київ, Україна

Партнер LR:

 

Продаж продукції ЛР здійснюється тільки 
через ії Партнерів

НОВИЙ

Ваш шлях до 
здорової та 
доглянутої 
шкіри!

Ефективний догляд з голови до п’ят завдяки 
відновлюючій силі Алое Вера!
ALOE VIA – це дбайливе піклування для всієї родини та 
для будь-яких потреб шкіри кожного дня!

Для кожного догляду необхідно ...
... правильне рішення. 
LR АЛОE VIA пропонує ще більше комплексного Догляду & Захисту за шкірою всього 
тіла  для усієї родини!

Догляд за шкірою дитини Догляд за волоссям

Для ніжної і
чутливої шкіри
малюка

Для здорового
і блискучого волосся

Захист від сонцяДогляд за чоловічою
шкірою

Для здорової шкіри,
захищеної від сонця

Для свіжої,
доглянутої
шкіри чоловіків


