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ВАШИЯТ ЖИВОТ. ВАШИЯТ ТАКТ.
ВАШЕТО БЛАГОС ЪС ТОЯНИЕ.
Има ли рецепта за щастие? Хората казват, че здравето е щастие. Когато човек се чувства добре в собственото
си тяло, във форма и зареден с енергия. Това е истинско качество на живот.
Но как да остана здрав? Тук на помощ идва LR, тъй като LR LIFETAKT комбинира първокласни продукти за
допълване на храненето, за да предложи индивидуални решения, съобразени с вашите лични потребности
във всеки етап от живота. Независимо дали в момента се намирате в период на стрес, нямате време за
балансирано, богато на хранителни вещества хранене, или искате да отслабнете – LR LIFETAKT като ваш
компетентен партньор ви предлага винаги правилното решение – за по-високо качество на живота всеки ден.
Вземете здравето си в свои ръце с LR LIFETAKT и задайте верния такт.
Продуктите LR LIFETAKT са вдъхновени от природата и са съчетани с най-новите познания от науката и
изследванията. Резултатът е единствени по рода си продукти с максимална ефективност и постоянно високо
качество. Реномирани независими институти като SGS INSTITUTE FRESENIUS потвърждават това например за
Aloe Vera Геловете за пиене.
LR LIFETAKT предлага цялостни решения, които представляват много повече от допълване на храненето.
Освен с продукти LR LIFETAKT ви подкрепя с научнообосновани експертни съвети за храненето, физическата
активност и начина на живот.

L R L I F E TA K T

LR LIFETAKT е вашият личен партньор, който ви подкрепя във всеки етап от
живота с компетентни решения за вашите индивидуални потребности.

LR LIFETAKT съчетава най-новите познания от науката и изследванията
с най-доброто от природата.

LR LIFETAKT ви дава цялостни съвети по темите за храненето, физическата
активност и начина на живот.
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Правилното LR LIFETAKT решение за всеки етап от живота.
LR LIFETAKT е вашият партньор, който ви подкрепя индивидуално с висококачествени хранителни добавки във всеки
етап от живота. Продуктите са част от цялостно решение, което обхваща не само здравословното хранене, но и
физическата активност и начина на живот. Съгласно модерния мениджмънт на здравето всяко LR LIFETAKT решение е
базирано на 3 компонента:

БАЗОВО РЕШЕНИЕ: В различните етапи от живота си имате различни потребности.
За тях LR LIFETAKT предлага месечни комплекти, които включват научнообосновани
комбинации от продукти. По този начин винаги сте добре снабдени.

ИНДИВИДУАЛНИ ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ: Освен това LR LIFETAKT предлага
допълнителни продукти, които отговарят на индивидуалните ви предпочитания и
потребности.

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ: В рамките на цялостния подход LR LIFETAKT ви подкрепя
допълнително с многобройни съвети от нашия експерт по храненето д-р Верхан по
темите за храненето, физическата активност и начина на живот.
LR LIFETAKT
Вашият живот. Вашият такт. Вашето благосъстояние.

Повече информация за отделните продукти LR LIFETAKT ще откриете от стр. 48.

L R L I F E TA K T

ЕЖЕДНЕВНО СНАБДЯВАНЕ
С ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА –

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ
ВЪВ ВСЯКА СИТУАЦИЯ –

за да бъдете снабдени вие и вашето
семейство с важни хранителни
вещества дори и когато нямате
достатъчно време, за да се погрижите
за балансирано хранене.
Страница 12

за да имате правилната подкрепа дори
и в стресови ситуации: за високите
изисквания на работното място, за
предизвикателствата на семейния
живот и за активното свободно време.
Страница 18

ЖИЗНЕНОСТ ВЪВ
ВСЯКА ВЪЗРАСТ –

ПОДКРЕПА ЗА ВСЕКИ СЕЗОН –
преди всичко, ако през деня сте често
навън и искате да сте подготвени да
устоите при всякакво време и през всеки
сезон. Идва свеж полъх за вашето
благосъстояние.
Страница 30

подкрепата, от която тялото ви се нуждае,
за да остане жизнено и здраво, докато вие
осъществявате плановете си. Предстоят
ви още много неща? Тогава не
позволявайте на нищо да ви спре.
Страница 24

СТЪПКА ПО СТЪПКА
ДО ЖЕЛАНОТО ТЕГЛО –

СВОБОДА НА ДВИЖЕНИЕТО
ВЪВ ВСЕКИ ЕТАП ОТ ЖИВОТА –

така организмът ви приема всичко, от
което се нуждае по пътя към желаната
фигура. За да постигнете бързо и лесно
целите си, да изглеждате добре и просто
да се чувствате добре.
Страница 36

това означава да запазите подвижността
си трайно и да се справяте без усилия с
ежедневието. Каквото и да правите, се
наслаждавайте на свободата да се
движите.
Страница 42
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ЕЖЕДНЕВНО
СНАБДЯВАНЕ
С ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕС ТВА
Здравословното хранене е важно за вас. Искате вие и вашето
семейство винаги да сте снабдени с важни хранителни вещества.
Но същевременно всеки ден имате много неща за вършене и
невинаги успявате да осигурите балансирано хранене. LR LIFETAKT
Daily Essentials ви помага лесно да се храните по-здравословно
в цветното и динамично ежедневие.1

1

Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“ допринася за нормален енергиен метаболизъм и нормална
функция на нервната система. Магнезият в Pro Balance допринася за намаляване на умората и изтощението и за
поддържане на електролитния баланс.
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Снабдяване с хранителни вещества за летящ старт всеки ден.
Животът ви е цветен и разнообразен и винаги има нещо за правене.
Може би сте постоянно навън със семейството си или през кратката
обедна почивка на работа имате възможност да хапнете само нещо
набързо, а време за хобитата и приятелите ви също не бива да
липсва. Не искате да се отказвате от нищо, но не искате и да се
лишавате от здравословното хранене.1,2 Защото то е важно за вас.

Знаете, че се нуждаете от достатъчно хранителни вещества и
енергия за изпълненото си с дейности ежедневие. За семейните
задължения, в професията, в спорта през свободното време: знаете,
че за да имате сила за всичко, храненето ви трябва да бъде богато на
хранителни вещества. Но тъй като невинаги можете да изпълните
това пълноценно в ежедневието, LR LIFETAKT има решение за вас, за
да продължи организмът ви да функционира добре.1,2

Денят ви е пълен, а запасите ви с хранителни
вещества са празни?
LR LIFETAKT Daily Essentials.
Вашият ежедневен плюс за снабдяване
с хранителни вещества.
Daily Essentials от LR LIFETAKT ви снабдява с важни хранителни
вещества, от които тялото ви се нуждае всеки ден дори и когато,
или по-скоро точно когато, нямате достатъчно време да сготвите
прясна храна или да се храните здравословно.
Комбинацията от Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“
и Pro Balance снабдява организма ви с важни минерали и
микроелементи, както и ценни растителни вещества. Това е
идеалната основа за добре функциониращ метаболизъм1.
Aloe Vera Гел за пиене „Традиционен с мед“:
Алое Вера от векове е ценена поради уникалното си съчетание от
съставки. LR обогатява гела от растението с ценен витамин C. Това
подпомага енергийния ви метаболизъм1.
В допълнение Pro Balance възстановява равновесието на
хранителните вещества в организма2. Алкално-киселинният баланс
на тялото е регулиран чрез ценни микроелементи и оптимално
снабдяване с основни минерали2.

1

2

Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“
допринася за нормален енергиен метаболизъм и
нормална функция на нервната система.
Магнезият в Pro Balance допринася за поддържане
на електролитния баланс.

L R L I F E TA K T Р Е Ш Е Н И Я
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БАЗОВО РЕШЕНИЕ

Daily Essentials
МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ
Aloe Vera Гел за пиене
„Традиционен с мед“
Троен комплект
3 x 1000 мл
Вижте повече на стр. 48

и
ProBalance Таблетки
360 таблетки / 252 г

Вижте повече на стр. 55

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ
Код: 80730

242,90 лв.
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ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ
Ежедневието ви е толкова пъстро и разнообразно, каквото трябва да
бъде и храненето ви. Но също толкова различни са потребностите и
вкусовете. Да консумираме пресни плодове и зеленчуци по пет пъти на
ден, както и много прясна риба и пълнозърнести продукти – всичко това
е много здравословно, но не всеки може да го постигне. Затова има
допълнителни решения от LR LIFETAKT, съобразени с вашите индивидуални
потребности.

Риба, яйца и други източници
на Омега-3 присъстват поскоро рядко в менюто ви?

Спортувате много и са ви
нужни допълнителни
протеини?

Super Omega Капсули са с високо
съдържание на Омега-3 мастните
киселини EPA и DHA и допринасят
за поддържането на здрава
сърдечна функция.1

Protein Power доставя допълнителни
протеини за подкрепа на мускулната
маса2.

Super Omega Капсули

80338 | 60 капсули / 100,8 г

84,90 лв.

(84,23 лв. за 100 г)

Protein Power
Напитка на прах
с вкус на ванилия
80550 | 375 г

89,90 лв.

(239,73 лв. за 1000 г)

Не сте голям фен на
пълнозърнестите продукти?
Fiber Boost с високото си
съдържание на фибри от 3 различни
източника допълва ежедневното ви
хранене.

