ГРИЖА ЗА БЕБЕТА И ДЕЦА

ГРИЖА ЗА БЕБЕТА
При бебешката кожа по-малкото е повече. Кожата на
бебетата е естествено нежна и много чувствителна, а
кожната бариера все още не е добре развита. Ето защо
тя се нуждае от съставки с изключителна поносимост,
които подхранват, защитават и регенерират. Серията
LR ALOE VIA Грижа за бебето с гел Алое Вера и ценни
биорастителни екстракти е толкова нежна и натурална
както никога досега. Продуктите са произведени без
добавяне на парабени, минерални масла и парфюмни
масла.
ГРИЖА ЗА ДЕЦА
Кожата на децата е силно засегната от външните
влияния, което често се отразява на състоянието й.
Мастните и потните жлези първо трябва да се адаптират
към условията на околната среда, затова и кожата на
децата често е склонна към сухота и раздразнения.

Ето защо продуктите за грижа трябва да са
изключително нежни, за да не натоварват допълнително
чувствителната детска кожа. Освен това е много важно
достатъчното снабдяване с хидратация, за да се избегне
изсушаване.
Детските зъби се нуждаят от специална грижа, тъй като
зъбният емайл е по-крехък от този на възрастните и
по-лесно може да се образува кариес. Това важи както
за млечните зъби, така и за постоянните, чийто емайл
съзрява едва около три години след поникването им.
Продуктите за грижа за зъбите за деца не
трябва да съдържат допълнителни киселини
или захар, които още повече натоварват
емайла.

Baby & Kids

Care
LR Aloe Via
Грижа за бебета и деца
За нежно защитена
бебешка и детска кожа
и за здрави зъби

Г Р И Ж А З А Б Е Б Е ТА И Д Е Ц А

НАИМЕНОВАНИЕ
Aloe Vera Baby
Sensitive
Крем против подсичане
СЪДЪРЖАНИЕ
100 мл

НАИМЕНОВАНИЕ
Aloe Vera Baby
Sensitive Измиващ
лосион и шампоан
СЪДЪРЖАНИЕ
250 мл

Аргументи за продажба
• С 40% гел Алое Вера, биоекстракт от невен,
цинк и пантенол
• Подпомага възстановяването на разранената
кожа и предпазва от ново подсичане в зоната
на пелените
• Регенерира раздразнената кожа и я успокоява
• Произведен без парфюмни масла

Аргументи за продажба
• С 30% гел Алое Вера, биоекстракт от невен и
соево масло
• Нежно, щадящо почистване
• Защитава от изсушаване чувствителната кожа
по време на къпане и я хидратира
• Произведен без сулфати и парфюмни масла

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За зачервена, раздразнена бебешка кожа.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кремът против подсичане Aloe Vera подхранва и
защитава бебешката кожа в зоната на пелените. С
40% Алое Вера за интензивна хидратация, както и
биоекстракт от невен за успокояване и възстановяване
на кожата.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Кремът против подсичане Aloe Vera може да се ползва
за предотвратяване на раздразнения и за подхранване
на кожата при всяка смяна на пелените.
НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
За грижа за лицето и тялото на бебето препоръчваме
Крема за лице и тяло Aloe Vera Baby Sensitive.
ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Кремът против подсичане Aloe Vera е подходящ за
употреба като защитен крем за цялото семейство.

MADE IN GERMANY

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Olus (Vegetable) Oil, Zinc Oxide,
Cera Alba (Beeswax), Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyglyceryl-2
Sesquiisostearate, Decyl Oleate, Glycine Soja (Soybean) Oil, Polyglyceryl-3
Polyricinoleate, C10-18 Triglycerides, Octyldodecanol, Polyglyceryl-3
Diisostearate, Phenoxyethanol, Magnesium Sulfate, Magnesium Stearate,
Panthenol, Chondrus Crispus (Carrageenan), Ethylhexylglycerin,
Polyhydroxystearic Acid, Calendula Officinalis Flower Extract, Dicaprylyl Ether,
Glucose, Lactic Acid, Potassium Sorbate, Citric Acid, Magnolia Grandiflora Bark
Extract, Lauryl Alcohol, Sodium Benzoate, Sorbic Acid

