LR Zeitgard
По-млад вид на кожата с три перфектно съчетани стъпки
ИНФОРМАЦИЯ
Променящите се идеали за красота и желанието за млада
и жизнена кожа ангажират вниманието преди всичко
на жените, но все повече и на мъжете. В съвременното
общество – наред с ежедневните изисквания, липсата на
време и появата на все нови и нови вредни влияния – е
важно да се открие система, която да бъде максимално
ефективна, насочена към индивидуалните потребности
и отнемаща малко време, за да се интегрира лесно в
ежедневието.
ФИЛОСОФИЯТА LR ZEITGARD
LR ZEITGARD е иновативна, цялостна форма на ефективна
и дългосрочна грижа за лицето.
За да се постигнат оптимални резултати, при продуктите
от LR ZEITGARD Anti-аge Мениджмънт се залага на
комбинация от иновативна технология и козметика,
базирана на физиологичните процеси. Иновативната
технология в случая представлява модерни уреди за
красота. Наблюдения върху естествените процеси
в кожата служат като основа за разработването на
високоефективни продукти за грижа, както и като база за
разработването на технологии. Цялостният LR ZEITGARD
Anti-аge Мениджмънт е базиран на философията LR ZEITGARD.
За да отговори на всички потребности на кожата,
философията LR ZEITGARD е разделена на три взаимно
допълващи се стъпки.
Мотото е: Почистване на кожата в дълбочина и
съобразена с възрастта и типа й
грижа само за 5 минути.
СТЪПКА 1: LR ZEITGARD
CLEANSING SYSTEM
Основата на правилната и
ефективната грижа за кожата
е цялостното почистване. В
първата стъпка се постига
СТ ЪПКА 01
почистване
на
порите
в
дълбочина с помощта на уреда LR ZEITGARD 1 и специално
съчетани почистващи продукти под формата на гел или
крем. Препоръчва се почистването на лицето с LR ZEITGARD 1 да е с продължителност от 1 минута.

СТЪПКА 2: LR ZEITGARD
ANTI-AGE SYSTEM
LR ZEITGARD Anti-Age System
като втора стъпка включва
специално
разработени
anti-age продукти, които в
комбинация с иновативния
уред LR ZEITGARD 2 смекчават
СТ ЪПКА 02
бръчките и карат кожата да
изглежда по-млада.
Anti-age продуктите като LR ZEITGARD Anti-Age System
Хидратиращия крем-гел или LR
ZEITGARD Anti-Age System Реструктуриращият кремгел са специално съобразени с различни изисквания на
кожата и могат целенасочено и дълготрайно да намалят
признаците на стареене.
Иновативният уред LR ZEITGARD 2 благодарение
на принципа на загряване и охлаждане позволява
транспортирането на anti-age съставките в дълбоките
слоеве на кожата, а допълнителната функция за
вибрация оптимизира процеса. Освен това се стимулира
микроциркулацията в капилярите, за да могат те да са
по-добре подготвени срещу вредни влияния. За тази
широкообхватна грижа са достатъчни 4 минути.
СТЪПКА 3: CARE SYSTEM
В допълнение на първите две
стъпки LR ZEITGARD Care System със своята индивидуална
надграждаща
грижа
подкрепя
дългосрочността
на резултатите и завършва
СТ ЪПКА 03
цялостната терапия.
С помощта на специално разработените продукти за
ежедневна и за специална грижа кожата е защитена и
трайно по-сияйна.
В зависимост от потребностите и от желаните резултати
можете да избирате сред разнообразие от ефективни
продукти за грижа, подходящи за ежедневна употреба.
.

LR Zeitgard
По-млад вид на кожата с три перфектно съчетани стъпки
НЕПРЕХОДНА КРАСОТА – СИСТЕМА ЗА ВСЕКИ
LR ZEITGARD Anti-аge Мениджмънт със своите три
стъпки представлява една затворена система за
грижа за кожата. По принцип всяка стъпка може да се
изпълни независимо от предходната или следващата.
Но за да се постигне оптимален резултат, трите стъпки
могат да се разглеждат като части на един цялостен
мениджмънт срещу стареенето. Почистването с
уреда LR ZEITGARD 1 и anti-age процедурата с уреда
LR ZEITGARD 2 представляват подготовка на кожата
на най-високотехнологично ниво преди нанасяне на
съобразената с индивидуалните потребности ежедневна
грижа с продуктите LR ZEITGARD Daily Care и Special Care.
СЕРТИФИЦИРАНЕ
Когато става дума за кожата, LR не поема никакви
рискове. Преди да бъдат предложени за продажба
всички продукти и уреди се тестват в продължение на
месеци в различни изследвания и тестове за тяхната
ефективност и безопасност. За тази цел служители на
LR в областта на научноизследователската дейност
непрекъснато си сътрудничат с вътрешни и външни
експерти. Освен това от много години LR работи с
научни институти като например dermatest®.
Цялата тази научна компетентност позволява на LR
да разработва ефективни, безопасни и иновативни
продукти за своите клиенти.

ПРОДУКТИ
Cleansing System
• LR ZEITGARD 1 (четка за нормална или чувствителна
кожа)
• Cleansing System Почистващ гел All Skin Types
• Cleansing System Почистващ крем Sensitive Skin
Anti-Age System
• LR ZEITGARD 2
• Anti-Age System Околоочен серум
• Anti-Age System Хидратиращ гел-крем
• Anti-Age System Реструктуриращ гел-крем
Care System
DAILY CARE
• LR ZEITGARD Racine Дневен крем
• LR ZEITGARD Racine Нощен крем
• LR ZEITGARD Racine Околоочен крем
• LR ZEITGARD Racine Колагенен серум
• LR ZEITGARD Nanogold Дневен крем
• LR ZEITGARD Nanogold Нощен крем
• LR ZEITGARD Nanogold Тоник за лице
• LR ZEITGARD Beauty Diamonds Дневен крем
• LR ZEITGARD Beauty Diamonds Тоник за лице
• LR ZEITGARD Beauty Diamonds Нощен крем
• LR ZEITGARD Beauty Diamonds Околоочен крем
• LR ZEITGARD Beauty Diamonds Интензивен
• LR ZEITGARD Beauty Diamonds Озаряващо масло за лице
• LR ZEITGARD Platinum Крем против стареене
• LR ZEITGARD Platinum Експресно охлаждащ околоочен
крем
SPECIAL CARE
• LR ZEITGARD Serox Професионални тампони за очи
• LR ZEITGARD Serox Грижа срещу бръчки
• LR ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector – Крем за
перфектна кожа
• LR ZEITGARD Serox Крем за интензивен резултат
• LR ZEITGARD Serox Серум за незабавен резултат
• LR ZEITGARD Powerlift Крем за лице
• LR ZEITGARD Anti-Age System Нощна маска

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD 1

Тази серия за грижа включва:
LR ZEITGARD Cleansing System Почистващ гел All Skin Types • LR ZEITGARD Глава за четката Classic
LR ZEITGARD Cleansing System Почистващ крем Sensitive Skin • LR ZEITGARD Глава за четката Soft
ИНФОРМАЦИЯ
Почистване на лицето от ново измерение
Сияйно чиста кожа само за минута с почистващата
четка LR ZEITGARD! Иновативната електрическа четка
за почистване на лицето оптимизира класическото
почистване. Тя премахва грима и други замърсявания
до 10 пъти по-ефективно в сравнение с ръчното
почистване, без да натоварва кожата.
Уникална концепция за хигиена
Специално разработените за LR заоблени влакна на
четката остават хигиенично чисти в продължение
на до 3 месеца благодарение на антибактериалната
съставка Microsilver BG™. Причината е, че Microsilver
BG™ действа като защитен щит – намалява бактериите и
предотвратява повторната им поява.
ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕТО НА НОВО НИВО
Иновативната почистваща четка LR ZEITGARD е истинска
революция в класическото почистване на лицето. Тя е
по-ефективна от ръчното почистване и е много нежна
към кожата. При използването на четката с почистващия
продукт със специално разработена текстура се създава
нещо като здрава „мрежа“, която улавя замърсяванията
от кожата, свързва се с тях и ги премахва напълно.
Така кожата ви е оптимално подготвена за следващата
стъпка от грижата. Кожата изглежда по-гладка, сияйна и
красива – идеал и за жените, и за мъжете!
ИНОВАТИВЕН ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
Система, разработена до най-малкия детайл: самите
осцилиращи влакна на четката премахват силните
замърсявания по кожата, а специално пригодената
текстура на почистващите продукти ги улавя в нещо
като „мрежа“. Резултатът е видимо и трайно по-добър
вид на кожата.