Fiber Boost
Напитка на прах
80630 | 210 г

54,90 лв.

(26,14 лв. за 100 г)

Искате допълнителна доза
витамини?
Vita Active ви снабдява с 10 важни
витамина3 само с една чаена
лъжичка на ден – за малки и големи.

Vita Active
Червени плодове
80301 | 150 мл

44,90 лв.

(29,93 лв. за 100 мл)

Повече информация
за отделните продукти
LR LIFETAKT ще откриете
от стр. 48.

1
2
3

E PA и DHA допринасят за нормална сърдечна функция. Затова е необходимо да се приемат минимум 250 мг EPA и DHA на ден.
Протеините допринасят за поддържане и увеличаване на мускулната маса и за поддържане на нормалното състояние на костите.
Витамин D допринася да поддържане на нормалното състояние на костите и мускулната функция. Витамин B1 (тиамин) допринася за нормален
енергиен метаболизъм, за функцията на нервната система и психическата функция.

L R L I F E TA K T Р Е Ш Е Н И Я
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ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ
„Ежедневният прием на всички важни хранителни вещества като витамини, минерали и
микроелементи в достатъчно количество изгражда основата за здравословен живот.
Освен това има и други важни компоненти, които влияят на ежедневното ни благосъстояние.
Ето защо ви препоръчвам да включите следните прости съвети за храненето,
начина на живот и физическата активност в ежедневието си.“
Д-р Свен Верхан, експерт по хранене

Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене

НАЧИН НА ЖИВОТ
Здравословният живот означава благосъстояние в много
различни направления. Най-важната база за това е да
обичате себе си.
• Бъдете добри към себе си. Не бъдете твърде
строги, нито твърде критични. Ще видите колко
добре ще се чувствате.
• Освободете се от всичко, което не е
важно или не е добро за вас. Сложете
в ред вещите си, както и
дигиталното си пространство:
откажете се от излишните
нюзлетъри и изпразнете
кутията на имейла си.

ХРАНЕНЕ
Започнете с малки неща, които
лесно може да интегрирате в
ежедневието си, но които имат огромно
влияние.
• Например си определете дни за пълнозърнести
продукти и опитайте пълнозърнест ориз, паста и,
разбира се, хляб.
• Яжте много зелени зеленчуци: броколи, рукола, къдраво
зеле, спанак или китайско зеле, които доставят много ценни
витамини.

ФИЗИЧЕСКА
АКТИВНОСТ
Най-важното за физическата
активност е изобщо да я има.
Най-добре е тя да стане част от
ежедневието ви.
• Качвайте се поне веднъж на ден по стълбите
вместо с асансьора или ескалатора. Мускулите ви
ще ви бъдат благодарни.
• Съчетайте полезното с работата си: може да
уговорите следващата си среща на близко разстояние,
което да изминете пеша.

L R L I F E TA K T Р Е Ш Е Н И Я

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОС Т
ВЪВ ВСЯКА СИТ УАЦИЯ
Винаги давате най-доброто от себе си – в работата, в ученето,
в семейството. Имате високи изисквания към себе си или другите
изискват много от вас. Често всичко това води до стрес. LR LIFETAKT
Mental Power ви дава енергия и спокойствие, за да се справяте
уверено с напрегнатите ситуации в ежедневието1,2,3,4.

1
2
3
4

Витамин E в Mind Master допринася за защита на клетките от оксидантен стрес.
Тиамин и витамин B12 в Mind Master допринасят за нормален енергиен метаболизъм.
Витамин B12 в Mind Master допринася за нормална психическа функция.
Магнезият в Pro Balance допринася за поддържането на електролитния баланс.
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Вашият отговор на предизвикателствата
в ежедневието: висока ефективност.
Да приемате и да се справяте с предизвикателствата е част от
живота ви. Ежедневните изисквания – както в личния, така и в
професионалния живот – могат да ни стимулират да направим
малки или дори огромни постижения. Някои хора дори се
нуждаят от този стрес, за да се поддържат в най-добра форма.
Но който изисква много от тялото си, трябва също и да направи
нещо за него в замяна, както и да намери здравословен баланс
между натоварването и почивката.

Учениците и студентите, които са в разгара на изпитите, младите
родители, които трябва да жонглират между грижите за децата и
домакинството и натоварването на работа, хората, които
непрекъснато трябва да отбелязват професионални или спортни
постижения и да надскачат себе си – всички те имат нещо общо:
искат да бъдат постоянно високоефективни. Ако искате да успявате
и да останете работоспособни и при натоварвания, LR LIFETAKT има
решение за вас.

Срещате предизвикателства в ежедневието и
имате натоварен начин на живот?
LR LIFETAKT MENTAL POWER.
Вашият плюс за енергия и спокойствие.

Уникалната, перфектно съгласувана комбинация от продукти на
LR LIFETAKT Mental Power помага за неутрализиране на негативните
последици от стреса в организма1 и ви снабдява с енергия.
Така оставате напълно концентрирани, за да можете да дадете
най-доброто от себе си.2
Mind Master защитава клетките от оксидантен стрес1 и с витамини3
и минерални вещества2 допринася за нормална функция на
енергийния метаболизъм и нервната система. Pro Balance
възстановява важния алкално-киселинен баланс4. Освен това
умората и изтощението намаляват5. За всички, които искат да
поддържат интензивен начин на живот и да бъдат успешни.

1
2

3

4
5

Витамин E в Mind Master допринася за защита на клетките от оксидантен стрес.
Тиамин и витамин B12 в Mind Master допринасят за нормален енергиен
метаболизъм.
Витамин B12 в Mind Master допринася за нормална функция на нервната
система.
Магнезият в Pro Balance допринася за поддържане на електролитния баланс.
Магнезият в Pro Balance допринася за намаляване на умората и изтощението.

L R L I F E TA K T Р Е Ш Е Н И Я
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БАЗОВО РЕШЕНИЕ

Mental Power
МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

Mind Master Петорен комплект
Съставете вашия петорен комплект
Mind Master от вариантите
Formula Green и
Formula Red
изцяло по ваш избор
5 x 500 мл
Вижте повече на стр. 50

и
Pro Balance Таблетки

360 таблетки / 252 г
Вижте повече на стр. 55

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ
Код: 80930

209,90 лв.
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ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ
Всеки организъм реагира различно на ситуации на натоварване:
вслушайте се във вашите потребности и подкрепете тялото си
точно с това, от което има нужда. Нуждаете се от бърз прилив на
енергия? В напрегнатото ежедневие на работа трябва да останете
постоянно фокусирани и концентрирани, но също така искате да сте
пълноценни и в свободното си време? Mind Master Extreme ви осигурява
прилива на енергия, от който се нуждаете1, и ви помага да преодолеете
моментната умора2. Освено това Mind Master Extreme ви защитава от
оксидантен стрес4. А в допълнение Pro 12 и Colostrum се грижат за
общото благосъстояние.

Нуждаете се от
бърза енергия?

Просто искате да се
чувствате добре?

Искате бързо и
просто решение?

Mind Master Extreme осигурява бърз
прилив на енергия за умствената и
физическата ефективност1,2,3.
Защитава от оксидантен стрес4.
В практичен To-Go формат – изцяло
без захар.

Pro 125 подкрепя общото
благосъстояние.

Colostrum Liquid е перфектен
за бърз, директен прием.

Mind Master Extreme
Performance Powder
80980 | 35 г

Pro 12 Капсули

Colostrum Liquid

80370 | 30 капсули / 15 г

80361 | 125 мл

85,90 лв.

88,90 лв.

(572,67 лв. за 100 г)

(71,12 лв. за 100 мл)

/ 14 стика по 2,5 г

64,90 лв.

(185,43 лв. за 100 г)

Повече информация
за отделните продукти
LR LIFETAKT ще откриете
от стр. 48.

1

2
3
4
5

Съдържащият се в гуараната кофеин помага за повишаване на бдителността и концентрацията.
Съдържащият се в гуараната кофеин допринася за повишаване на издръжливостта.
Витамин B12 допринася за намаляване на умората и изтощението.
Тиамин, витамин B6 и B12 допринасят за нормална психическа функция.
Витамин E в Mind Master Extreme допринася за защита на клетките от оксидантен стрес.
Патент №: DE 10 2010 030 546 A1
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ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ
„Който работи и живее на високи обороти, трябва да снабдява тялото си с различни хранителни
вещества. Но не само това: за да не се превръщат предизвикателствата в стрес, трябва да си осигурите
достатъчно физическа и умствена почивка. Комбинацията от осъзнато хранене, достатъчна физическа
активност и здравословен начин на живот ще ви доведе до целта. Експертните съвети ви помагат да
запазите високата си ефективност и да повишите нивата си на енергия.“
Д-р Свен Верхан, експерт по хранене

Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене

НАЧИН НА ЖИВОТ
Ако непрекъснато трябва да се представяте на високо ниво,
трябва да се научите да си създавате и свободно
пространство.
• Дори само 2 минути осъзнато дишане със
затворени очи отпуска нервната система и
помага за възстановяване на баланса.
Автоматично се освобождавате от
напрежението.

ХРАНЕНЕ
Суперхрани или местни плодове и
зеленчуци – важното е да се храните
разнообразно. Колкото по-пъстра е чинията,
толкова по-разнообразни са хранителните
вещества, които приемате.