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Lauroyl Methyl
Isethionate, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Glycerin, Trisodium
Ethylenediamine Disuccinate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Glycine
Soja (Soybean) Oil, Sodium Chloride, Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium
Levulinate, Citric Acid, Sodium Anisate, Hydrogenated Coconut Acid, Sodium
Benzoate, Calendula Officinalis Flower Extract, Sodium Isethionate, Lactic Acid,
Potassium Sorbate, Sorbic Acid

Г Р И Ж А З А Б Е Б Е ТА И Д Е Ц А

НАИМЕНОВАНИЕ
Aloe Vera Baby
Sensitive
Крем за лице и тяло
СЪДЪРЖАНИЕ
250 мл

Аргументи за продажба
• С 40% гел Алое Вера, биоекстракт от невен и
пантенол
• Подпомага кожната бариера и защитава от
загуба на хидратация
• Хидратира, подхранва и успокоява
• Произведен без парфюмни масла
ЦЕЛЕВА ГРУПА
За нежната бебешка кожа и за чувствителната кожа на
възрастните.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Крем за лице и тяло за нежна грижа за деликатната
бебешка кожа. С 40% Алое Вера за интензивна
хидратация, както и биоекстракт от невен за защита и
регенерация. Подходящ за ежедневна употреба.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
След почистване нанасяйте върху тялото и лицето с
нежни масажни движения.
НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Перфектен в комбинация с всички продукти от серията
за грижа за бебето Aloe Vera.
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ИНФОРМАЦИЯ

За разработването на
серията за грижа за бебета
LR използва добре познатите
свойства на Алое Вера и
невена, които приложи в съвременни
формули за бебета и малки деца.

MADE IN GERMANY

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Ethylhexyl Stearate,
Glycerin, Isopropyl Palmitate, Dicaprylyl Carbonate, Cetearyl Alcohol, C10-18
Triglycerides, Phenoxyethanol, Ceteareth-12, Steareth-2, Sodium Polyacrylate,
Jojoba Esters, Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, Panthenol, Beta Vulgaris (Beet) Root
Extract, Hydrolyzed Starch, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax, Xanthan
Gum, Tocopherol, Ethylhexylglycerin, Distearyl Ether, Sodium Hydroxide, Lactic
Acid, Calendula Officinalis Flower Extract, Polyglycerin-3, Acacia Decurrens Flower
Wax, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sorbic Acid, p-Anisic Acid

Невенът е разпространен в Средна
и Южна Европа, Западна Азия и САЩ.
Още от Античността той се използва в
грижата за кожата и има многообразно
действие.
При вътрешно приложение
има успокояващо, отпускащо и
витализиращо действие. При външно
приложение в кремове, масла и
тинктури е подходящ при различни
кожни раздразнения.

Г Р И Ж А З А Б Е Б Е ТА И Д Е Ц А

НАИМЕНОВАНИЕ
Aloe Vera Kids
3в1 Душ гел,
шампоан и балсам
СЪДЪРЖАНИЕ
250 мл

Аргументи за продажба
• С 30% гел Алое Вера, пантенол и биоекстракт
от праскова
• Хидратира и защитава кожата и косата
• Улеснява разресването на косата
• Изключително нежна формула!
ЦЕЛЕВА ГРУПА
За деца на възраст от 3 до 12 години.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
С маймунката Анди къпането е истинско приключение
и удоволствие.
1. Щадящо почистване на кожата благодарение на
специално разработената нежна формула.
2. Щадящо почистване на косата също благодарение на
нежната формула.
3. Предлага интензивна грижа и доказано улеснява
разресването на косата* – без никакво дърпане!
Комбинацията от 30% гел Алое Вера, пантенол и
биоекстракт от праскова хидратира и защитава
кожата и косата, а ароматът на тропически плодове
носи усещане за джунглата. Освен това продуктът не
съдържа оцветители.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
За особено чувствителната детска кожа препоръчваме
Крема за лице и тяло от серията LR ALOE VIA Aloe Vera
Baby Sensitive.
За нормална детска кожа е подходящ и Хидратиращият
лосион за тяло LR ALOE VIA Aloe Vera.
LR ALOE VIA Aloe Vera Бързодействащият спрей
за спешна помощ успокоява раздразнената кожа,
подпомага регенерацията и възвръща естествения й
баланс.
СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ
В основата на новата серия LR ALOE VIA KIDS е високото
съдържание на гел от Алое Вера, който е познат със
свойствата си да регенерира, хидратира, успокоява
и защитава кожата (по подобен начин действа и
съдържащият се в продукта пантенол). Благодарение
на нежната, натурална серия за грижа може да се
възползвате от многостранното действие на Алое Вера
за деликатната детска кожа.
*Тествано от proDERM, Институт за
приложни дерматологични изследвания
Номер на изследването: 19.0226-81