Осцилиращата четка прави разликата
Уникалните влакна на почистващата четка LR ZEITGARD осцилират с до 7000 пъти в минута. Заоблените
влакна се плъзгат по кожата и отстраняват грима и
замърсяванията щадящо и едновременно ефективно. За
сияйно чиста кожа. Убедете се сами!
ПРЕДИМСТВА
• Нежно почистване в дълбочина за всяка потребност на
кожата
• До 10 пъти по-ефективно почистване, което не
натоварва кожата
• Уникална хигиеничност с технологията MICROSILVER
• За сияйно чиста кожа
РЕЗУЛТАТИ
• Подобрен вид на кожата благодарение на
интензивното, дълбоко почистване в дълбочината на
порите
• Идеална подготовка за следващата стъпка от грижата
за кожата
• По-гладка кожа благодарение на масажната функция
• Тенът изглежда по-сияен и жизнен
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Тествана в научно изследване от акредитирания немски
институт Dermatest GmbH: до 10 пъти по-ефективно
почистване.
Период на приложение: 6 седмици (от края на януари до
началото на март 2015 г.), брой участници: 40

СИС ТЕМА ЗА ПОЧИС ТВАНЕ

Topseller
НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD 1
(Cleansing System
Почистващ гел All Skin
Types)
(Cleansing System
Почистващ крем Sensitive
Skin)

СЪДЪРЖАНИЕ
всеки по 125 мл

Аргументи за продажба
• Щадящо, дълбоко почистване
на кожата на лицето чрез
технология на вибрация/
осцилация
• До 10 пъти по-ефективно
почистване, което не
натоварва кожата – само
за 1 минута на ден
• Уникална хигиеничност
благодарение на
технологията MICROSILVER
във влакната на четката
ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящи за всяка възрастова
група и за всяка потребност на
кожата, тъй като се предлагат
във вариант за нормална и за
чувствителна кожа. За жени и за
мъже.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сияйно чиста кожа само за една
минута с почистващата четка
LR ZEITGARD! Иновативната
почистваща четка LR ZEITGARD е
истинска революция в класическото
почистване на лицето. Тя премахва
грима и други замърсявания до 10
пъти по-ефективно в сравнение
с ръчното почистване, без да
натоварва кожата.
• Четката и почистващият продукт
се предлагат във вариант за
чувствителна кожа и за всеки тип
кожа
• Вибрация/осцилация
• Нежно почистване в дълбочина за
всяка потребност на кожата
• Кожата е оптимално подготвена да
усвои продуктите за грижа
• Уникална хигиеничност

благодарение на технологията MICROSILVER във влакната на четката
• Кожата изглежда по-гладка, много
по-сияйна и здрава
• Глави на четката с термично
обработени влакна със заоблени
краища
• Уредът е водоустойчив и може да
се ползва под душа
• Разстоянието между отделните
влакна е целенасочено определено
за по-бързо отцеждане, по-добра
подвижност и по-малко натрупване
на замърсявания
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Отстранете грима от очите както
обикновено с памучен тампон или
почистваща кърпичка. Навлажнете
лицето, намокрете и изтръскайте
четката на уреда LR ZEITGARD.
Сложете 2 помпички от почистващия
продукт LR ZEITGARD. Включете
уреда, като задържите копчето
за включване в продължение
на 3 секунди. Използвайте в
продължение на 1 минута: 20
секунди за зоната на едната буза, 20
секунди за зоната на другата буза, 20
секунди за зоната на челото и носа.
След 60 секунди уредът се изключва
автоматично. След това изплакнете
лицето с вода и отстранете
остатъците от почистващия продукт.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
MICROSILVER възпрепятства
клетъчното делене на
микроорганизмите и спира
размножаването им. Действието
на MICROSILVER е базирано преди
всичко на смущаване и въздействие
на контролираните от ензими
метаболитни функции на клетъчните
мембрани на микроорганизмите.

Антибактериалното, регулиращо и
стабилизиращо действие на Microsilver BGTM е научно потвърдено.
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Тествана в научно изследване от
акредитирания немски институт
Dermatest GmbH: до 10 пъти поефективно почистване.

Период на приложение: 6 седмици (от
края на януари до началото на март 2015
г.), брой участници: 40

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Оптимален ефект се постига при
комбинираното приложение на
четката LR ZEITGARD с почистващ
продукт LR ZEITGARD.

Съставки: Почистващ крем Sensitive:
Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl
Betaine, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Disodium
Laureth Sulfosuccinate, Lauryl Glucoside, Sodium
Lauryl Sulfoacetate, Sodium Chloride, Styrene/Acrylates
Copolymer, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Xanthan Gum, CocoGlucoside, Parfum (Fragrance), Gossypium Herbaceum
Seed Oil, Glycerin, Tocopherol, Gossypium Herbaceum
Seed Extract, Propylene Glycol, Triethylene Glycol, PEG-60
Hydrogenated Castor Oil, Caprylyl Glycol, Magnesium Nitrate, Phenethyl Alcohol, Citric Acid, Magnesium Chloride,
Sodium Benzoate, Benzoic Acid, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol, CI 14700 (Red 4)
Съставки: Почистващ гел All Skin types:
Aqua (Water), MIPA-Laureth Sulfate, Cocamidopropyl
Betaine, Disodium, Laureth Sulfosuccinate, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Glyceryl Oleate, Coco-Glucoside,
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside,
Sodium Chloride, Polyquaternium-10, Parfum (Fragrance),
PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Propylene Glycol,
Sodium Hydroxide, Sodium Acetate, Tocopherol, Ascorbyl
Palmitate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Sorbic Acid,
Isopropyl Alcohol, Triethylene Glycol, Methylchloroisothiazolinone, Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate,
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal,
Lecithin, CI 17200 (Red 33), CI 42090 (Blue 1)

СТАРЕЕНЕ НА КОЖАТА
Признаци и потребности
ИНФОРМАЦИЯ
С напредването на възрастта кожата ни е подложена
на обусловени от стареенето промени. Кожните
слоеве изтъняват, мастните слоеве отслабват, както и
колагеновите и еластичните влакна. Кръвоснабдяването
и наред с това снабдяването с кислород и хранителни
вещества се забавя. Тези промени в отделните слоеве на
кожата водят до отпускането й и до появата на бръчки.

ПРИЧИНИ ЗА СТАРЕЕНЕТО НА КОЖАТА
Бръчки в следствие на стареене
Те се образуват поради естествените процеси на
стареене, тъй като клетките вече не се делят толкова
бързо и съответно не се образуват нови толкова бързо.
Така междуклетъчните пространства се разширяват.
Освен това колагеновите структури се нарушават.
Оптически възприемаме това като бръчки.
Бръчки в следствие на липса на хидратация
Те възникват и поради бедна на хидратация грижа за
кожата. На кожата й липсва влага и когато не се приемат
достатъчно течности. Климатиците и сухият въздух
в отопляваните помещения също изсушават кожата.
Появяват се фини линии и бръчици.
Мимически бръчки
Те се предизвикват например от мръщене, усмихване,
плачене, сбръчкване на челото, повдигане на веждите
и т.н. Тъй като отново и отново се напрягат едни и
същи мускулни влакна, съединителната тъкан губи
еластичността си с времето. Така се образуват линии и
бръчици.