• Един ден седмично без медии
може да подейства много
вдъхновяващо. Забравете за
малко за телевизора,
радиото и, ако е
възможно, за
мобилния
телефон.

• Ядките не без основание са храна, която студентите често
хапват. Яжте разнообразно и смесвайте орехи, бразилски
орехи или кашу с малко сушени плодове.
• Оптималната закуска: овесени ядки с канела, пресни горски плодове
и ядки. Така ще сте във форма и щастливи.

ФИЗИЧЕСКА
АКТИВНОСТ
Движението помага за
намаляване на стреса и за
нормализиране на нивата на
кръвната захар и липиди.
• Ако прекарвате много време в седнало
положение, тъй като трябва да работите или
учите концентрирано, използвайте обедната
почивка, за да се разходите за 5–10 минути на свеж
въздух. Така ще стимулирате кръвообращението си.
• Едно просто упражнение, за което не е нужно да
напускате стаята: разтръсквайте ръцете и краката си около
5 пъти на ден в продължение на 30 секунди.

L R L I F E TA K T Р Е Ш Е Н И Я

ЖИЗНЕНОС Т ВЪВ
ВСЯКА ВЪЗРАС Т
Вие сте в разцвета на живота и ви предстои още много. Искате да
продължите да допринасяте с опита си и да се радвате на нови
преживявания. Колко хубаво би било, ако организмът ви може да
издържи на вашето темпо. Подкрепете жизнените си сили, за да
кипите от жизненост и енергия с LR LIFETAKT Vital Care.1

1

Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална
функция на кръвоносните съдове и за нормален енергиен метаболизъм.
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Останете толкова жизнени, колкото се чувствате.
Животът има да ви предложи още много. Да го оставите да си тече
спокойно, не влиза във вашите планове. Искате да продължите да
участвате активно в професионалния живот или може би дори да
тръгнете по нов път? Искате да се посветите напълно на любимото
си хоби, на внуците си или най-накрая на пътувате на воля? Каквото
и да предприемете, добрата форма и крепкото здраве са найдобрата основа за това.

влоши. Но това не трябва да е причина, която да ви спира.
LR LIFETAKT има решение за вас, за да можете пълни с жизненост да
продължите да се наслаждавате на живота във всичките му аспекти.

Във всеки случай с напредване на възрастта метаболизмът се
забавя и функцията на сърдечно-съдовата система може да се

LR LIFETAKT Vital Care
Вашият ежедневен плюс за повече жизненост.

Предстои ви още много?

Vital Care от LR LIFETAKT ви подкрепя точно в този момент от живота
ви – така метаболизмът и сърдечно-съдовата система са оптимално
подпомогнати.1 Жизнеността ви е стимулирана.1
Във времето, когато малко по малко започвате да се нуждаете от
допълнителна подкрепа, Aloe Vera Гелът за пиене Intense Sivera
може да допринесе значително за това. Алое Вера от векове е
ценена заради уникалното си съчетание от съставки. LR обогатява
гела от растението с екстракт от коприва.
В допълнение Reishi Plus1 се грижи за нормална функция на
кръвоносните съдове. Reishi, позната в традициите на Далечния
изток като „гъбата на дълголетието“, се използва от хилядолетия
в азиатската култура.

1

Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за
нормална функция на кръвоносните съдове.

L R L I F E TA K T Р Е Ш Е Н И Я
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БАЗОВО РЕШЕНИЕ

Vital Care
МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

Aloe Vera Гел за пиене
Intense Sivera
3 x 1000 мл
Вижте повече на стр. 49

и
Reishi Plus Капсули
30 капсули / 15,2 г
Вижте повече на стр. 56

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ
Код: 80822

276,90 лв.
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ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ
„Човек е на толкова години, на колкото се чувства“. Затова е толкова хубаво,
че LR LIFTAKT предлага индивидуална подкрепа на всеки в зависимост от
потребностите. Например дамите трябва да се справят с периода на
менопаузата, а други осъзнават, че вече не са в толкова добра форма.
Не позволявайте на малките неразположения да ви пречат, а подкрепете
жизнеността си1,4 точно с това, от което се нуждаете, за да можете да се
концентрирате върху хубавите неща в живота и върху следващата си цел.

Искате всеки ден да правите
нещо хубаво за здравето на
сърцето си?

Искате постоянно да се
чувствате добре?

Super Omega ви снабдява
с есенциалните мастни киселини EPA
и DHA и така допринася за нормална
сърдечна функция1.

Pro 122 подпомага общото
благосъстояние.

Super Omega Капсули

85,90 лв.

80338 | 60 капсули / 100,8 г

84,90 лв.

(84,23 лв. за 100 г)

Pro 12 Капсули

80370 | 30 капсули / 15 г
(572,67 лв. за 100 г)

Периодът на менопаузата не
трябва да влияе на начина ви
на живот?
Woman Phyto с калций и витамин D
осигурява подкрепа за периода на
менопаузата, като особено подпомага
запазването на нормалното състояние
на костите и зъбите3. Освен това
съдържа и екстракт от червена
детелина.

Woman Phyto Капсули

80332 | 90 капсули / 46,8 г

59,90 лв.

(127,99 лв. за 100 г)

Повече информация
за отделните продукти
LR LIFETAKT ще откриете
от стр. 48.
1
2
3
4

E PA и DHA допринасят за нормална сърдечна функция. Затова е необходимо да се приемат минимум 250 мг EPA и DHA на ден.
Патент №: DE 10 2010 030 546 A1
Витамин D и калций допринасят за поддържане на нормалното състояние на костите и зъбите.
Калцият в Woman Phyto допринася за нормален енергиен метаболизъм.

L R L I F E TA K T Р Е Ш Е Н И Я
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ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ
„За тялото и ума трябва да се полагат еднакви грижи, за да може човек да се чувства и да остане млад
по-дълго. Освен здравословното хранене ще ви помогне и по-цялостният начин на мислене и
действие – особено сега, когато тялото ви се нуждае от по-голяма подкрепа от преди. Обърнете му
специално внимание. Бъдете добри към тялото си и към себе си. Със сигурност си струва.“
Д-р Свен Верхан, експерт по хранене

Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене

НАЧИН НА ЖИВОТ
Може би най-добрият съвет за здравето изобщо: грижете се
за приятелствата си. Те са незаменими.
• Жените обикновено са обкръжени от много приятели.
Наслаждавайте се на това с пълна сила. Смейте се,
говорете, правете неща заедно.
• Истинското мъжко приятелство е нещо
изключително: съберете се отново
с приятелите от младежките си
години, с колегите, с бившата си
компания.

ХРАНЕНЕ
Няма нищо по-добро за поддържане на
качеството на живота и благосъстоянието
от здравословното хранене.
• Зелето съдържа много важни хранителни вещества
и се среща в различни форми: броколи, брюкселско,
савойско или червено зеле. Опитайте различните
разновидности!
• Лененото семе подобрява храносмилането и доставя голямо
количество фибри – така че го добавяйте към сутрешното си мюсли.

ФИЗИЧЕСКА
АКТИВНОСТ
Движението е истински извор на
младостта. Вслушвайте се
в усещанията на тялото си – то ще ви
покаже какво можете да си позволите да
направите.
• Ходете пеша с приятна компания или идете на
разходка – бързото ходене е подходяща форма на
физическа активност във всяка възраст.
• Поддържайте ставите си в добро състояние и се опитайте
след ставане да завъртите в кръг ставите на китките и
глезените по 4 пъти във всяка посока.

L R L I F E TA K T Р Е Ш Е Н И Я

ПОДКРЕПА
ЗА ВСЕКИ СЕЗОН
Често сте сред други хора и прекарвате много време навън.
В претъпкания градски транспорт, в офиса или на открито
при неблагоприятни условия: с LR LIFETAKT Seasonal Support
получавате подкрепата, от която организмът ви се нуждае.
Така може да се наслаждавате пълноценно на всеки сезон.
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Всяко време от годината е вашето време.
Пролет, лято, есен и зима – всеки сезон е прекрасен, но
същевременно отправя специфични предизвикателства към
организма.
Променливото пролетно време, климатиците през лятото,
неприятните есенни дъждове, силните зимни студове – всичко
това ни се отразява неблагоприятно, а контактите с много хора –
в офиса или в детската градина – допълнително натоварват
защитните сили на организма.

Точно тогава е важно да обърнем достатъчно внимание на здравето
си. С LR LIFETAKT имате добра база за това.

Готови ли сте за всякакво време?
LR LIFETAKT Seasonal Support.
Вашият ежедневен плюс за подкрепа
за всеки сезон.

Искате да се наслаждавате на всеки сезон – от пролетта до зимата?
LR LIFETAKT Seasonal Support ви помага точно тогава, когато е найважно за личното ви благосъстояние.
Aloe Vera Гелът за пиене „Традиционен с мед“ подпомага имунната
ви система, като ви осигурява 75% от препоръчителния дневен
прием на витамин C1 за дневна доза (90 мл). Освен това гелът от
растението Алое Вера подкрепя общото ви благосъстояние.
Оптималното допълнение са капсулите Colostrum2. Те съдържат
първото мляко на кравата, с което теленцето получава всичко, от
което се нуждае.
Това са два помощника – особено за тези, които обичат да са сред
други хора и да прекарват много време навън.

