АРОМАТИ

Омагьосващи

ароматни светове
Ароматите придават на моментите незабравима
магическа сила. Те очароват и изкушават за дълго,
омайват със закачливата си притегателна сила и
необузданата си страст. Бляскавите парфюми на
звездите, стилните лайфстайл аромати и
непреходните класици – LR предлага голямо
разнообразие от висококачествени аромати.
За всеки повод, всяко настроение, всеки вкус и в
различни ценови сегменти.
Много успешни суперзвезди се доверяват на
компетентността на LR за създаването на ароматни
произведения. В резултат на това сътрудничество се
раждат лични ароматни композиции с блясъка на
световноизвестните знаменитости, които участват
в разработването им от самото начало. Ароматите са
с индивидуален характер и носят уникалния почерк
на звездите.
Висококачествени съставки и високо съдържание
на парфюмни масла с голяма дълготрайност,
надвишаващи обичайните на пазара, са
отличителният знак на всички парфюми на LR.
На база на дългогодишния опит на LR и в
сътрудничество с реномирани международни
парфюмерийни къщи създаваме аромати
„Made in Germany“ – made for you!

ESSENCE OF AMBER
Ободряващият блясък на моментите
на безгранична жизнена енергия
Ориенталски · пудров · изкусителен
Парфюм
30330-3 | 50 мл

79,90 лв.

L R Д А М С К И А Р О М АТ И

Lightning Collection
Есенциите на живота

Колекцията Lightning с кристали Swarovski®, представена от
Ема Хеминг-Уилис, дава израз на искрящите есенции на живота в три
чувствени ароматни композиции. Тази несравнимо изкусителна магия на
ароматите е подчертана от безграничния блясък на кристалите Swarovski®.
Ценните кристали са сертифицирани с печата „Crystals from Swarovski®“, който
гарантира тяхната автентичност. Той означава само продукти, изработени 100%
с оригинални кристали от бижутерска къща Swarovski®. С помощта на
проследяващия номер на етикета можете да получите потвърждение за
автентичността им.

ESSENCE OF MARINE

Essence of Rose

Озаряващият блясък на моментите на
магическа чистота.

Чувствено омайващият блясък
на романтичните моменти.

Морски · цветен · вдъхновяващ

Цветен · плодов · чувствен

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ
Lightning Collection
Ароматен комплект
Essence of marine, парфюм
Essence of rose, парфюм
Essence of amber, парфюм

30334

Парфюм

Парфюм

30330-1 | 50 мл

30330-2 | 50 мл

Сума на единичните цени 239,70 лв.

79,90 лв.

79,90 лв.

Промоционална цена
на комплекта само

209,90 лв.
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Доказателство
за любов
от Брус Уилис

„Вдъхновен от моята любов към Ема“

Lovingly е създаден като символ на
неговата любов. Ароматът е толкова
страстен, колкото и това уникално
любовно обяснение. С букет от бели
цветя и дъх на свежи цитрусови
плодове този парфюм ви обгръща
в чувствена аура, изпълнена
с очарование и жизнерадост.
Сандалово дърво и мускус придават
на аромата топлина и романтика. Това
е истинска любов.
Представя: Ема Хеминг-Уилис

Lovingly by
Bruce Willis
Парфюм
3630 | 50 мл

79,90 лв.

L R Д А М С К И А Р О М АТ И

Естествено
неустоима:
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Кристина Ферейра
отблизо

Кристина Ферейра от дълго време е популярна TVсуперзвезда в Португалия. Като водеща на забавни и
шоу програми тя всеки ден очарова и впечатлява
феновете си със своето мило и естествено държание.
Един изключително личен подарък за нейните
почитатели е първият й аромат MEU – „Мой“. Това е
изискана композиция от леко сладък и плодов
бергамот, елегантна роза, топла ванилия и
изкусително пачули – завладяващ, неустоим аромат,
носещ нотка от личността на Кристина Ферейра.

MEU by
Cristina Ferreira
Парфюм
30120 | 50 мл

79,90 лв.

„Човек трябва да
обича хората, да може
да се постави на тяхно
място, да ги докосне
със своята мода.Точно
така е с добрия
парфюм. Не искам
само да изкушавам, а
да докосвам.“

„Haute parfum“
		
за жени

L R Д А М С К И А Р О М АТ И
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by Guido Maria
Kretschmer
Като международен моден дизайнер
Гуидо Мария Кречмер от години
създава мода за мъже и жени. Мода,
ориентирана към хората, които я носят.
Но част от перфектната визия е и
аромат, който подчертава личността. И
какво би било по-естествено от
създаването на собствена ароматна
колекция за мъже и жени? Както и при
неговите модни колекции, в двата
парфюма е вложено много от Гуидо:
стилна елегантност, любов към
детайлите и нотка интернационално
излъчване. Дамският парфюм е
неповторима, запомняща се
композиция.