Бръчки в следствие на прекомерно слънчево лъчение
Те се образуват поради прекомерно UVA лъчение върху
незащитена кожа. Епидермисът се изтощава, отнема се
влагата на кожата, съединителната тъкан и колагеновите
структури се увреждат трайно.
ЦЕЛЕВА ГРУПА
Стареенето на кожата е проблем, който засяга и жените,
и мъжете в еднаква степен след около 25-годишна
възраст. Anti-aging продуктите се предлагат най-често за
възраст 30+. Но си струва да започнем да се занимаваме
с тази тема и с подходящите продукти от по-рано. Още
от 25-годишна възраст можем да започнем превантивно
да противодействаме на естествените процеси на
стареене на кожата.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА СТАРЕЕНЕТО НА КОЖАТА
Под понятието „anti-aging“ („срещу стареенето“) днес
може да срещнете огромен брой методи, процедури,
продукти и съвети.
Важно е да познаваме устройството на кожата и на база
на това да открием подходящи, щадящи, но и ефективни
методи да противодействаме на признаците на стареене
на кожата.
LR ZEITGARD ANTI-AGE МЕНИДЖМЪНТ –
СИГУРНА И ЕФЕКТИВНА АЛТЕРНАТИВА
LR ZEITGARD 1 е иновация на пазара за дълбоко
почистване на кожата.
Стъпка 2 от програмата е още една иновация от LR за
запазването на красотата на кожата:
LR ZEITGARD 2 – комбинация от козметичен уред и
технология, базирана на физиологичните свойства на
кожата – се грижи за ефективна и осезаема промяна
на вида на кожата чрез ежедневна процедура за грижа
само за няколко минути.
В допълнение цялостен асортимент от продукти за
ежедневна грижа, съобразен с различни потребности,
осигурява перфектен завършек на ефективната система
за грижа за кожата, особено необходима с напредване
на възрастта.

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD 2

Тази серия за грижа включва:
LR ZEITGARD Anti-Age System Околоочен серум • LR ZEITGARD Anti-Age System Хидратиращ гел-крем •
LR ZEITGARD Anti-Age System Реструктуриращ гел-крем
ИНФОРМАЦИЯ
Иновация срещу признаците на стареене на кожата
С LR ZEITGARD 2 в рамките на своя Anti-Age мениджмънт
LR постави крайъгълен камък в козметичната грижа
за кожата. Чрез съчетаването на козметичен уред и
продукти обещанието „LR ZEITGARD – for timeless Beauty“
придобива ново измерение. Тази комбинация е насочена
към естествените метаболитни процеси на кожата, които
с помощта на уреда срещу стареене могат да бъдат
стимулирани.
На базата на физиологични процеси
Поради различни индивидуално обусловени фактори
(недостатъчен сън, никотин, стрес, лошо хранене,
слънчево лъчение и мн. др.), както и поради естествените
процеси на стареене се появяват бръчки и гладката
и стегната кожа неминуемо остава в миналото. При
ръчното нанасяне на различни anti-age продукти
се достига само до най-външния слой на кожата
(епидермиса), но благодарение на иновативната
комбинация от уреда LR ZEITGARD 2 и допълващи
козметични продукти могат да се достигнат по-дълбоките
слоеве на кожата. За да изглежда кожата по-млада,
е необходимо да бъдат третирани и подхранени и
по-дълбоките слоеве – особено дермата, където са
разположени колагеновите и еластиновите влакна.
Колагенът и еластинът са естествени за кожата вещества,
които й придават еластичност и стегнатост.
ТЕХНОЛОГИЯ
LR ZEITGARD 2 е иновативен уред за оптимална грижа
за кожата. Той позволява по-интензивно и дълбоко
третиране.
Основаната част на уреда LR ZEITGARD 2 е пластина от
благородна стомана, която благодарение на иновативна
технология може да се използва за грижа за стареещата
кожа.
Иновацията тук е комбинацията от термотехнология
и вибрация. С едно натискане на копчето пластината
от благородна стомана се нагрява до 42 градуса или
се охлажда до 5 градуса. Добавянето по желание на
функцията за вибрация служи за активизиране на
кожата.

ИНОВАТИВЕН ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
LR ZEITGARD 2 използва комбинация от термо/
криотехнология (технология на загряване и охлаждане)
и вибрация. Това са два познати от дерматологията
подхода, които се базират на естествени за кожата
процеси и реакции на приспособяване.
Чрез смяната на стъпките на загряване и охлаждане
на уреда се стимулира кръвоснабдяването
(микроциркулацията). По този начин anti-age съставките
могат да преминат през кожната бариера в подълбоките слоеве на кожата. Там те могат да разгърнат
напълно регенериращото, възстановяващото и
подхранващото си действие.
Чрез допълнителната вибрация се подпомага
транспортирането на съставките в кожата.
Последователното загряване и охлаждане стимулира
снабдяването на кожата с естествени за тялото
регенериращи вещества посредством капилярите.
Същевременно вредните вещества се изхвърлят от
кожата.
ПРЕДИМСТВА
• Безопасно и трайно аnti-аging решение за употреба у
дома
• Бързо и лесно приложение
• LR ZEITGARD 2 и технологията му са базирани на
физиологичните особености на кожата
ДОКАЗАНА ЕФЕКТИВНОСТ
Изследвания, възложени от LR показват, че 95% от
тествалите виждат оптимизирано усвояване на активни
съставки при използването на LR ZEITGARD 2*
* Изследване на Dermatest с 40 участници, проведено през юли
и август 2015 г.

ANTI-AGE ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD
Anti-Age System
Околоочен серум
Съдържание
30 мл

Аргументи за продажба
• Кожата в зоната около очите
е много тънка и затова
образуването на първите
бръчки тук е лесно видимо
• Благодарение на леката си
и фина текстура серумът
попива бързо в тънката кожа
• Поради относително малкото
количество, необходимо за
едно нанасяне, околоочният
серум е доста икономичен
ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.
Продуктът може да се ползва както
от жени, така и от мъже.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серумът се характеризира с по-лека
и фина вискозност от крем. Това е
предимство за грижата за тънката
кожа около очите.
Поради ергономичната форма на
пластината от благородна стомана
на LR ZEITGARD 2 зоната и всеки
ъгъл около очите могат да бъдат
третирани оптимално и ефективно.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
След почистването на лицето с
уреда LR ZEITGARD 1 нанесете една
капка от околоочния серум с върха
на пръстите около окото. Нанесете
серума така, че да се образува лек
филм. След включването на LR
ZEITGARD 2 с кратко натискане на
копчето (светва червена светлина)
започва загряващата функция.
Функцията за вибрация не трябва
да се използва за зоната около
очите. Движете LR ZEITGARD 2
отвън навътре с лек натиск. За
всяка околоочна зона повторете
движението по 5 пъти за общо
15 секунди. По същия начин
използвайте и охлаждащата функция,
за да стимулирате естествените
реакции на кожата.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
В комбинация с LR ZEITGARD 2:
• над 75% от тествалите
потвърждават значително
подмладена зона около очите.
• 80% от тествалите потвърждават
незабавно видими и осезаеми
резултати.
• 90% от тествалите потвърждават
подобрена жизненост и
еластичност на кожата.
• над 90% от тествалите
потвърждават подобрена
хидратация на кожата*
* Изследване на Dermatest с 40
участници, проведено през юли и
август 2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Специална комбинация от
съставките PatcH2O™ и Ultra Filling Spheres се грижи оптимално
за зоната около очите. Чрез
Околоочния серум LR ZEITGARD
Anti-Age System фината и тънка кожа
в тази деликатната зона се снабдява
с хидратация. Така се повишават
жизнеността и еластичността на
кожата.
MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Acacia Senegal Gum,
Glycerin, Carbomer, Dimethicone/Vinyl Dimethicone
Crosspolymer, Hydrolyzed Rhizobian Gum, Ethylhexyl
Palmitate, Trehalose, Urea, Parfum (Fragrance), Serine, Algin, Pentylene Glycol, Silica, Butylene Glycol,
Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Glucomannan, Glyceryl Polyacrylate, Caprylyl Glycol, Pullulan, Disodium
Phosphate, Isoceth-10, Trihydroxystearin, Sodium
Hydroxide, Phenoxyethanol, Potassium Phosphate,
Ethylhexylglycerin, Linalool

ANTI-AGE ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD
Anti-Age System
Хидратиращ гел-крем
Съдържание
50 мл