1

2

от препоръчителните стойности за дневен прием. Съдържащият
се в Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“ витамин C
допринася за нормална функция на имунната система.
Съдържащи коластра капсули

L R L I F E TA K T Р Е Ш Е Н И Я
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БАЗОВО РЕШЕНИЕ

Seasonal Support
МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

Aloe Vera Гел за пиене
„Традиционен с мед“
3 x 1000 мл
Вижте повече на стр. 48

и
Colostrum Капсули
60 капсули / 30,9 г

Вижте повече на стр. 53

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ
Код: 80741

289,90 лв.
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ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ
Подкрепете организма си с подходящите продукти за индивидуалните ви
потребности. Студеното и влажно време в комбинация с топлия въздух от
отоплението, смяната на сезоните или появата на полените предизвикват
стрес за организма. Подкрепа осигурява витамин C1 в Cistus Incanus, а за
общото благосъстояние помага Colostrum.

Искате да сте перфектно
подготвени за спешни
случаи?

Разчитате изцяло на силата
на природата?

Искате дълготрайна
профилактика?

Спреят Cistus Incanus с витамин C е
вашата подкрепа за имунната
система за изпът1.

Чаят Cistus Incanus е със 100%
натурални съставки и действа
благотворно отвътре.

Pro 123 подпомага общото
благосъстояние.

Colostrum Liquid предлага коластра
от първите часове за директен
прием.

Капсулите Cistus Incanus доставят
витамин C за имунната система1.

Cistus Incanus Спрей
80326 | 30 мл

43,90 лв.

(146,33 лв. за 100 мл)

Colostrum Liquid

80361 | 125 мл

88,90 лв.

Cistus Incanus Чай

Pro 12 Капсули

80370 | 30 капсули / 15 г

85,90 лв.

(572,67 лв. за 100 г)

80404 | 250 г

36,50 лв.

(14,60 лв. за 100 г)

Cistus Incanus Капсули

80325 | 60 капсули / 33,5 г

84,90 лв.

(253,43 лв. за 100 г)

(71,12 лв. за 100 мл)

Повече информация
за отделните продукти
LR LIFETAKT ще откриете
от стр. 48.

1
2

Витамин C допринася за нормална функция на имунната система.
Патент №: DE 10 2010 030 546 A1
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ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ
„Свежият въздух върши чудеса, ако, разбира се, се възползваме от него разумно и добре
подготвени. Навън, в климатизирани помещения и навсякъде, където се събират много хора,
имунната ни система трябва да е готова да устои на всяка атака – може да й помогнете
с комбинация от разнообразно и балансирано хранене, достатъчна физическа активност
и правилен начин на живот. За цялостно благосъстояние през всеки сезон.“
Д-р Свен Верхан, експерт по хранене

Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене

НАЧИН НА ЖИВОТ
Външният ви баланс автоматично се отразява на
вътрешното ви състояние. По-малко стрес и повече сън
са важни фактори за функционираща имунна система.
• Ако забележите, че може да ви хване настинка, си
осигурете много спокойствие и си легнете един
час по-рано.
• Ако обаче вече ви е хванала настинка,
проветрявайте помещенията
многократно през деня. Така
намалявате концентрацията на
заразните микроорганизми.

ХРАНЕНЕ
Толкова много добро се крие в храната
ни: преди всичко растенията и подправките
могат значително да подсилят имунната ни
система.
• Кивито е изключително богат източник на витамин C –
с над 50% от препоръчителните стойности за дневен прием
само в един плод.
• Ако не се чувствате добре, опитайте любимата на бабите пилешка
супа, която сгрява и е много благотворна.

ФИЗИЧЕСКА
АКТИВНОСТ
За да сте и да останете във
форма, движението е от основно
значение. При това не е нужно
винаги да бъде натоварваща
тренировка.
• Дори само 5  –10 минути на ден на свеж въздух
се отразяват добре на тялото. Излезте на кратка
разходка и вдишвайте и издишвайте дълбоко през
носа.
• Не оставайте дълго време седнали в една поза. Ставайте
често, протегнете се и направете няколко крачки. Дишайте
дълбоко.

36
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С Т ЪПКА ПО С Т ЪПКА
ДО ЖЕЛАНОТО ТЕГЛО
Искате да изглеждате и да се чувствате добре в тялото си. Желанието ви е
най-накрая да стопите последните малки тлъстинки или може би да се
разделите с малко повече от теглото си. Тогава LR LIFETAKT Body Mission е
правилното решение за вас, за да постигнете желаното тегло и да имате
чисто нова самоувереност1.

1

Контрол на теглото: Заместването на две от ежедневните основни хранения в рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения
допринася за намаляване на телесното тегло. За да се постигне посоченото действие, трябва да се заместват две основни хранения на
ден. Магнезият в Protein Power допринася за нормален енергиен метаболизъм. Протеините в Protein Power допринасят за поддържане и
увеличаване на мускулната маса и за поддържане на нормалното състояние на костите.
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Чувствайте се отново добре в тялото си.
Представете си, че се поглеждате в огледалото и сте доволни от
това, което виждате: привлекателно тяло, което излъчва увереност.
Ако това е вашата цел, преследвайте я и скоро ще установите, че си
струва!
При това няма значение дали искате да отслабнете много или само
малко.

След майчинството, преди сватбата или друго важно събитие –
едно ново страхотно усещане за тялото би било перфектно начало
на новата фаза от живота. А може би имате нужда от малко помощ,
за да изглеждате добре на плажа през следващата си ваканция.

Искате много лесно да постигнете желаното
тегло?
LR LIFETAKT BODY MISSION.
Вашият ежедневен плюс за едно ново,
привлекателно усещане за тялото.

LR LIFETAKT Body Mission ви придружава в продължение на 28 дни
по пътя към теглото, в което ще се чувствате добре1. Получавате
подкрепа в три направления:
Заместване на храненето: С Figu Active за вас е лесно да
заместите две от трите основни ежедневни хранения.
Супите, шейковете и блокчетата се приготвят бързо.
Помощници за диетата: Pro Balance и Protein Power –
вашите помощници за диетата ви подкрепят, снабдяват
ви с хранителни вещества и подпомагат изграждането на
мускулатурата2,3. В допълнение билковият чай помага да си
набавите течности без калории.
Инструктор за отслабване: Получавате ексклузивен онлайн
достъп до вашия личен инструктор за отслабване със
седмично меню, вкусни рецепти, проследяване на теглото,
споделяне на резултатите, фитнес видеа и още много.
Започнете сега. Отслабването с Body Mission никога не е
било по-лесно.
1

2
3

Заместването на две от ежедневните основни хранения в рамките на
нискокалорична диета със заместител на хранения допринася за намаляване
на телесното тегло. За да се постигне посоченото действие, трябва да се заместват
две основни хранения на ден.
Магнезият в Pro Balance допринася за нормален енергиен метаболизъм.
Протеините в Protein Power допринасят за поддържане и увеличаване на мускулната
маса и за поддържане на нормалното състояние на костите.
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БАЗОВО РЕШЕНИЕ

BODY MISSION
КОМПЛЕКТ за 28 дни
Вкусни хранения
2 x Figu Active Шейк
по избор от следните варианти:

Ягода и банан, Ванилия или Latte Macchiato

1 x Figu Active Супа
по избор от следните варианти:
Доматена „Mediterranée“, Картофена
„Auberge“ или Зеленчуци и къри „India“

1 x Figu Active Блокчета (6 бр.)
по избор от следните варианти:

Нуга, Ягода и йогурт или Хрупкав карамел

1 x Figu Active Хрупкаво мюсли
с червена боровинка
Подходящи помощници за
диетата
1 x Pro Balance Таблетки
1 x Билков чай
1 x Protein Power Напитка на прах
с вкус на ванилия
1 x LR шейкър с вкл. кутия за
дозиране
Инструктор за отслабване
Достъп до онлайн инструктор за
отслабване и общност от
отслабващи
80434 |

559,90 лв.

Вижте повече от стр. 59
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ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ
Добре е по време на диета да се храните вкусно и разнообразно. Още подобре е, ако имате важни съюзници на ваша страна, които да ви помогнат
да превърнете доброто намерение в сигурен успех. С Базовото решение
имате всичко, от което се нуждаете, за да отслабнете вкусно и здравословно
и просто да изглеждате по-добре.
Препоръчваме ви и нашите допълващи продукти, които ще ви помогнат
индивидуално за постигане на целта. Fiber Boost ви снабдява с фибри,
които създават усещане за ситост за дълго. Aloe Vera Гелът за пиене с вкус
на праскова подпомага енергийния метаболизъм1 и намалява умората и
изтощението1. Не изпускайте целта от очи: тяло, в което се чувствате добре
и се харесвате.

Искате да стимулирате
метаболизма си?

Непрекъснато изпитвате
силен глад?

Aloe Vera Гелът за пиене с вкус на
праскова подпомага енергийния
ви метаболизъм1. Освен това е с
приятен сладък вкус и е без
добавена захар2.

Напитката Fiber Boost с високо
съдържание на фибри ви засища
добре.

Aloe Vera Гел за пиене
с вкус на праскова
80750 | 1000 мл

65,90 лв.