Изискана опаковка
с много любов към
детайлите: кутия със
стилен дизайн
с елегантен сатен и
лично посвещение
от дизайнера.

Нежно изкушение среща непреходна
елегантност – от върховата до базовата
нотка. Ароматен букет от мандарина,
роза и ванилия придава на парфюма
изкусителна и топла нотка.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ
Guido Maria Kretschmer
Ароматен комплект
Дамски парфюм
Мъжки парфюм

30230

Сума на единичните цени 159,80 лв.
Промоционална цена
на комплекта само

145,90 лв.

Мъжкия аромат Guido Maria
Kretschmer ще откриете на стр. 137.

Guido Maria
Kretschmer
Дамски парфюм
30200 | 50 мл

79,90 лв.

Истинска лекота,
неустоима енергия

Както и самото слънце,
топмоделът също винаги е
обграден от пленителна аура на
нежно вдъхновение и жизнена
енергия. Свежа зеленина среща
розов пипер, роза среща нежна
теменужка, а ванилия –
сандалово дърво. Същността на
парфюма: нежен, флорален
аромат – толкова вдъхновяващ,
колкото първите слънчеви лъчи
на настъпващия ден.

Karolina by
Karolina Kurkova
Парфюм
30100 | 50 мл

79,90 лв.

L R Д А М С К И А Р О М АТ И

Магията и блясъкът
на един супермодел
Цветове жасмин и тубероза в съчетание с топъл
ванилов акорд ви омайват. Дъх на сладък мед
примамва сетивата. Блясък и магия
характеризират този аромат, достоен за всеки
моден подиум в света. Неговата уникална,
жизнерадостна композиция е израз
на уважение към родината на Каролина
Куркова – Чехия.

номиниран за

Karolina Kurkova
Парфюм
3660 | 50 мл

79,90 лв.

127

Вашият свят –

вашият
моден
подиум

Изпълнен с прелест
и чувственост

С визията си и с този аромат
ще завладеете света. Винаги
го носете навсякъде със
себе си. Комбинация от
свежа, сочна мандарина,
романтична роза, изкусителен
жасмин и мускус.

Интерпретация на модерната женственост – елегантна
грация, нежна лекота и загадъчна чувственост. Sensual
Grace е очарователен аромат от роза, ванилия, чувствен
амбър и ценна ароматично-сладка гурме нотка.
Омайващ парфюм, който ни изкушава да мечтаем и
елегантно подчертава чувствената женствена аура.

Beautyqueen

Sensual Grace

Парфюм
30134 | 50 мл

Парфюм
30150 | 50 мл

57,50 лв.

57,50 лв.

L R Д А М С К И А Р О М АТ И

Неустоимо
ориенталски

Класическо

изкушение

Неустоимият чар на Ориента. Harem е пленителна
композиция от сочна мандарина и сладка комбинация
от шоколад и карамел. Опияняващ жасмин и наситен
аромат на пачули са перфектен завършек на това
гурме произведение. Изкусителната класика за
чувствено-ароматни моменти на щастие!

Елегантният, пудров аромат е непреходна класика.
Изключителна композиция от портокалови
цветове, иланг-иланг, ванилия и ценна тонка абсолю.
Омагьосващ, привлекателен аромат за жени с характер
и стил.

Harem

Femme Noblesse

Парфюм
3400 | 50 мл

Парфюм
30372 | 50 мл

57,50 лв.

57,50 лв.
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Зашеметяващо
плодов

Просто

бляскав

Heart & Soul е въплъщение на самоуверената женственост.
Вдъхновяващ и страстен. Плодово-чувственият ароматен
коктейл от касис, червена слива, роза и ванилия
подчертава необикновеното излъчване на всяка жена.
Искрящ, женствен, вълнуващ!

Дързък, вдъхновяващ, естествен, романтичен –
експлозивната ароматна комбинация от сочен
бергамот, портокалови цветове, жасмин и
омайващо пачули улавя модерното женствено
усещане за живота и го превръща в ненадминат,
вълнуващ блясък.

Heart & Soul

Brilliant Look

Парфюм
3650 | 50 мл

Парфюм
30095 | 50 мл

57,50 лв.

57,50 лв.

