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КАКВО Е

ПЕРФЕКТНОТО 
СЪЧЕТАНИЕ!

В съчетание с ултразвуковата технология системата 
за транспорт на активните съставки многократно 
повишава козметичната ефективност на ценните 
съставки, като първо ги транспортира целенасочено 
до клетките на кожата и, второ, директно в клетката. 
Едва след като носителят достигне клетката, 
съставките се освобождават във вътрешността й и 
там разгръщат пълното си действие.

Попитайте вашия LR сътрудник за още 
продукти и детайли. Той ще ви даде подробна 
информация за всички продукти. 

•  До 10 пъти по-ефективно 
почистване от прах, 
замърсявания и грим в 
сравнение с ръчното 
почистване

•  Меките влакна на четката са 
снабдени с антибактериален 
Microsilver BGTM**

ИДЕАЛНАТА 
КОМБИНАЦИЯ!

Всичко, от което се нуждаете за 
цялостно почистване на лицето:

За ежедневна грижа за лицето:

За благотворна грижа за тялото:

ВЗЕМЕТЕ ВАШИЯ

ЗАПОЧНЕТЕ СЕГА С 
ВАШИЯ БАЗОВ 
КОМПЛЕКТ

Почистващ крем 28000

Тоник за лице 28001

Крем за тяло 28002

** Отделните влакна на четката остават безупречно хигиенично чисти до 3 месеца благодарение на антибактериалното действие на активното вещество MICROSILVER BGTM. MICROSILVER BGTM се състои 
от чисто сребро на прах с високо пореста молекулярна структура. Специална характеристика: MICROSILVER BGTM регулира трайно развитието на бактерии.

СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТ 
НА АКТИВНИТЕ СЪСТАВКИ

ОСЦИЛАЦИЯ

СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТ НА 
АКТИВНИТЕ СЪСТАВКИ

ZEITGARD PRO! 

Приставка за почистване на 
лицето (вкл. адаптер) 70105

•  Ултразвуковата 
технология позволява 
прецизно почистване на 
кожата от черни точки и 
мъртви клетки

Приставка за пилинг на 
лицето 70104

•  Ултразвуковата технология на 
приставката за изглаждане на 
лицето помага за това 
активните съставки на 
продуктите за грижа да 
проникнат по-дълбоко в 
кожата. Така бръчките 
значително се намаляват. 

Приставка за изглаждане на 
лицето 70102

•  Осезаемо по-стегната и 
равномерна кожа 
благодарение на 
ултразвуковия масаж

Приставка за грижа 
за тялото 70103

Приставката за почистване на лицето и Почистващият 
крем осигуряват дълбоко почистване на кожата.

Вземете ги заедно в
ZEITGARD PRO КОМПЛЕКТ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕТО 70106

... И СЕ УБЕДЕТЕ В ЕФЕКТА 
ЗА НЕПРЕХОДНО КРАСИВА КОЖА!

Използвайте приставката за пилинг на лицето 
2 пъти седмично и след това нанасяйте Тоника за 
лице, за да изглежда кожата ви гладка и свежа.

МЕЧТАНИЯТ 
ЕКИП ЗА ГРИЖА!
Използването на ултразвукова технология 
заедно с нашите продукти за грижа, които 
съдържат система за транспорт на 
активните съставки, осигурява стягане, 
жизненост и еластичност на кожата. 

НАЙ-СИЛНОТО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Приставката за грижа за тялото и Кремът 
за тяло осигуряват видими и осезаеми 
резултати при портокалова кожа. 

СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТ НА АКТИВНИТЕ 
СЪСТАВКИ?
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Вашият LR сътрудник:

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД · 1784 София, България
ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД си запазва правото за промени на продуктите 

поради технически или качествени подобрения и не носи отговорност 
за евентуални печатни грешки.* Козметичен уред за домашно приложение със сменящи се приставки с регистрация за патент в Германия: Патент №: 10 2022 200 747.6

НОВО: 1 УРЕД –

С вашия нов ZEITGARD PRO салонът за 
красота идва директно в дома ви:

•  4 възможности за приложение –  
съобразени с вашите потребности.  
Избирате между четири приставки за  
грижа за красотата в зависимост от това,  
от което се нуждае кожата ви – повече  
ще научите на следващите страници.

•  Уред с регистрация за патент*  
За секунди сменяте приставките

•  Дерматологично потвърдена ефективност  
Видими и осезаеми резултати

СЪВЕТ ОТ ЕКСПЕРТ

1 УРЕД –

САЛОНЪТ ЗА 
КРАСОТА ВЪВ 
ВАШИЯ ДОМ

НОВО

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА И 
СПЕСТЕТЕ НАД 200 лв.!

4 ПРИЛОЖЕНИЯ 
ЗА КРАСОТА

„Уредът е истински многостранен талант и може да 
постигне ефекти като в козметично студио. Например 
аnti-аging съставките се транспортират значително по-
бързо и по-дълбоко в тъканта на кожата благодарение на 
ултразвуковите трептения. Те действат като микромасаж и 
така стимулират изграждането на колаген."

– Д-р мед. Герит Шлипе 
Специалист по дерматология и 
венерология, с 25-годишен опит в 
козметологията

Продажбата на продукти на LR се извършва от сътрудниците на LR.

ВЗЕМЕТЕ ВАШИЯ
ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ С ВСИЧКИ ПРИСТАВКИ

ZEITGARD PRO 
ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ

• Уред със зарядна станция
•  Приставка за почистване на 

лицето (вкл. адаптер)
• Приставка за пилинг на лицето 
•  Приставка за изглаждане на 

лицето
• Приставка за грижа за тялото
• Почистващ крем
• Тоник за лице
• Крем за тяло

4 ПРИЛОЖЕНИЯ