Fiber Boost
Напитка на прах
80630 | 210 г

54,90 лв.

(26,14 лв. за 100 г)

Повече информация
за отделните продукти
LR LIFETAKT ще откриете
от стр. 48.

1
2

Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм и за намаляване на умората и изтощението.
Aloe Vera Гелът за пиене с вкус на праскова съдържа естествена захар
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ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ
„За всички, които искат нещо повече от броене калории, препоръчвам цялостната концепция на Body
Mission. С продуктите Body Mission отслабването е лесно и вкусно. Личният онлайн инструктор за
отслабване, който ви придружава по време на вашата Body Mission, превръща диетата в детска игра.
След като се регистрирате, той ви подкрепя през 28-те дни с вкусни хранителни планове, фитнес видеа
и силна общност от други отслабващи, които ви мотивират със своите лични успешни истории.“
Д-р Свен Верхан, експерт по хранене

Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене

ВАШИЯТ ЛИЧЕН ИНСТРУКТОР ЗА ОТСЛАБВАНЕ
ВИ ОСИГУРЯВА ТРОЙНА ПОДКРЕПА.
Хранителни планове и рецепти
Започнете вашата Body Mission и следвайте добре обмислен хранителен план: 28 дни по
3 засищащи хранения на ден. Комбинирайте две хранения с продукти Figu Active с едно
обичайно хранене – сами изберете дали да го приготвите за обяд или вечеря. Съчетавайте
храненията така, както ви пасва най-добре. Вкусните и здравословни рецепти и менюта на
сайта са в три варианта: вегетариански, с месо и риба или смесен.

Мотивация
Мотивацията е най-важна, когато предприемате нещо. Прочетете успешните истории,
публикувани на сайта. Докато следите теглото си, използвайте възможността да се вдъхновите
и мотивирате от успехите, постигнати от другите от общността на Body Mission.

Фитнес & физическа активност
Хубавото на физическата активност е, че може да се превърне в навик. Ако успеете да я
включите в ежедневието си, тя скоро ще стане естествена част от него. Фитнес
видеата на body-mission.com са ефективни и все пак са подходящи за начинаещи.
Преоткрийте удоволствието от физическата активност и радостта от новото
усещане за вашето тяло скоро ще последва.
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СВОБОДА НА ДВИЖЕНИЕТО
ЗА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ЖИВОТА
За вас движението означава свобода. Защото само когато тялото ви може да
се справя с ежедневните изисквания, можете напълно да се разгърнете и
наистина се чувствате добре. За да можете да живеете живота си толкова
активно, колкото искате, LR LIFETAKT Pro Activity ще помогне на тялото ви да
запази и увеличи подвижността си1.

1

Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене Active Freedom допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална
функция на кръвоносните съдове и костите.
Витамин D в капсулите Active Freedom допринася за поддържане на нормалното състояние на костите и за нормална
мускулна функция.
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Сега движението е на фокус.
Да гоните внуците, да качите покупките на третия етаж или да се
занимавате с любимия си спорт – искате да останете подвижни,
защото това ви дава свободата да правите това, което обичате.
Също така може би забелязвате, че колкото по-малко се движите,
толкова по-трудноподвижни ставате. Тъй като седите по цял ден
в офиса или вечер сте изкушени да се излежавате на дивана, това
неминуемо се отразява. Не обичате да стоите по цял ден на едно
място, но все пак невинаги е лесно да включите достатъчно
движение в ежедневието си.

Точно както веригата на велосипеда трябва редовно да бъде
смазвана и раздвижвана, така е и при хората и ставите. За да
продължите да се движите безпроблемно, LR LIFETAKT има
подходящото решение:

Искате да останете подвижни в ежедневието?
LR LIFETAKT Pro Activity
Вашият ежедневен плюс за свобода на
движението.
Движението за вас не е въпрос на възраст, а на лично състояние.
С Pro Activity от LR LIFETAKT може да се наслаждавате постоянно на
свободата на движението и да се справяте с ежедневните
изисквания без проблем.
За това помага комбинацията от Aloe Vera Гела за пиене Active
Freedom и капсулите Аctive Freedom. Алое Вера от векове е ценена
заради уникалното си съчетание от съставки. LR обогатява гела от
растението с витамини C и E. Витамин C подпомага функцията на
костите и хрущялите и така двигателният ви апарат се укрепва.1
За повече гъвкавост и подвижност допринасят и капсулите
Аctive Freedom: съдържащият се в тях витамин D подпомага
мускулатурата2, а манганът – съединителната тъкан3. Така може
да се движите безпрепятствено.

1

2

3

Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене Active Freedom допринася
за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на
кръвоносните съдове и костите.
Витамин D в капсулите Active Freedom допринася за поддържане
на нормалното състояние на костите.
Манганът в капсулите Active Freedom допринася за нормално
изграждане на съединителната тъкан.
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БАЗОВО РЕШЕНИЕ

Pro Activity
МЕСЕЧЕН
КОМПЛЕКТ

Aloe Vera Гел за пиене
Active Freedom
3 x 1000 мл
Вижте повече на стр. 49

и
Active Freedom Капсули
60 капсули / 37,2 г
Вижте повече на стр. 56

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ
Код: 80881

259,90 лв.
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ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ
Когато костите, мускулите, ставите и тъканите са оптимално снабдени
с хранителни вещества, те работят като добре смазан часовников
механизъм. С индивидуалната подкрепа на нашите допълващи продукти
Protein Power и Pro Balance може да се погрижите за свободата си на
движение, а заедно с това и за по-високо качество на живот. Ако например
спортувате и искате да снабдите мускулите и костите си оптимално с
нужните вещества, Protein Power осигурява целенасочена подкрепа при
изграждането на мускулатурата1. А когато се движим много, често се
уморяваме – Pro Balance помага за намаляване на умората3.

Спортувате и искате да
укрепите мускулатурата си?

Искате да сте по-активни и
подвижни в ежедневието?

Protein Power снабдява с ценни
протеини за мускулите и костите1.

Pro Balance помага за намаляване на
умората – благодарение на
микроелементи и основни минерали
като например магнезий2.

Protein Power
Напитка на прах
с вкус на ванилия

Pro Balance Таблетки

80550 | 375 г

80102 | 360 таблетки / 252 г

89,90 лв.

72,90 лв.

(239,73 лв. за 1000 г)

(28,93 лв. за 100 г)

Повече информация
за отделните продукти
LR LIFETAKT ще откриете
от стр. 48.

1
2
3

Протеините в Protein Power допринасят за поддържане на мускулната маса. Протеините допринасят за увеличаване на мускулната маса.
Магнезият в Pro Balance допринася за нормален енергиен метаболизъм. Калцият допринася за нормална мускулна функция.
Магнезият в Pro Balance допринася за намаляване на умората и изтощението.
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ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ
„С правилните хранителни вещества може да постигнете много, така че да сте активни и да запазите
подвижността си. За да имате дългосрочно енергия през деня, осъзнатото хранене заедно
с физическата активност и здравословния начин на живот са идеалната комбинация.“
Д-р Свен Верхан, експерт по хранене

Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене

НАЧИН НА ЖИВОТ
Да се развивате непрекъснато, поддържа ума ви във форма
и събужда истинска радост от живота. Вдъхновявайте се
отново и отново всеки ден.
• Четете! Независимо какво – художествена или
специализирана литература – важното е
четивото да ви вълнува, да научите нещо
ново и да разширите хоризонтите си.
• Разбира се, може да направите това и
по-активно: обогатете опита си с
нови преживявания, научете
чужд език или усвоете ново
умение.

ХРАНЕНЕ
Балансираното хранене може да
допринесе много за общото
благосъстояние и да стартира или поддържа
процесите в организма:
• Започнете деня с плодове. Ако хапвате тези, които
сезонът предлага, винаги ще имате разнообразие.
• Всички говорят за суперхраните. Те са особено богати на
хранителни вещества. Опитайте семена чия или годжи бери като
добавка към мюслито ви.

ФИЗИЧЕСКА
АКТИВНОСТ
Вие най-добре се познавате. Знаете
какво може да си позволи вашето тяло.
Затова се движете така, че да щадите ставите
и да укрепвате мускулите.
• Раздвижвайте леко ставите и отпускайте
съединителната тъкан: отваряйте и затваряйте ръцете си.
Движете главата, стъпалата и раменете последователно в
кръг.

• Може и да изглежда смешно, но поклащайте ханша си при
ходене. Това отпуска долната част на гърба.
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Едва ли има друг натурален
продукт с толкова успешна
хилядолетна традиция като
Алое Вера.
Първият продукт с Алое Вера от
LR и най-успешният LR продукт
за всички времена е Aloe Vera
Гелът за пиене „Традиционен
с мед“. За него, както и за всички
други наши Aloe Vera Гелове за
пиене, използваме единствено
чист гел от листата на Алое Вера
с най-висока концентрация.
Една от най-важните съставки на
гела е ацеманан, който разгръща
своите благотворни свойства найвече в комбинация с останалите
многобройни компоненти на
Алое Вера. Чистият натурален
продукт е обогатен с други
вещества, които придават
специфичните му свойства.
Качеството за нас е на първо
място. От отглеждането до
крайния продукт – в LR всичко
подлежи на строг контрол. Това
е потвърдено от SGS INSTITUT
FRESENIUS и сертификатите на
IASC.