Аргументи за продажба
• Силна хидратация за кожата,
без омазняване
• Подпомага структурата на
кожата още при първите
следи от стареене
• Целенасочена комбинация от
активни съставки PatcH2O™ и
Ultra Filling Spheres
ЦЕЛЕВА ГРУПА
При първи признаци на стареене на
кожата. Продуктът може да се ползва
както от жени, така и от мъже.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Намаляването на еластичността
на кожата е показател за ниска
хидратация. Хидратиращият гелкрем LR ZEITGARD Anti-Age System
укрепва и дефинира кожата на
лицето. Той представлява богат крем,
предназначен най-вече за придаване
на структура при първите признаци
на стареене, още при по-млада кожа.
Хидратиращият гел-крем съдържа
укрепващи съставки, които имат
особено значение за по-плътните
слоеве на кожата в зоната на челото.
Целта е съставките да проникнат
дълбоко в кожата, за да я подпълнят
отвътре навън.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Хидратиращият гел-крем LR
ZEITGARD Anti-Age System може
да се използва в зависимост от
потребностите на кожата и желаните
резултати за зоната на бузите и/
или челото. Тези зони се третират
непосредствено след едноминутното
третиране на околоочната зона.
Зоната на челото се третира с
вълнообразни движения, започвайки
от горе вляво и завършвайки долу
вдясно, които се повтарят 10 пъти.
Това се прави в продължение на 30
секунди със загряващата функция и
още 30 секунди с охлаждащата. Така
за зоната на челото е необходима
една минута.
Процедурата за бузите се извършва
в две стъпки. Всяка буза се третира
от скулата в посока върха на носа,
по назолабиалната бръчка и накрая
към брадичката. За всяка буза са
предвидени по 30 секунди за фазата
на загряване и 30 секунди за фазата
на охлаждане. Така общо за двете
бузи са необходими две минути.
За дозиране на крем-гела се
използва шпатулата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Хидратиращият гел-крем LR ZEITGARD Anti-Age System съдържа двата
иновативни активни комплекса
PatcH2O™ и Ultra Filling Spheres.
PatcH2O™ включва в състава си
естественото за кожата вещество
хиалурон. Той се среща в
съединителната тъкан и е важен
за хидратацията на кожата.
Хиалуроновата киселина може
да се свърже с вода до 6000 пъти
по собственото си тегло. Това
е важно в грижата за кожата,
тъй като когато кожата е силно
овлажнена, еластичността й
осезаемо се увеличава, а така могат
да се избегнат бръчките, които се
образуват от сухота.
Ultra Filling Spheres представляват
малки сферички хиалуронова
киселина. Те могат да абсорбират
водата като гъба и се разширяват.
Така те попълват бръчките и
неравностите и карат кожата да
изглежда по-стегната, гладка, мека,
еластична и свежа.

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Dicaprylyl Carbonate,
Distarch Phosphate, Pentylene Glycol, Caprylic/
Capric Triglyceride, Hexyldecyl Laurate,
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Hexyldecanol,
Steareth-21, Octyldodecanol, Panthenol,
Ceteareth-12, Cyclopentasiloxane, Steareth-2, Urea,
Glycerin, Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, Sodium
Hyaluronate, Ethylhexyl Palmitate, Trehalose,
Caprylyl Glycol, Algin, Pullulan, Acrylates/C10-30
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Parfum (Fragrance),
Glucomannan, Xanthan Gum, Distearyl Ether,
Serine, Trihydroxystearin, Disodium Phosphate,
Sodium Hydroxide, Polysilicone-11, Potassium
Phosphate, Glyceryl Polyacrylate, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Linalool

ANTI-AGE ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD
Anti-Age System
Реструктуриращ гелкрем
Съдържание
50 мл

Аргументи за продажба
• Комбинация от активни
съставки, специално
предназначена за поддържане на по-зрялата кожа
• Грижа за кожата отвътре
навън
• Може да намали дълбочината
на бръчките
ЦЕЛЕВА ГРУПА
За зряла кожа. Продуктът може да се
ползва както от жени, така и от мъже.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
С напредването на възрастта кожата
губи стегнатостта си, контурите на
лицето се отпускат, съединителната
тъкан губи еластичността,
жизнеността и плътността си. Затова
е необходима по-специална грижа за
придаване на структура на кожата в
дълбочина.
Реструктуриращият гел-крем LR
ZEITGARD Anti-Age System подпомага
клетъчните структури с помощта
на действащи в дълбочина активни
комплекси. Той съдържа укрепващи
съставки, които имат особено
значение за по-плътните слоеве на
кожата като зоната на бузите. Целта
е съставките да проникнат дълбоко
в кожата, за да я подпълнят отвътре
навън.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Реструктуриращият гел-крем LR
ZEITGARD Anti-Age System може
да се използва в зависимост от
потребностите на кожата и желаните
резултати за зоната на бузите и/
или челото. Тези зони се третират
непосредствено след едноминутното
третиране на околоочната зона.
Зоната на челото се третира с
вълнообразни движения, започвайки
от горе вляво и завършвайки долу
в дясно, които се повтарят 10 пъти.
Това се прави в продължение на 30
секунди със загряващата функция и
още 30 секунди с охлаждащата. Така
за зоната на челото е необходима
една минута.
Процедурата за бузите се извършва
в две стъпки. Всяка буза се третира
от скулата в посока върха на носа,
по назолабиалната бръчка и накрая
към брадичката. За всяка буза са
предвидени по 30 секунди за фазата
на загряване и 30 секунди за фазата
на охлаждане. Така общо за двете
бузи са необходими две минути.
За дозиране на крем-гела се
използва шпатулата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Комбинацията от PatcH2O™ и Ultra Filling Spheres за зряла кожа
може да допринесе за намаляване
на дълбочината на бръчките.
PatcH2O™ и изключително висока
концентрация на Ultra Filling Spheres
поддържат кожата отвътре навън.
Комбинацията от снабдяване
с хидратация чрез PatcH2O™ и
абсорбиращата способност на Ultra
Filling Spheres, които увеличават
обема си с помощта на влагата,
действа срещу видимите резултати
от процесите на стареене на кожата.
Тенът и структурата на кожата
изглеждат значително по-свежи и
гладки. Кожата изглежда видимо постегната, по-мека и еластична.

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Dicaprylyl Carbonate,
Distarch Phosphate, Pentylene Glycol, Caprylic/
Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii
(Shea) Butter, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate,
Octyldodecanol, Steareth-21, Cyclopentasiloxane,
Panthenol, Ceteareth-12, Steareth-2, Urea, Glycerin,
Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, Ethylhexyl Palmitate,
Trehalose, Caprylyl Glycol, Sodium Hyaluronate,
Sodium Polyacrylate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Parfum (Fragrance), Xanthan Gum,
Serine, Glucomannan, Algin, Polysilicone-11,
Distearyl Ether, Pullulan, Glyceryl Polyacrylate,
Trihydroxystearin, Disodium Phosphate, Sodium
Hydroxide, Potassium Phosphate, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Linalool

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Care System

Тази серия за грижа включва:
LR ZEITGARD Racine Дневен крем, Нощен крем, Колагенен серум, Околоочен крем
LR ZEITGARD Nanogold Дневен крем, Нощен крем, Тоник за лице
LR ZEITGARD Beauty Diamonds Дневен крем, Нощен крем, Тоник за лице, Околоочен крем, Интензивен
крем, Озаряващо масло за лице
LR ZEITGARD Platinum Крем против стареене, Експресно охлаждащ околоочен крем
LR ZEITGARD Powerlift Крем за лице
LR ZEITGARD Serox Професионални тампони за очи, Грижа срещу бръчки, Instant Skin Perfector – Крем
за перфектна кожа, Серум за незабавен резултат, Крем за интензивен резултат
LR ZEITGARD Anti-Age System Нощна маска
ИНФОРМАЦИЯ
С продуктите от системата за грижа LR ZEITGARD допълвате
цялостния LR ZEITGARD Anti-Age Мениджмънт за кожата.
След като кожата ви е оптимално подготвена чрез
почистването с LR ZEITGARD 1 и процедурата срещу стареене
на LR ZEITGARD 2 с обща продължителност от само 5 минути,
като трета, последна стъпка от пълния LR ZEITGARD Anti-Age
Мениджмънт в зависимост от потребностите на вашата кожа
може да изберете от широка гама продукти за ежедневна и
специална грижа. Независимо дали търсите профилактична
грижа за 25+, грижа срещу първите признаци на стареене
на кожата за 30+ или специална грижа за 35+ и т.н. – LR
ZEITGARD Care System предлага подходящ продукт за всяка
потребност от грижа за кожата.
LR ZEITGARD CARE SYSTEM – ЕКСКЛУЗИВНА ГРИЖА ЗА
ВАШАТА КОЖА
В рамките на LR ZEITGARD Care System LR предлага
разнообразие от продукти, подходящи за ежедневна и за
специална грижа.
DAILY CARE
Тук се включват продуктите от сериите Racine, Nanogold,
Beauty Diamonds и Platinum. Продуктите Racine са ефективна
първоначална базова грижа и снабдяват уморената
и изтощена кожа с много хидратация и нова енергия.
Продуктите Nanogold се препоръчват за профилактична
грижа срещу преждевременното, предизвикано от
слънчевата светлина стареене на кожата. Комбинацията
от нанозлато и копринени протеини предлага на кожата
полезна защита срещу вредните UVA лъчи, на които
ежедневно сме изложени. С помощта на продуктите Beauty
Diamonds получавате грижа за контурите на лицето при
зряла кожа. При редовно приложение на продуктите и