L R Д А М С К И А Р О М АТ И

ТОП
СЕЛЪР

Вдъхновяващо
свеж

Лек, но и

чувствен

Страстта й отваря всички врати. Уникалната
композиция е заредена с енергията на витализиращи
цитрусови плодове и чувствеността на романтична
роза, ценен иланг-иланг и топло кедрово дърво.
Eдна многолика ароматна експлозия за
приключението „живот“!

Очарователната сдържаност се превръща в уверена
чувственост. Pseudonym пленява със загадъчната си
женствена композиция от праскова, водна лилия,
изкушаващи теменужки и сандалово дърво.

Rockin’ Romance

Pseudonym

Парфюм
3250 | 50 мл

Парфюм
3407 | 50 мл

57,50 лв.

57,50 лв.
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С LR Classics

на ароматно
пътешествие!

ВСЕКИ
ПАРФЮМ
САМО ЗА

Добре дошли в рая на ароматите! Нашите ексклузивни
парфюми LR Classics ще ви отведат на най-красивите
места на света. Какво ще кажете днес да отидете на пазар
в луксозната Марбея, утре да се разходите по Алеята на
славата в Лос Анджелис, а през уикенда да сърфирате на
плажовете на Хавай? Сменяйте аромата си в зависимост
от сезона, настроението и повода. Вдъхновете се от
нашите композиции и всеки ден изживявайте ново,
вълнуващо ароматно пътешествие!

34,50 лв.

01 LR Classics
HAWAII

03 LR Classics
ANTIGUA

05 LR Classics
VALENCIA

Спомен за отминалия летен
флирт. Екзотична ароматна
комбинация от канела,
хелиотроп, ванилия и тонка.

Наситен аромат като целувка
на белия пясъчен плаж.
Цветна симфония от роза,
ирис, теменужка и жасмин.

La Dolce Vita! Средиземноморско
ухание върху кожата.
Вдъхновяващ аромат на
цитрусови плодове, цветни
нотки и омайващ мускус.

Парфюм
3295-106 | 50 мл

Парфюм
3295-123 | 50 мл

Парфюм
3295-126 | 50 мл

02 LR Classics
SANTORINI

04 LR Classics
MARBELLA

06 LR Classics
LOS ANGELES

Като изгрев, който пленява
сетивата. Истинско
очарование с фрезия,
жасмин и мускус.

За очарователно изкушение
и усещане за истински лукс.
Портокал, роза и жасмин
нежно се допълват от ценно
пачули.

Бляскав, пулсиращ, пълен
с живот. Ободряващ и вълнуващ
ароматен коктейл от касис,
момина сълза, ванилия и за
завършек – дъх на розов пипер.

Парфюм
3295-120 | 50 мл

Парфюм
3295-124 | 50 мл

Парфюм
3295-127 | 50 мл

L R Д А М С К И А Р О М АТ И
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номиниран за

Полъх на

безсмъртността
Smart Guys live forever – точно като Брус
Уилис. Целеустремен, мъжествен и
нетрадиционен. Ароматът на екшън
героя: силно сандалово дърво и
пикантен пипер срещат земен ветивер и
витализиращ грейпфрут. Първият
парфюм на Брус Уилис – вече една
истинска легенда.

Bruce Willis
Парфюм
3505 | 50 мл

79,90 лв.

L R М Ъ Ж К И А Р О М АТ И

Абсолютно

личен

Цитрусови плодове и черен пипер създават свежо начало, а
ароматни нотки, облагородени с дъх на тютюн, излъчват
очевидна мъжествена елегантност. Силната основна нотка,
съставена от чувствен акорд от кожа и ценен уд, придава на
парфюма уникален почерк, който отразява страната на Брус
Уилис, която остава скрита от прожекторите.

Bruce Willis
Personal Edition
Парфюм
2950 | 50 мл

79,90 лв.
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„Не искам само
да изкушавам,
а да докосвам.“

„Haute parfum“
		 за мъже

L R М Ъ Ж К И А Р О М АТ И
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by Guido Maria
Kretschmer
Както дамският аромат, така и
мъжкият аромат носи почерка на
дизайнера: елегантен,
висококачествен, непреходен и
автентичен. Уникална и изтънчена
композиция. Мъжествените, свежоароматични акорди от бергамот,
пипер и кожа придават на аромата
чаровно и неустоимо излъчване.
Постепенно изисканите, пикантни и
свежи есенции разгръщат върху
кожата всички свои вълнуващи
аспекти.