Оригиналът с мед
Подбрани съставки:
90 % гел от листата на Алое Вера
9 % мед
75 % витамин C1 за дневна доза**
Специални характеристики:
– Ф ормулата е по оригиналната
рецепта на отец Романо Заго
Приложение:
– З а нормална функция на кръвоносните
съдове1
– З а нормална функция на костите1
– З а нормален енергиен метаболизъм 3
– З а нормална функция на нервната система3
– З а нормална функция на имунната система 4

Препоръчителен прием:
– 3 х 30 мл дневно

Aloe Vera Гел за пиене
„Традиционен с мед“*
80700 | 1000 мл
1

2
3

4

Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове,
костите, хрущялите, венците, кожата и зъбите.
Алое Вера съдържа естествена захар
Витамин C се грижи за нормален енергиен метаболизъм, нормална функция на нервната система и нормална
психическа функция.
Витамин С допринася за нормална функция на имунната система.

65,90 лв.
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Без захар
за грижа за фигурата
Подбрани съставки:
98 % гел от листата на Алое Вера
Без добавена захар2 (информация за
диабетици: само 0,054 ХЕ)
100 % витамин C 3 за дневна доза**
Приложение:
– З а нормална функция на
кръвоносните съдове1
– З а нормална функция на
костите1
– З а нормален енергиен
метаболизъм 3
– З а нормална функция на
нервната система3
– З а нормална функция на
имунната система 4

Специалистът за движение
Подбрани съставки:
88 % гел от листата на Алое Вера
56 % витамин C за дневна доза**
60 % витамин E за дневна доза**
Приложение:
– З а нормално изграждане на колаген1
– З а нормална функция на костите1
– З а нормална функция на хрущялите1
– З а нормален енергиен метаболизъм 3
– З а нормална функция на нервната
система3

Специалистът за
общото благосъстояние
Подбрани съставки:
90 % гел от листата на Алое Вера
7 % мед
С екстракт от коприва
Приложение:
– З а общото благосъстояние
Препоръчителен прием:
– 3 х 30 мл дневно

Препоръчителен прием:
– 3 х 30 мл дневно

Препоръчителен прием:
– 3 х 30 мл дневно
– В кусен е и за възрастните, и за
децата

Aloe Vera Гел за пиене
с вкус на праскова*

Aloe Vera Гел да пиене
Active Freedom*

Aloe Vera Гел за пиене
Intense Sivera*

80750 | 1000 мл

80850 | 1000 мл

80800 | 1000 мл

65,90 лв.

74,90 лв.

74,90 лв.

* Хранете се разнообразно и балансирано и водете здравословен начин на живот.
** от препоръчителните стойности за дневен прием
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Mind Master подпомага
при продължителен прием
физическата и умствената
ефективност1 и защитава
от оксидантен стрес2.

С регистрация за патент***
В два варианта:
– К ласически с пълната
сила на зеления чай
– Плодов с вкус на грозде

Нашето обещание за качество:
LR държи изключително на
превъзходното качество на
Mind Master. То е потвърдено от
INSTITUT FRESENIUS Quality Seal –
един от най-строгите печати за
качество на пазара.

Дългосрочна енергия при
продължителен прием 1
Защита от оксидантен стрес 2
Приложение:
Дългосрочна енергия при
продължителен прием:
– П овече умствена и физическа
ефективност1,3 благодарение на
витамини от група В и желязо 4
Защита:
– З ащита от оксидантен стрес 2
– О сигурява 100% от дневните
нужди от витамин Е
Гел от листата на Алое Вера за
общото благосъстояние
Препоръчителен прием:
– 80 мл дневно

Mind Master

Formula Green*
80900 | 500 мл

Formula Red*
80950 | 500 мл

Всеки 32,90 лв.
(65,80 лв. за 1000 мл)

Подбрани съставки:
С витамини и
микроелементи
100 % витамин Е за дневна доза**
100 % витамин B1 (тиамин)
за дневна доза**
100 % витамин B9 (фолиева киселина)
за дневна доза**
100 % витамин В12
за дневна доза***
30 % желязо за дневна доза**
51 % селен за дневна доза**
С 36 % гел от листата на Алое Вера
Със сок от грозде от концентрат
на гроздов сок
С екстракт от зелен чай
С L-карнитин
С коензим Q10

Витамин B12 допринася за нормален енергиен метаболизъм и за нормална функция на нервната система. Витамин B12 допринася за намаляване на умората и изтощението.
Витамин E допринася за защита на клетките от оксидантен стрес.
Тиамин и витамин В12 допринасят за нормална психическа функция.
4
Желязото допринася за нормален енергиен метаболизъм и за намаляване на умората и изтощението.
* Хранете се разнообразно и балансирано и водете здравословен начин на живот.
** от препоръчителните стойности за дневен прием
*** Патент №: DE 10 2013 205 049 A1
1
2
3
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Без захар
Практичен To-Go формат:
Събира се във всеки джоб
и така осигурява прилив на
енергия1 винаги и навсякъде
С верижноразклонените
аминокиселини левцин,
изолевцин и валин (BCAA)
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Бърз прилив на енергия
за умствена и физическа
ефективност 3,4. Защитава
от оксидантен стрес 2,5.
Максимално действие
в практичен формат –
изцяло без захар.

Бърз прилив на енергия 1
Защита от оксидантен стрес 2,5
Приложение:
Прилив на енергия
– Ободряващ кофеин от гуарана
– Повече умствена работоспособност
благодарение на витамини от група B3
Защита
– Ефективна комбинация от
антиоксиданти2,5 ви защитава
от оксидантен стрес
– Осигурява 100 % от дневните
нужди от витамин D и E
– Витамин C подпомага
имунната система5
Прах от Аloe Vera за
общото благосъстояние

Препоръчителен прием:
– Приемайте съдържанието на едно
пакетче веднъж дневно директно
върху езика и го оставете бавно
да се разтвори в устата

Подбрани съставки:
80 mg кофеин от гуарана.
Левцин, изолевцин, валин (BCAA)
С екстракт от зелен чай
100% витамин D за дневна доза**
100% витамин E за дневна доза**
100% витамин B1 (тиамин)
за дневна доза**
100% витамин B6 за дневна доза**
100% витамин B12 за дневна доза**
25% витамин C за дневна доза**
С Алое Вера на прах
20% цинк за дневна доза**
36% селен за дневна доза**
С коензим Q10

Отворете
лесно

Приемете
без вода

Стартирайте
с енергия

Mind Master Extreme
Performance Powder
80980 | 35 г / 14 стика по 2,5 г

64,90 лв.

(185,43 лв. за 100 г)
1

2
3
4
5

Съдържащият се в гуараната кофеин помага за повишаване на бдителността и концентрацията.
Съдържащият се в гуараната кофеин допринася за повишаване на издръжливостта.
Витамин E в Mind Master Extreme допринася за защита на клетките от оксидантен стрес.
Тиамин, витамин B6 и B12 допринасят за нормална психическа функция.
Витамин B12 допринася за намаляване на умората и изтощението.
Витамин C допринася за нормална функция на имунната система и за защита на клетките от оксидантен стрес.

52

Съпротивителните сили на
организма работят непрекъснато
без почивка. Обогатените с
витамин C и цинк капсули имат
ценен принос за нормалната
функция на имунната система.
Спреят, който съдържа витамин С,
също помага на имунната система и
е практична алтернатива за изпът.

Cistus Incanus е вид храст,
който вирее върху богатите на
магнезий почви в Южна Европа.
Чаят, който се прави от него, се
използва още от ІV век.
За продуктите Cistus Incanus от
LR LIFETAKT използваме само
ценните листа, богати на полезни
съставки. Всички стъбла, клонки
и дървесина се отделят
внимателно.

Бързо действащ
спрей за гърло
Подбрани съставки:
86% екстракт от Cistus Incanus
38% витамин С за дневна доза*
42% витамин Е за дневна доза*
Приложение:
– П одкрепа за имунната
система1
Препоръчителен прием:
– 3 x 3 впръсквания дневно
– Л есно дозиране благодарение
на директното впръскване в
гърлото

Благотворният чай

Практични капсули

Подбрани съставки:
95% листа от Cistus Incanus
5% освежаващи листа от мента

Подбрани съставки:
72 % екстракт от Cistus Incanus
100 % витамин С за дневна доза*
20 % цинк за дневна доза*

Приложение:
– За благотворна топлина отвътре
Препоръчителен прием:
– 1 пълна ч.л. чай се залива в чаша
с гореща вода, покрива се и се
оставя да се запари за 8 – 10
минути, след което се прецежда.

Cistus Incanus Спрей**

Cistus Incanus Чай**

43,90 лв.

36,50 лв.

80326 | 30 мл

(146,33 лв. за 100 мл)

80404 | 250 г

(14,60 лв. за 100 г)

Приложение:
– П одкрепа за имунната система1
Препоръчителен прием:
– 2 x 1 капсула дневно

Cistus Incanus
Капсули**
80325 | 60 капсули / 33,5 г

84,90 лв.