останалите стъпки от системата – почистване на лицето и
anti-age процедура с уредите LR ZEITGARD – кожата става
по-стегната и видимостта на бръчките намалява. Тъй като
стареенето на кожата е тема, която вълнува и мъжете, LR
предлага, освен LR ZEITGARD Cleansing System и LR ZEITGARD
Anti-Age System, които са еднакво подходящи за жени и за
мъже, и специална серия продукти за грижа за мъжа – Platinum. Високоефективни съставки като базирани на платината
пептиди снабдяват кожата на мъжете с хидратация и
енергия.
SPECIAL CARE
Богатият крем Powerlift снабдява кожата както на жените,
така и на мъжете с нова енергия, овлажнява я и я укрепва
трайно.
Специалните продукти от серията LR ZEITGARD Serox
противодействат целенасочено срещу нежеланите следи на
времето. Затова се грижат високоефективни съставки като
например Argireline, Ameliox и Hyaluronic Spheres.
ВАШАТА КОЖА – НАША ГРИЖА
Всички продукти от LR ZEITGARD CARE System са с
ОПТИМИЗИРАНО ДЕЙСТВИЕ от януари 2016 г.
Познатите и успешни елементи като текстурата,
усещането и аромата са запазени. С помощта на добавени
есенциални аминокиселини се постигат дългосрочни
резултати. По-висококонцентрираните активни съставки
подпомагат хидратацията на кожата, укрепват клетъчните
стени, стимулират метаболизма в клетките и повишават
еластичността на структурата на кожата.
Така продуктите от LR ZEITGARD CARE System са ефективно
допълнение към двете първи стъпки на LR ZEITGARD AntiAge Мениджмънт.

Racine
daily care

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Racine

Тази серия за грижа включва:
Дневен крем · Нощен крем · Околоочен крем · Колагенен серум
ИНФОРМАЦИЯ
Серията LR ZEITGARD Racine представлява активираща
базова грижа като първоначална стъпка в anti-age
грижата. Продуктите съдържат много важни активни
съставки за ежедневно приложение.
ЦЕЛЕВА ГРУПА
За жени…
… след около 30-годишна възраст
… с нормална кожа
… които търсят добра базова грижа като начало на antiage грижата
… искат да редуцират първите мимически бръчки
… които искат за противодействат на образуването на
бръчки
ДЕЙСТВИЕ
Ефективната базова грижа снабдява уморената, загубила
жизнеността си кожа с хидратация и нова енергия. За
свеж и жизнен тен. Още преди появата на първите бръчки
можете да противодействате на процесите на стареене
чрез съдържащия се в продуктите комплекс от коензим
Q10 и водорасли. Серията подпомага цялостния енергиен
баланс в клетките, активизира кожата и придава повече
свежест и жизненост.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Q10
Q10 е доказано ефективно средство в грижата за кожата
срещу първите признаци на стареене. Q10 (коензим
Q10 или убихинон) има съществено участие в процеса
на образуване на енергия при метаболизма във всяка
клетка и така действа активно срещу образуването на
бръчки.
Резултатът: нова енергия и повече свежест за кожата.
ВОДОРАСЛИ
Водораслите са истинско съкровище от морето. Те са
пълни с витамини, протеини, минерали и антиоксиданти.
Стимулират кръобращението и интензивно хидратират
кожата. Водораслите задържат влагата за дълго – до 24
часа.
ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Продуктите от серията LR ZEITGARD Racine взаимно се
допълват идеално. Колагенният серум Racine например
с чистия колаген, който съдържа, помага за стягането
на кожата и може да се нанася по дневния крем Racine.
Пълният комплект Racine предлага перфектно съчетана
програма за грижа.

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Racine
Дневен крем
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Racine
Нощен крем
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл

Аргументи за продажба
• С коензим Q10 за повече енергия в клетките
на кожата
• Подхранващ комплекс с водорасли за
интензивно снабдяване с хидратация
• UV филтър предотвратява въздействието на
слънчевите лъчи
• Витамин E защитава клетките
ЦЕЛЕВА ГРУПА
За кожа, която изглежда уморена и се нуждае от
енергия.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дневен крем с естественото за кожата вещество
коензим Q10. Дарява на кожата повече енергия за
изграждане на перфектна защита и предотвратява
преждевременното образуване на бръчки.
Благодарение на биологичен подхранващ комплекс,
извлечен от водорасли, се повишава снабдяването на
кожата с влага. UV филтър защитава от въздействието
на слънчевите лъчи.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте ежедневно сутрин след почистване върху
лицето, шията и деколтето.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Коензим Q10
Веществото убихинон, по-известно като коензим Q10,
от години си е спечелило слава на ефективна съставка
за клетките, както и витамините А, С и Е. То участва
пряко в производството на енергия в клетките.
НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинираното
приложение на Нощния и Дневния крем от серията
LR ZEITGARD.

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride,
Methyl Glucose Sesquistearate, Cetearyl Isononanoate, Distarch Phosphate,
Hydrogenated Coco-Glycerides, Isostearyl Isostearate, Decyl Oleate, Ethylhexyl
Methoxycinnamate, Octyldodecanol, Cetearyl Alcohol, Squalane, Glyceryl
Stearate, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Helianthus
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Parfum (Fragrance), Ubiquinone, Disodium EDTA,
Hydrolyzed Algin, Maris Aqua (Sea Water), Lecithin, Chlorella Vulgaris Extract,
Ascorbyl Palmitate, Benzyl Salicylate, Tocopherol, CI 40800 (Beta-Carotene),
Limonene, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Linalool

Аргументи за продажба
• Коензим Q10 подпомага регенерацията на
клетките през нощта
• Подхранващ комплекс с водорасли снабдява
кожата с минерали
• Витамин E регенерира кожата през нощта
• Богата текстура с масло от жожоба и шеа

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Перфектна грижа през нощта, тъй като естествената
за кожата съставка коензим Q10 дарява нова енергия.
Естествената фаза на регенерация на кожата се
активира през нощта и се предотвратява образуването
на бръчки. Кожата получава хидратация с дълготрайно
действие и изглежда гладка и свежа на сутринта.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте ежедневно вечер след почистване върху
лицето, шията и деколтето.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Коензим Q10
Веществото убихинон, по-известно като коензим Q10,
от години си е спечелило слава на ефективна съставка
за клетките, както и витамините А, С и Е. То участва
пряко в производството на енергия в клетките.
Извлечен от водорасли подхранващ комплекс
повишава снабдяването с хидратация на кожата.
НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинираното
приложение на Дневния и Нощния крем от серията
LR ZEITGARD.

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride,
Hydrogenated Coco-Glycerides, Methyl Glucose Sesquistearate, Decyl Oleate,
Isostearyl Isostearate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Simmondsia
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Squalane, Distarch Phosphate, Octyldodecanol,
Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Tocopheryl Acetate,
Phenoxyethanol, Dimethicone Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Helianthus
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Parfum (Fragrance), Lecithin, Citric Acid,
Ubiquinone, Chlorella Vulgaris Extract, Hydrolyzed Algin, Tocopherol, CI 40800
(Beta-Carotene), Cyclotetrasiloxane, Maris Aqua (Sea Water), Ascorbyl Palmitate,
Linalool, Benzyl Salicylate, Geraniol, Citronellol, Limonene, Hexyl Cinnamal

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Racine
Колагенен серум
СЪДЪРЖАНИЕ
30 мл
Аргументи за продажба
• Чист колаген за стимулиране на
хидратацията на кожата
• Интензивно снабдяване с хидратация и
свързване с влагата
• Кара кожата да изглежда по-млада, свежа и
гладка
ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа. Идеален при уморена и
суха кожа.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този интензивен серум представлява концентрирана
грижа с колаген, която интензивно хидратира и
свързва влагата в кожата. Осигурява повече жизненост
и еластичност и предотвратява образуването на
бръчки.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте сутрин след почистване и нанасяне на
тоник за лице върху лицето, шията и деколтето. След
това нанесете Дневния крем LR ZEITGARD Racine.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Колагенът е естествен за кожата протеин, който
поддържа кожата стегната и еластична. Като съставка в
козметиката дарява на кожата незабавно хидратация и
така тя изглежда изпъната и гладка.
НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинираното
приложение с крем от серията LR ZEITGARD.