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Сапунисайте тялото и косата с Aloe Vera 3в1 Душ гел,
шампоан и балсам. Насладете се на приятната текстура
и плодовия аромат. Изплакнете и готово!

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Lauroyl Methyl
Isethionate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Panthenol, PEG-120 Methyl
Glucose Trioleate, Glyceryl Oleate, Coco-Glucoside, Parfum (Fragrance), Sodium
Chloride, Polyquaternium-10, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Prunus
Persica Fruit Extract, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin,
Ascorbyl Palmitate, Propanediol, Isopropyl Alcohol, Potassium Sorbate, Citric Acid,
Sodium Acetate, Lactic Acid, Sodium Benzoate

Г Р И Ж А З А Б Е Б Е ТА И Д Е Ц А

НАИМЕНОВАНИЕ
Aloe Vera Kids
Магическа блестяща
гел-паста за зъби
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл

Аргументи за продажба
• С 38% гел Алое Вера, ксилитол и калций
• С подходящо за деца количество флуорид
• Грижи се за венците, предпазва от кариес и
укрепва зъбния емайл
• Без изкуствени подсладители и консерванти.
Дерматологично тествана

ТЕХНИКА ЗА МИЕНЕ НА ЗЪБИТЕ ЗА ДЕЦА
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Движения на четката напредназад – така се почистват
дъвкателните повърхности.
Кръгови движения – външните
повърхности се почистват при
затворени зъби.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
От появата на първото зъбче до 6-годишна възраст.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
С тигърчето Том миенето на зъбите вече е удоволствие.
Блестящият гел с лек ментов вкус ще се хареса на
децата и ще ги накара да искат да си мият зъбите.
Пастата почиства цялостно и щадящо млечните зъби,
които се нуждаят от специална грижа, съобразена с
възрастта на децата. 38% гел Алое Вера се грижи за
венците, ксилитолът предпазва от кариес, а калцият
укрепва зъбния емайл.
Не съдържа изкуствени подсладители и консерванти.
Потвърдено от toothfriendly.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
От появата на първото млечно зъбче 1 път дневно
поставяйте количество с размера на грахово зърно
от пастата за зъби Aloe Vera върху влажна четка,
почиствайте зъбите и изплаквайте добре устата. От
втората година използвайте 2 пъти дневно. Миенето на
зъбите да се извършва под родителски контрол, за да
се избегне прекомерно поглъщане.
СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ
Съдържанието на флуорид в пастата за зъби е
подходящо за деца (1000 ppm).
Ксилитолът е заместител на захарта, който е щадящ
към зъбите и предотвратява появата на кариеси.
Намалява образуването на плака.

I

i

Зиг-заг движения – почистват се
вътрешните повърхности.

ИНФОРМАЦИЯ

Захарта и киселините увреждат зъбния емайл:
– Флуоридът помага за затваряне на неравностите
и за профилактика на кариес
– Флуоридът е по-устойчив на действието на
киселините от зъбния емайл
– Флуоридът стимулира естествената
реминерализация със съдържащите се в
слюнката калций и фосфат
– Флуоридът възпрепятства метаболизма на
бактериите и намалява киселинните им атаки

Научно доказано
щадящ зъбите продукт

MADE IN GERMANY

Съставки: Sorbitol, Aloe Barbadensis Extract, Hydrated Silica, Xylitol, Xanthan
Gum, Aqua (Water), Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Aroma (Flavor), Calcium
Glycerophosphate, Sodium Fluoride, Mica, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1),
CI 77891 (Titanium Dioxide)