(253,43 лв. за 100 г)
Витамин C допринася за нормална функция на имунната система.
* от препоръчителните стойности за дневен прием
** Хранете се разнообразно и балансирано и водете здравословен начин на живот.
*** Съгласно законовите разпоредби
1

L R L I F E TA K T П Р ОД У К Т И
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Коластрата е първото мляко на
кравата и е изключително ценна за
теленцето. Тя се произвежда само
непосредствено след раждането и
снабдява теленцето с всичко, от
което се нуждае. За продуктите
Colostrum от LR LIFETAKT, разбира
се, използваме само излишната
коластра от първите часове и
произходът й е единствено от
европейски крави. Всички
производствени процеси се
извършват изцяло в Германия.
В допълнение на качествения
контрол на LR, SGS INSTITUT
FRESENIUS редовно следи всяка
стъпка от производството на
продуктите LR LIFETAKT Colostrum.

В течна форма за
директен прием
Подбрани съставки:
Съдържа 100 % течна коластра и е
чист натурален продукт,
съдържащ коластра

Съдържащи коластра
капсули, практични и за
употреба за изпът
Подбрани съставки:
800 mg коластра на прах
за дневна доза

Специални характеристики:
– Висококачествена
– Обезмаслена
– С отстранен казеин
– Не е пастьоризирана
– Не съдържа:***
– Антибиотични остатъци
– Анаболно-андрогенни стероиди
– Без добавени:
– Оцветители
– Консерванти

Специални характеристики:
– Висококачествена
– Обезмаслена
– Щадяща обработка
– Не съдържа:***
– Антибиотични остатъци

Приложение:
– За общото благосъстояние при
директен прием

Препоръчителен прием:
– 2 х 1 капсула дневно

Приложение:
– За общото благосъстояние при
продължителен прием

Препоръчителен прием:
– 8 мл дневно

Colostrum Liquid**

Colostrum Капсули**

80361 | 125 мл

80360 | 60 капсули / 30,9 г

88,90 лв.

125,90 лв.

(71,12 лв. за 100 мл)

(407,44 лв. за 100 г)

Colostrum е натурален продукт с най-високо ниво на качеството и без добавки.
При натуралните продукти е нормално да се наблюдават известни разлики във вида и вкуса.
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Витамините са истински
многостранни таланти.
Например витамини D и B6
подпомагат имунната система6,
витамин B12 – клетъчното
делене7, а витамин B1 – здравето
на сърцето8. Всички тях ще
откриете във Vita Active.
100 % снабдяване с витамини
само с една чаена лъжичка
Приложение:
– З а имунната система 6
– З а нормален енергиен
метаболизъм1
– За нормална функция на
нервната система 8

Препоръчителен прием:
– 1 x 5 мл дневно (1 ч.л.)

Vita Active
Червени плодове*
80301 | 150 мл

Подбрани съставки:
От 21 натурални плодови и
зеленчукови концентрата
100 % от 10 витамина:
Витамин D
Витамин Е
Витамин B1 (Тиамин)
Витамин B2 (Рибофлавин)
Витамин B3 (Ниацин)
Витамин B5 (Пантотенова киселина)
Витамин В6
Витамин B7 (Биотин)
Витамин B9 (Фолиева киселина)
Витамин В12
Специални характеристики:
– Висококачествен продукт
– О т 21 плодови и зеленчукови
концентрата
– Без добавени:
– Оцветители
– Консерванти

44,90 лв.

(29,93 лв. за 100 мл)

Патентован***
Pro 12 съдържа 1 млрд.
бактерии във всяка капсула
и притежава двойно
микрокапсулиране, което
защитава бактериите
значително по-ефикасно от
много други продукти.
Капсули за
общото благосъстояние

Червата не само са най-големият
орган в човешкото тяло, но и до
голяма степен влияят на нашето
общо благосъстояние. Чревната
стена в човешкия организъм се
населява от добри и от други
бактерии. Естественият баланс
между тези бактерии има голямо
значение за общото благосъстояние.

Приложение:
– З а благосъстоянието
Препоръчителен прием:
– 1 капсула дневно

Pro 12 Капсули*

80370 | 30 капсули / 15 г

85,90 лв.

(572,67 лв. за 100 г)

* Хранете се разнообразно и балансирано и водете здравословен начин на живот.
** от препоръчителните стойности за дневен прием
*** Патент №: EP 2 228 067

Подбрани съставки:
С 12 бактериални култури
С влакнини (фибри)
Специални характеристики:
– Висококачествен продукт
– Патентовано микрокапсулиране
– С влакнини (фибри)

L R L I F E TA K T П Р ОД У К Т И
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Pro Balance доставя на организма
ценни основни минерали и
микроелементи за вътрешния
баланс4.
Таблетки за регулиране на
алкално-киселинния баланс
Подбрани съставки:
Минерали и микроелементи
15 % калий за дневна доза**
53 % магнезий за дневна доза**
87 % калций за дневна доза**
45 % мед за дневна доза**
150 % хром за дневна доза**
160 % молибден за дневна доза**
Специални характеристики:
– Висококачествен продукт
– Оптимално съчетани минерали
		 и микроелементи
– Ценна комбинация от цитрати,
		 карбонати и глюконати
– Без лактоза

Приложение:
–	З а нормална функция на нервната
система3
–	З а нормална мускулна функция3
–	Допринася за поддържане на
електролитния баланс4
–	З а нормален енергиен
метаболизъм 5
–	З а нормален енергиен
метаболизъм на
макрохранителните вещества 2
–	Допринася за поддържането на
нормалното състояние костите и
зъбите5
Препоръчителен прием:
– 3 х 4 таблетки дневно

ProBalance Таблетки*
80102 | 360 таблетки / 252 г

72,90 лв.

(28,93 лв. за 100 г)

Някои минерали са в хармония
помежду си, други могат дори да
възпрепятстват действието си.
Затова правилната комбинация е
изключително важна. Само така
минералните вещества могат да
подпомогнат алкално-киселинния
баланс на организма и да изпълняват
много други функции.

1
2
3
4
5
6
7
8

Тиамин и витамин B12 се грижат за нормален енергиен метаболизъм и за нормална психическа функция.
Хромът допринася за нормален метаболизъм на макрохранителните вещества.
Калият подпомага нормалната функция на нервната система и мускулната функция.
Магнезият допринася за намаляване на умората и изтощението и за поддържане на електролитния баланс.
Калцият допринася за нормален енергиен метаболизъм и е необходим за поддържането на нормалното състояние на костите и зъбите.
Витамин D и витамин B6 допринасят за нормална функция на имунната система.
Витамин B12 има функция при клетъчното делене.
Тиаминът допринася за нормална функция на нервната система и нормална сърдечна функция.
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Reishi от хилядолетия е част от
културата на Далечния изток.
Нейните благотворни свойства
се ценят и до днес.

Капсули с „гъбата на
дълголетието“
Приложение:
–	Допринася за нормално
изграждане на колаген за нормална
функция на кръвоносните съдове1
– Допринася за нормален енергиен
метаболизъм 3
– Намалява умората и изтощението 4
– Грижи се за нормалното състояние
на костите и зъбите1
– Защитава клетките от оксидантен
стрес4

Подбрани съставки:
48 % екстракт от Reishi
20 % прах от Reishi
75 % витамин С за дневна доза**
Специални характеристики:
– Висококачествен продукт
– Гъбата Reishi е позната от
традициите на Далечния изток

Препоръчителен прием:
– 1 капсула дневно
– П одходящи и за вегани

Reishi plus Капсули*
80331 | 30 капсули / 15,2 г

84,90 лв.

(558,55 лв. за 100 г)

Active Freedom съдържа важни
хранителни вещества като
витамин E, D и манган. Манганът
допринася за нормален енергиен
метаболизъм.
Капсули за
двигателния апарат
Приложение:
–	Допринася за поддържане на
нормалното състояние на костите и
мускулите2
– 	Допринася за нормален енергиен
метаболизъм7
– 	Допринася за нормално изграждане
на съединителната тъкан7
Препоръчителен прием:
– 2 х 1 капсула на ден

Active Freedom Капсули*
80190 | 60 капсули / 37,2 г

67,90 лв.

(182,53 лв. за 100 г)

* Хранете се разнообразно и балансирано и водете здравословен начин на живот.
** от препоръчителните стойности за дневен прием.

Подбрани съставки:
50 % витамин D за дневна доза**
83 % витамин Е
50 % манган
Специални характеристики:
–	Без лактоза
–	Без глутен
–	О птимално допълнение към Aloe
Vera Гела за пиене Active Freedom

L R L I F E TA K T П Р ОД У К Т И

Подбрани съставки:
1260 mg Омега-3 мастни киселини
630 mg EPA
420 mg DHA
117 mg бета-глюкан
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Омега-3 мастните киселини EPA
(ейкозапентаенова киселина) и
DHA (докозахексаенова киселина)
са важни за поддържането на
правилната сърдечна функция.5
Те влияят например значително
на стойностите на липидите
в кръвта и подпомагат
течливостта на кръвта.

Капсули за здравето на сърцето
Приложение:
– Допринася за нормална функция
на сърцето5
Препоръчителен прием:
– 3 х 1 капсула дневно
От устойчив риболов

Super Omega Капсули*
80338 | 60 капсули / 100,8 г

84,90 лв.