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Glycerin, Panthenol, Soluble Collagen, Phenoxyethanol,
Sodium Citrate, Alcohol denat.,Tris(Tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate,
CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 42090 (Blue 1)

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Racine
Околоочен крем
СЪДЪРЖАНИЕ
15 мл

Аргументи за продажба
• С коензим Q10 за повече
енергия в клетките на кожата
• Ефективна комбинация от
витамини за естествена
регенерация
• Подхранващ комплекс
с водорасли повишава
снабдяването с хидратация
ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нежен околоочен крем с коензим
Q10 за чувствителната зона около
очите. Дарява на взискателната кожа
в околоочната зона енергия и сила.
Витаминният комплекс ACE
подсилва естествената регенерация
на кожата и действа целенасочено
срещу свободните радикали.
Нежната зона около очите изглежда
видимо изгладена и отпочинала.
Кремът предотвратява активно
образуването на бръчки и с
UV филтър защитава кожата от
влиянието на слънчевата светлина.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте ежедневно сутрин и
вечер в зоната около очите, като
леко потупвате с върховете на
пръстите.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Коензим Q10
Веществото убихинон, по-известно
като коензим Q10, участва пряко
в производството на енергия
в клетките и така витализира и
балансира вида на кожата.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при
комбинираното приложение с
Дневния и Нощния крем от серията
LR ZEITGARD Racine.

Извлечен от водорасли подхранващ
комплекс повишава снабдяването с
хидратация на кожата.
Витамин A предотвратява
образуването на бръчки.
Витамин E защитава от свободните
радикали.
Витамин C има антиоксидантно
действие.

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Butylene Glycol,
Caprylic/Capric Triglyceride, Methyl Glucose
Sesquistearate, Hydrogenated Coco-Glycerides,
Cetearyl, Isononanoate, Decyl Oleate, Isostearyl
Isostearate, Distarch Phosphate, Octyldodecanol,
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cetearyl Alcohol,
Glyceryl Stearate, Diethylamino Hydroxybenzoyl
Hexyl Benzoate, Tocopheryl Acetate, Squalane,
Dimethicone, Butyrospermum Parkii (Shea)Butter,
Phenoxyethanol, Sodium Ascorbyl Phosphate,
Retinyl Palmitate, Helianthus Annuus (Sunflower)
Seed Oil, Tocopherol, Ethylhexylglycerin, Citric Acid,
Parfum (Fragrance), Hydrolyzed Algin, Ubiquinone,
Maris Aqua (Sea Water), Linalool, Chlorella Vulgaris
Extract, Limonene, Hexyl Cinnamal, Citronellol,
Geraniol, Benzyl Salicylate

nano
gold

daily care

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Nanogold

Тази серия за грижа включва:
Дневен крем • Нощен крем • Тоник за лице
ИНФОРМАЦИЯ
Защита срещу обусловеното от действието на
слънчевите лъчи стареене на кожата. Действието на
ценните съставки злато и коприна е оптимизирано с
нанотехнология. Биоконюгатът от злато и коприна може
ефективно да поглъща вредното UV лъчение от дневната
светлина. По този начин може значително да се намали
предизвиканото от слънчевата светлина стареене на
кожата, известно още като фотостареене.

ДЕЙСТВИЕ
Златото поглъща UVA лъчите. Копринените протеини
също имат поглъщаща функция и освен това служат
като резерв за аминокиселини за възстановяване на
структурите на кожата.
Комплексът от нанозлато и копринени протеини
„обгръща“ чувствителните структури на кожата и
същевременно улавя UVA лъчите, а така ефективно се
възпрепятства образуването на свободни радикали.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За жени…
… след 30-годишна възраст
… които искат да предотвратят първите бръчки
… които искат да защитят кожата на лицето си от
предизвиканото от слънчевите лъчи стареене
… за които висококачествената грижа за кожата е важна

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Продуктите от серията за грижа Nanogold взаимно се
допълват. Перфектно съчетаните помежду си продукти
постигат ефективно синергично действие.

ВРЕДНИ ЗА КОЖАТА ВЛИЯНИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. UVA лъчите могат да проникнат безпрепятствено в
епидермиса и дермата.
2. Веществата, които изграждат структурата на кожата, се
увреждат. В резултат възникват свободни радикали.
3. Свободните радикали могат да увредят структурата на
колагена. Така се появяват нарушения на структурата
на дермата и се образуват първите предизвикани от
слънчевата светлина бръчици. Процесът е известен
като фотостареене.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Потвърдена в тестове1 ефективност:
• 97% потвърждават, че с дневния крем усещат кожата си
интензивно подхранена и овлажнена
• 89% потвърждават, че кожата изглежда по-еластична с
нощния крем
• 76% потвърждават, че комбинацията от дневния и
нощния крем кара кожата да изглежда видимо помлада
1

Дневният и Нощният крем Nanogold са тествани от 30 жени
на възраст от 29 до 43 г. в изследване на Dermatest GmbH за
период от 4 седмици през юни 2008 г.

nano
gold

daily care

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Nanogold
ЕФЕКТИВНО ПОГЛЪЩАНЕ НА UVA ЛЪЧИТЕ
Слънчевата светлина атакува
съединителната тъкан – кожата старее

UVA ЛЪЧЕНИЕ

Независимо къде се намираме – в
офиса, на пазар, в колата – UVA лъчите
проникват в кожата и се образуват
свободни радикали.

Рогов слой
Бръчка, образувана под
въздействие на светлината

Резултатът:
увредени колагенови влакна, кожата
няма здрава опора, появяват се бръчки.

Епидермис
Свободни радикали
Увредени
колагенови влакна
Дерма

Нанозлато и коприна защитават
съединителната тъкан – кожата се
регенерира
Резултатът:
1. Първата бариера за UVA лъчите се
постига чрез Uvinul A+, при което UVA
лъчението се превръща в безвредно
топлинно излъчване.
2. Златото поглъща проникващите в
кожата UVA лъчи и така не се увреждат
чувствителните й структури.

UVA ЛЪЧЕНИЕ

Топлинно излъчване
1. Бариера
Uvinul A+
(в Дневния крем)

2. Бариера
Кристална структура на
нанозлатото и коприната

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Nanogold
Дневен крем
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Nanogold
Нощен крем
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл

Аргументи за продажба
• Може да предотврати предизвиканото от
слънчевата светлина преждевременно
стареене на кожата
• Защитава колагеновите влакна
• Защитава от UVA лъчите (SPF 15)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този продукт за грижа за лицето с луксозна,
нежна текстура може да подпомогне кожата за
предотвратяване на предизвиканото от слънчевата
светлина преждевременно стареене. Той подхранва и
глези кожата през целия ден. Комбинацията от активни
съставки запазва кожата еластична. Идеален е и като
основа за грим.
С нанозлато, копринени протеини, специален
комплекс Aglycal®, TIMP-Peptiden® и активната съставка
Uvinul Aplus®*, която защитава от UVA лъчите. (SPF 15)
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Всяка сутрин след почистване на лицето нанасяйте
Тоника за лице Nanogold. След това нанесете Дневния
крем Nanogold, който се разнася много лесно. След
това може да нанесете грим.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Aglycal възпрепятства неконтролируемото срастване и
слепване на увредените колагенови структури.
НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбиниране с
Нощния крем от серията Nanogold.
* Запазена марка на BASF AG
MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Butylene Glycol, Dicaprylyl
Carbonate, Olus (Vegetable) Oil, Cetearyl Alcohol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Sodium Stearoyl Glutamate,
Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Mannitol, Hydrogenated Coco-Glycerides,
Tocopheryl Acetate, Carbomer, Silica, Cyclodextrin, Parfum (Fragrance), Glycogen,
Titanium Dioxide, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Tocopherol, Dimethicone
Crosspolymer, Fibroin, Ethylhexylglycerin, Triethoxycaprylylsilane, Arctostaphylos
Uva Ursi Leaf Extract, Cyclotetrasiloxane, Citric Acid, Citrus Paradisi (Grapefruit)
Seed Extract, Gold, Acetyl Hexapeptide-20, Hexylene Glycol, Fructose, Glucose,
Sucrose, Urea, Dextrin, Alanine, Glutamic Acid, Aspartic Acid, Hexyl Nicotinate,
Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, AlphaIsomethyl Ionone, Limonene