Изискана опаковка
с много любов към
детайлите: кутия със
стилен дизайн
с елегантен сатен и
лично посвещение
от дизайнера.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ
Guido Maria Kretschmer
Ароматен комплект
Дамски парфюм
Мъжки парфюм

30230

Сума на единичните цени 159,80 лв.
Промоционална цена
на комплекта само 145,90 лв.
Дамския аромат Guido Maria
Kretschmer ще откриете на стр. 125.

Guido Maria
Kretschmer
Мъжки парфюм
30220 | 50 мл

79,90 лв.

Героите

3, 2, 1 –

Прилив на

Идеалното съчетание на спортен дух,
елегантност и мъжественост. Свежите
цитрусови плодове, динамичната острота
на джинджифила и пикантният кардамон
се комбинират с чувствено-елегантни
дървесни и мускусни нотки – за спокоен,
непринуден начин на живот.

Вълнуващ, динамичен парфюм за мъжете,
които обичат предизвикателствата и
непрекъснато дават нови дефиниции за
успеха! Ароматът убеждава със свеж
портокал, кардамон, изкусителен жасмин и
силно кедрово дърво.

Вълната се издига. Адреналинът в кръвта
се покачва. Вижда се плажът. Ароматът
разпръсква морска свежест благодарение
на комбинация от мандарина, пъпеш,
евкалипт и пачули. Потопете се в един свят
на лекота и свежест. Полъх на лято през
цялата година!

Just Sport

Racing

Ocean’Sky

Парфюм
30000 | 50 мл

Парфюм
30027 | 50 мл

Парфюм
1580 | 50 мл

57,50 лв.

57,50 лв.

57,50 лв.

действие!

адреналин

на океана

L R М Ъ Ж К И А Р О М АТ И

ТОП
СЕЛЪР

За мъжа, който

Винаги

Свобода за

Ню Йорк, Лондон, Париж, Милано, Токио –
модерният мъж се чувства навсякъде по
света като у дома си. Такъв е и неговият
парфюм: елегантен, непринуден, чувствен,
уверен. Перфектната комбинация от
цитрусов бергамот, шоколад, сечуански
пипер и мъжествено-елегантен ветивер.

Забележителен, тайнствен и
безкомпромисен. Завладяващ аромат,
който убеждава с мъжествена изразителност
и класическа непреходна нотка. Прецизна
комбинация от цитрусов бергамот, свеж
лимон и харизматичен амбър.

Свободен, независим начин на живот.
Всеки ден едно ново приключение.
Ароматът спечелва с комбинация от
лавандула, зелена мента и изискана
тонка.

Metropolitan Man

Terminator

Jungle Man

Парфюм
30190 | 50 мл

Парфюм
3414 | 50 мл

Парфюм
3430 | 50 мл

57,50 лв.

57,50 лв.

57,50 лв.

принадлежи
на света

изпреварващ
времето

приключения
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LR Classics –

градска екскурзия
или околосветско
пътуване?

ВСЕКИ
ПАРФЮМ
САМО ЗА

Обичате приключенията и големите световни
метрополиси? Тогава сте на правилното място! Екскурзия
до модерния Стокхолм, бизнес среща в екзотичния Сингапур
или създаване на контакти в изключителния Монако…
с LR Classics можете да отидете на мечтаното пътешествие
според вашето настроение и желание. Модерните парфюми
разпръскват аромата на големия свят и ви придружават до
следващата ви цел.

34,50 лв.
01 LR Classics
SINGAPORE

03 LR Classics
STOCKHOLM

05 LR Classics
BOSTON

Изкусителен и тайнствен.
Контрастен и винаги вълнуващ.
Пикантни ориенталски акорди
в съчетание с кедрово дърво и
ванилия.

Модерният скандинавски град:
дизайн, мода и вълнуващи
партита. Лек дървесен аромат
на кедрово дърво, амбър и
бергамот.

За жадните за живот. Толкова
разнообразен и мултикултурен.
Свежа плодова комбинация от
ябълка и портокал в съчетание
с кедрово дърво и амбър.

Парфюм
3295-151 | 50 мл

Парфюм
3295-160 | 50 мл

Парфюм
3295-162 | 50 мл

02 LR Classics
MONACO

04 LR Classics
NIAGARA

Големият град впечатлява с лукс
и ексклузивност. Комбинация от
пикантен джинджифил, свежи
портокалови цветове, изобилен
амбър и тютюневи листа.

Величествени водопади,
могъща природа. Такъв е и този
аромат с морски нотки,
лавандула и кедрово дърво.

Парфюм
3295-159 | 50 мл

Парфюм
3295-161 | 50 мл
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