(84,23 лв. за 100 г)

Активната комбинация от калций
и витамин D осигурява
максимална подкрепа по време
на менопаузата. Капсулите
Woman Phyto съдържат и
екстракт от червена детелина.
Подбрани съставки:
С изофлавони от червена детелина
100 % витамин D за дневна доза**
50 % калций за дневна доза**
Специални характеристики:
–	Без лактоза
–	Без глутен

Капсули за подкрепа
по време на менопаузата
Приложение:
– За нормален енергиен
метаболизъм 6
– Допринася за нормален пренос
на сигналите между клетките 6

Препоръчителен прием:
– 3 х 1 капсула дневно

Woman Phyto Капсули*
1

2
3
4
5
6
7

Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове, костите, хрущялите,
кожата и зъбите.
Витамин D допринася за поддържане на нормалното състояние на костите, мускулите и зъбите.
Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
Витамин C допринася за защита на клетките от оксидантен стрес и допринася за намаляване на умората и изтощението.
EPA и DHA допринасят за нормална сърдечна функция. Затова е необходимо да се приемат минимум 250 мг EPA и DHA на ден.
Калцият допринася за нормален енергиен метаболизъм и за нормален пренос на сигналите между клетките.
Манганът допринася за нормален енергиен метаболизъм и за нормално изграждане на съединителната тъкан.

80332 | 90 капсули / 46,8 г

59,90 лв.

(127,99 лв. за 100 г)
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Влакнините (фибрите) са
комплексни въглехидрати и са
важен компонент от храненето.
Те се съдържат в плодовете,
зеленчуците и пълнозърнестите
продукти и имат важна роля за
нормалното храносмилане.

Фибри срещу силния глад
Приложение:
–	Допринася за нормален
метаболизъм на
макрохранителните вещества;
белтъците, въглехидратите и
мазнините се усвояват по-добре
от организма1
–	Допринася за поддържане на
нивата на кръвната захар, а това
намалява силния глад1
Препоръчителен прием:
–	Разбъркайте 2 равни мерителни
лъжички прах с 200 мл
нискомаслено мляко без
лактоза или с вода.

Fiber Boost
Напитка на прах*
80630 | 210 г

54,90 лв.

(26,14 лв. за 100 г)

Подбрани съставки:
Високо съдържание на фибри от 3
различни източника
С натуралната сладост на стевията
108 % хром за дневна доза**

1
2
3

Хромът допринася за нормален метаболизъм на макрохранителните вещества и за поддържане на нормалните нива кръвната захар.
Протеините допринасят за поддържането и увеличаването на мускулната маса, както и за поддържането на нормалното състояние на костите.
Витамин B6 допринася за нормален метаболизъм на белтъците и гликогена и регулира хормоналната дейност.
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Протеините са съединения,
съставени от аминокиселини,
и имат различни есенциални
задачи в организма.
Напитка на прах за
изграждане на мускулите
Подбрани съставки:
80 % чист протеин
5 различни протеинови
компонента
23 % магнезий за дневна
доза**
(при приготвяне със 125 мл мляко)
29 % витамин В6 за дневна доза**
(при приготвяне със 125 мл мляко)

Приложение:
–	Допринася за увеличаване и
поддържане на мускулната маса2
–	Грижи се за нормален енергиен
метаболизъм и метаболизъм на
белтъците3 и гликогена
–	Допринася за поддържане на
нормалното състояние на костите2
Препоръчителен прием:
–	Разбъркайте една мерителна лъжичка
(12,5 г) на ден със 100 мл вода или
125 мл нискомаслено мляко.

Protein Power
Напитка на прах
с вкус на ванилия*
80550 | 375 г

89,90 лв.

(239,73 лв. за 1000 г)

Приемът на много течности е
важен за организма. Бедната на
калории комбинация от ценни
билки е една от най-добрите
алтернативи на водата.
Лек и полезен чай
Подбрани съставки:
Зелен чай
Листа от мате
Кора от лапачо
Листа от коприва
Ройбос
Лимонова трева
Сладък корен

Приложение:
– Осигурява снабдяване с
течности, особено по време
на диета

Препоръчителен прием:
–	1– 2 пълни ч.л. чай се заливат
в голяма чаша с гореща вода,
покрива се и се оставя да се запари
за 5 – 7 минути, след което се
прецежда.
–	3 – 4 чаши дневно

Билков чай*
80205 | 250 г

48,50 лв.

(19,40 лв. за 100 г)
* Хранете се разнообразно и балансирано и водете здравословен начин на живот.
** от препоръчителните стойности за дневен прием.
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Кремообразните шейкове
Figu Active се приготвят
бързо и лесно. Вкусните
заместители на хранене
се предлагат в различни
варианти.

Само 224–230 kcal за порция:
28 г шейк Figu Active + 250 мл
мляко без лактоза с 1,5%
масленост

Кремообразно хранене
Подбрани съставки:
Балансирана комбинация от
хранителни вещества
Комбинация от белтъци от
растителен и животински произход
Специални характеристики:
–	Без лактоза
–	Без глутен
–	Б ез добавени консерванти
– Без добавена захар
(съдържа естествена захар)
Приложение:
– З аместването на две хранения
помага за намаляване на
теглото
– З аместването на едно хранене
помага за поддържане на
теглото
Препоръчителен прием:
– Заместете едно редовно
хранене с един шейк.
–	Разбъркайте 3 с.л. (28 г прах)
с 250 мл нискомаслено мляко
без лактоза.

Figu Active Шейк
Ягода и банан

80201 | 450 г кутия

Ванилия

80280 | 450 г кутия

Latte Macchiato

80201 | 450 г кутия

1 хранене 1
лв.

само 5,53

Всеки 88,90 лв.
(197,56 лв. за 1000 г)

1
Отнесено към едно от три пълноценни хранения на ден при набавяне на 2.000 kcal дневно
* З аместването на едно от ежедневните основни хранения в рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения допринася за поддържането на теглото след
намаляването му. Заместването на две от ежедневните основни хранения в рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения допринася за намаляване на
телесното тегло. За да се постигне посоченото действие, трябва да се заместват едно или съответно две основни хранения на ден.
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Само 223 kcal за порция:
35 г мюсли Figu Active + 200 г
нискомаслено натурално
кисело мляко без лактоза
с 1,5 % масленост

Мюслито Figu Active е
заместител на хранене, който
ви подкрепя оптимално за
намаляване или поддържане
на теглото*.

Вкусно и хрупкаво мюсли
Подбрани съставки:
Балансирана комбинация от
хранителни вещества
Специални характеристики:
–	Без лактоза
Приложение:
– З аместването на две хранения
помага за намаляване на
теглото
– З аместването на едно хранене
помага за поддържане на
теглото
Препоръчителен прием:
– Заместете едно редовно
хранене с мюслито.
–	Разбъркайте 3 с.л. (35 г) с 200 г
нискомаслено натурално кисело
мляко без лактоза.

Figu Active Мюсли

Хрупкаво мюсли с червена
боровинка
80295 | 450 г кутия

1 хранене 1
лв.

само 6,91

88,90 лв.

(197,56 лв. за 1000 г)
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Супите Figu Active са топъл
заместител на хранене, който
ви улеснява при отслабване
или поддържане на теглото*.
Предлагат се в три питателни
варианта за повече
разнообразие.

Само 208 – 214 kcal за порция:
57 г супа Figu Active + 300 мл вода

Питателно, топло хранене
Подбрани съставки:
Балансирана комбинация от
хранителни вещества

Приложение:
– З аместването на две хранения
помага за намаляване на
теглото
– З аместването на едно хранене
помага за поддържане на
теглото
Препоръчителен прием:
–	З аместете едно редовно
хранене с една супа.
–	Разбъркайте 4 с.л. (57 г прах)
с гореща вода с помощта на
телена бъркалка.

Figu Active Супа

Доматена „Mediterranée“
80209 | 500 г кутия

Картофена „Auberge“
80208 | 500 г кутия

Зеленчуци и къри „India“

1 хранене 1
лв.

само 10,14

80210 | 500 г кутия

Всяка 88,90 лв.
(177,80 лв. за 1000 г)

1
Отнесено към едно от три пълноценни хранения на ден при набавяне на 2.000 kcal дневно
* Заместването на едно от ежедневните основни хранения в рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения допринася за поддържането на теглото след
намаляването му. Заместването на две от ежедневните основни хранения в рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения допринася за намаляване на
телесното тегло. За да се постигне посоченото действие, трябва да се заместват едно или съответно две основни хранения на ден.
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Само 224 – 226 kcal за блокче.

Блокчетата Figu Active заместват
едно пълноценно хранене и са
оптимален вариант за хранене
за изпът. Може да изберете от
три вкусни варианта.

Практично хранене за изпът
Подбрани съставки:
Балансирана комбинация от
хранителни вещества
Приложение:
– З аместването на две хранения
помага за намаляване на
теглото
– З аместването на едно хранене
помага за поддържане на
теглото
Препоръчителен прием:
–	З аместете едно редовно
хранене с едно блокче.

Figu Active
Блокчета
Вкус на нуга

80271 | 6 x 60 г

Вкус на ягода и йогурт
80284 | 6 x 60 г

Вкус на хрупкав карамел
80272 | 6 x 60 г

Всеки 59,90 лв.
(166,39 лв. за 1000 г)

1 хранене 1
лв.

само 9,98
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