Аргументи за продажба
• Може да предотврати предизвиканото от
слънчевата светлина преждевременно
стареене на кожата
• Подхранва и регенерира кожата през нощта
• Защитава колагеновите влакна
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този продукт за грижа за лицето е висококачествен
крем, който подхранва и регенерира кожата през
нощта. С него може да се предотврати предизвиканото
от слънчевата светлина преждевременно стареене на
кожата след 30-годишна възраст.
Нощният крем е идеално допълнение към Дневния
крем за постигане на цялостен резултат.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте обилно количество от Нощния крем Nanogold всяка вечер след почистване на лицето с Тоника
за лице Nanogold и леко масажирайте върху кожата.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Нощният крем Nanogold съдържа нанозлато
и копринени протеини, както и TIMP-Peptide и
специалната активна съставка SYN®-COLL**.
SYN®-COLL** е базирана на малък пептид, който
стимулира синтеза на колаген.
НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбиниране с
Дневния крем от серията Nanogold.
** Произведено от PENTAPHARM Ltd

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Methyl
Glucose Sesquistearate, Olus (Vegetable) Oil, Dicaprylyl Carbonate, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Squalane, Glyceryl Stearate, Glycerin,
Cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer, Parfum (Fragrance), Xanthan
Gum, Tocopheryl Acetate, Fibroin, Phenoxyethanol, Tocopherol, Ethylhexylglycerin, Palmitoyl Tripeptide-5, Cyclotetrasiloxane, Citrus Paradisi (Grapefruit) Seed
Extract, Citric Acid, Gold, Acetyl Hexapeptide-20, Hexylene Glycol, Fructose,
Glucose, Sucrose, Urea, Dextrin, Alanine, Glutamic Acid, Aspartic Acid, Hexyl
Nicotinate, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Hexyl
Cinnamal, Benzyl Salicylate, Limonene

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Nanogold
Тоник за лице
СЪДЪРЖАНИЕ
125 мл
Аргументи за продажба
• Срещу преждевременното стареене на кожата
• Много богата текстура
• Освежава кожата на лицето след почистване
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този продукт за грижа за лицето успокоява и освежава
кожата на лицето след почистване с изключително
меката си и богата текстура благодарение на
копринени протеини и пантенол.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Използвайте Тоника за лице Nanogold ежедневно
сутрин и вечер след почистване на лицето. Сложете от
него върху памучен тампон и нежно обтрийте лицето,
шията и деколтето. Избягвайте зоната около очите.
След това нанесете Дневен или Нощен крем Nanogold.
НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбиниране с
Дневния и Нощния крем от серията Nanogold.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Пантенол (известен и като провитамин В5) подпомага
изграждането на нови клетки.
Пантенолът не бива да липсва в грижата за кожата,
защото помага за хидратацията, защитата и борбата
срещу стареенето.

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Butylene Glycol, Alcohol denat., Sorbitol, Panthenol,
Hydrolyzed Silk, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Xanthan Gum, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Gold, Hexylene Glycol,
Fructose, Glucose, Sucrose, Urea, Dextrin, Alanine, Glutamic Acid, Aspartic Acid,
Hexyl Nicotinate, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl
Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone

Beauty
Diamonds
daily care

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Beauty Diamonds

Тази серия за грижа включва:
Дневен крем · Тоник за лице · Нощен крем · Интензивен крем · Озаряващо масло за лице ·
Околоочен крем
ИНФОРМАЦИЯ
Съчетахме изпитани съставки с иновации. Вложихме
много усилия в разработването на висококачествена
формула – резултатът е „Beauty Diamonds“. Диамантите
са скъпоценни и ексклузивни. Те красят най-луксозните
бижута на света. Тяхната изключителност сега е
пренесена и в грижата за кожата.
ДЕЙСТВИЕ
Зрялата, взискателна кожа има специални потребности
и заслужава грижа с избрани съставки. Серията Beauty
Diamonds помага за стягане на кожата и при редовна
употреба намалява видимостта на бръчките. Beauty Diamonds снабдява оптимално с подхранващи съставки
зрялата, взискателна кожа. Формулите на отделните
продукти Beauty Diamonds са обогатени със специални
комплекси от активни съставки.
Активният
комплекс „Diamond
Sirt“
подпомага
естествените механизми за регенерация на кожата и
подобрява вида й.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Базираната на диаманти комбинация от пептиди за
зряла кожа предлага ефективен механизъм за защита на
клетките (възстановяване на ДНК).
Серията за грижа съдържа активния комплекс Detoxiquin. Той се състои от екстракт от вид гъба и синтетични
пептиди. Те подпомагат естествените процеси на
регенерация на кожата и така изглаждат бръчките.
Зрялата кожа е защитена срещу факторите на стреса на
клетъчно ниво. Anti-age съставката Hexapeptid съдържа
високоактивен пептид от екстракт от вид гъба, която се
среща в Китай и която е богата на растителна кръстосано

свързана хиалуронова киселина. Този пептид помага за
забавяне на стареенето, подпомага регенерацията на
клетките и защитава от външните влияния на околната
среда и факторите на стреса.
ЦЕЛЕВА ГРУПА
За жени…
… след 40-годишна възраст
… със суха и взискателна кожа
… за които луксозната грижа е важна
… които искат да имат страхотно излъчване
… които искат да намалят бръчките
… които искат по-еластична кожа
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Продуктите Beauty Diamonds са независимо тествани
от Dermatest GmbH за период от 4 седмици. Продуктите
са с добра поносимост и допринасят да значително
намаляване на дълбочината на бръчките.

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Zeitgard
Beauty Diamonds
Дневен крем
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD
Beauty Diamonds
Тоник за лице
СЪДЪРЖАНИЕ
125 мл

Аргументи за продажба
• Бръчките са видимо изгладени
• Хидратира интензивно – до 24 часа
• Предпазва кожата от оксидативен стрес

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бръчките видимо се изглаждат. Дълбоко овлажняващи
съставки с растителен произход и дълготрайно
действие и перфектна система за защита от свободните
радикали даряват на кожата повече жизненост в
продължение на часове и я карат да изглежда свежа и
млада по-дълго.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте ежедневно сутрин след почистването на
лицето и нанасянето на тоник.

Аргументи за продажба
• Отстранява остатъците по лицето след
почистването
• Видимо тонизира кожата
• Хидратира интензивно – до 24 часа
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Натурални съставки с морски и растителен произход
за дълготрайно хидратиране на кожата. Кожата
изглежда нежно изгладена и тонизирана.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Напръскайте тоника върху козметичен тампон и
нанесете върху предварително почистена кожа на
лицето, шията и деколтето. Може да се напръсква
и върху грима или дневния крем за освежаване на
лицето.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
MatrixylTM подобрява структурата на кожата чрез
активиране на естествения синтез на колаген. Намалява
линиите и бръчките, хидратира и изглажда кожата.
RadicareTM действа антиоксидантно, подобрява
защитните механизми, възпрепятства възникването на
свободни радикали и укрепва клетъчните стени.
Moist 24TM е задържащ влагата фактор с 24-часово
действие за интензивна хидратация на кожата.
Дневният крем съдържа и ценни натурални масла.

Moist 24TM (екстракт от корените на сладка трева от
Азия или Австралия) е задържащ влагата фактор с
24-часово действие, който подобрява хидратацията на
кожата.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинирано
приложение на Нощния крем от серията Beauty
Diamonds.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинирано
приложение на Тоника за лице с Дневния крем от
серията Beauty Diamonds.

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Dicaprylyl Carbonate, C12-15 Alkyl Benzoate, Propylene
Glycol, Squalane, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Hydroxyethyl Acrylate / Sodium
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Phenoxyethanol, Butylene Glycol, Panthenol, Dimethicone Crosspolymer, Hexylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopherol, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Polysorbate 60, Fructose, Glucose, Sodium Hydroxide, Cyclotetrasiloxane, Sodium Lactate, Butylphenyl Methylpropional, Carbomer, Coco-Glucoside,
Tremella Fuciformis (Mushroom) Extract, Dextrin, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene
Carboxaldehyde, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Sucrose,
Diamond Powder, Urea, Hexyl Nicotinate, Glutamic Acid, Aspartic Acid, Alanine,
Silica, Acetyl sh-Pentapeptide-35, Ferric Hexapeptide-35, Linalool, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene, CI 19140
(Yellow 5), CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 15985 (Yellow 6)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Skin Tightener (активен комплекс от водорасли
и високомолекулярен пшеничен протеин) има
незабавно, осезаемо изглаждащо и стягащо действие.
Кожата изглежда нежно стегната и повдигната.

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Propylene Glycol, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides,
Sorbitol, Glycerin, Panthenol, Hexylene Glycol, Hamamelis Virginiana (Witch
Hazel) Water, Chondrus Crispus (Carrageenan), Allantoin, Fructose, Phenoxyethanol, Glucose, Alcohol denat., PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Citric Acid, Urea,
Ethylhexylglycerin, Dextrin, Sucrose, Glutamic Acid, Alanine, Aspartic Acid, Hexyl
Nicotinate

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD
Beauty Diamonds
Нощен крем
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Zeitgard
Beauty Diamonds
Околоочен крем
СЪДЪРЖАНИЕ
30 мл

Аргументи за продажба
• Регенерира кожата през нощта
• Изглажда кожата
• Помага за запазване на еластичността и
жизнеността
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ценните натурални масла в съчетание с ефективни,
модерни биологични и естествени за кожата съставки
срещу бръчки глезят кожата през нощта. Кожата
изглежда нежно повдигната, по-гладка, жизнена,
просто по-млада.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте ежедневно вечер върху лицето, шията и
деколтето след почистването и нанасянето на тоник,
като нежно масажирате кожата.

Аргументи за продажба
• Помага за смекчаване на торбичките и
сенките под очите
• Изглажда кожата
• Намалява видимостта на бръчките
ХАРАКТЕРИСТИКИ
При редовна употреба Околоочният крем изглажда
чувствителната зона около очите и предотвратява
появата на нови бръчки. Специално подбраните
растителни, морски и естествени за кожата съставки
помагат и за разсейване на подпухналостта и
торбичките под очите.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте 1-2 пъти дневно след използването на
почистващи продукти нежно в зоната около очите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Questmix H (серамиди и фосфолипиди) укрепва
и регенерира естествената кожна бариера и така
възпрепятства загубата на влага.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Eyeliss (комбинация от 3 активни съставки) подобрява
стегнатостта и еластичността на кожата. Чрез
подобрената лимфна циркулация торбичките под
очите видимо намаляват.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинирано
приложение на Дневния крем от серията Beauty
Diamonds.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинирано
приложение на Дневния крем и Тоника за лице от
серията Beauty Diamonds.
ИЗСЛЕДВАНЕ
Околочният крем Beauty Diamonds е тестван от 20
жени над 50-годишна възраст в изследване на Dermatest GmbH през април 2011 г. При потребителското
проучване се отчитат следните резултати:
49,1% по-малко кръгове около очите
51,5% намаляване на сенките
57,6% по-малко торбички

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Dicaprylyl Carbonate, C12-15 Alkyl Benzoate, Propylene
Glycol, Squalane, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Hexyldecyl Laurate, Hexyldecanol,
Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Phenoxyethanol, Sodium Polyacrylate, Butylene Glycol, Panthenol, Dimethicone Crosspolymer,
Hexylene Glycol, Parfum (Fragrance), Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Polysorbate 60, Fructose,
Glucose, Sodium Hydroxide, Sodium Lactate, Cyclotetrasiloxane, Carbomer, CocoGlucoside, Diamond Powder, Ferric Hexapeptide-35, Sucrose, Dextrin, Aspartic Acid,
Glutamic Acid, Hexyl Nicotinate, Alanine, Lecithin, Potassium Sorbate, Tremella
Fuciformis (Mushroom) Extract, Urea, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Sphingolipids, Palmitoyl Tripeptide-1, Sodium Citrate, Ascorbyl Palmitate, Acetyl sh-Pentapeptider-35,
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Butylphenyl Methylpropional, Linalool,
Phospholipids, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Limonene, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, CI 19140 (Yellow 5),
CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 15985 (Yellow 6)

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, C12-15 Alkyl Benzoate, Propylene
Glycol, Glycerin, Squalane, Olus (Vegetable) Oil, Cyclohexasiloxane, Hydroxyethyl
Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Phenoxyethanol, Hexyldecyl
Laurate, Hexyldecanol, Butylene Glycol, Panthenol, Hexylene Glycol, Hesperidin
Methyl Chalcone, Sodium Polyacrylate, Tocopherol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Tocopheryl Acetate, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Polysorbate
60, Glucose, Fructose, Steareth-20, Sodium Hydroxide, Sodium Lactate, Chlorhexidine
Digluconate, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Hexyl Cinnamal, Citronellol,
Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Dipeptide-2, Coco-Glucoside, Carbomer,
Palmitoyl Tetrapeptide-7, Tremella Fuciformis (Mushroom) Extract, Potassium Sorbate,
Palmitoyl Tripeptide-1, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Limonene,
Dextrin, Urea, Sucrose, Hexyl Nicotinate, Alanine, Glutamic Acid, Aspartic Acid, Acetyl
sh-Pentapeptide-35, Diamond Powder, Silica, Ferric Hexapeptide-35, CI 14700 (Red 4),
CI 15985 (Yellow 6), CI 19140 (Yellow 5), CI 17200 (Red 33)

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD
Beauty Diamonds
Интензивен крем
СЪДЪРЖАНИЕ
30 мл

Аргументи за продажба
• Лифтинг ефект
• Намалява видимостта на
бръчките
• Подхранва интензивно и
глези кожата
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Anti-aging продукт за лице,
който интензивно подхранва и
глези кожата. С лифтинг ефект –
намалява видимостта на бръчките.
Комбинацията от серамиди и Hyaluronic Filling Spheres® се грижи за
наистина галещо усещане за кожата.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Интензивният крем може да
се нанася сутрин и вечер след
почистване. Може да се ползва и
между другото, когато кожата се
нуждае от допълнителна грижа.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Dermaxyl има целенасочено аntiaging действие срещу видимите
следи на времето: изглажда
бръчките и възстановява
бариерната функция на кожата с
комбинация от серамиди и сигнални
вещества, които имат важна роля
за възстановяването на кожата.
Комуникацията между клетките
се стимулира и обусловените от
възрастта увреждания на кожата се
намаляват.
Фините линии се смекчават и се
противодейства на появата на
дълбоки бръчки.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при
комбинирано приложение на Тоника
за лице от серията Beauty Diamonds.

Lipodermol – липиден комплекс
от есениални мастни киселини,
фосфолипиди и витамин А –
подпомага изглаждането на кожата.
Витамин Е защитава клетъчните
мембрани от причинения от
свободните радикали оксидативен
стрес.
Маслата от шипка и шамфъстък са
ценни за сухата кожа.

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Dicaprylyl Carbonate,
Glycerin, Cetearyl Alcohol, Dicaprylyl Ether, Ethylhexyl Palmitate, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate,
Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Dimethicone, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Olus (Vegetable)
Oil, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Panthenol, Jojoba Esters, PEG-75 Stearate,
Macadamia Integrifolia Seed Oil, Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Wax, Hexylene Glycol, Sodium
Polyacrylate, Xanthan Gum, Pistacia Vera Seed Oil,
Steareth-20, Phenoxyethanol, Ceteth-20, Citric
Acid, Parfum (Fragrance), Tocopherol, Tocopheryl
Acetate, Ethylhexylglycerin, Glucose, Fructose, Silica,
Butylene Glycol, Silica Dimethyl Silylate, Butylphenyl
Methylpropional, Polyglycerin-3, Acacia Decurrens
Flower Wax, Phospholipids, Isoceth-10, Caprylyl
Glycol, Sodium Hyaluronate, Potassium Sorbate,
Acetyl sh-Pentapeptide-35, Diamond Powder, Ferric
Hexapeptide-35, Tremella Fuciformis (Mushroom)
Extract, Dextrin, Urea, Alanine, Sphingolipids,
Lecithin, Sodium Citrate, Sucrose, Hexyl Nicotinate,
Aspartic Acid, Glutamic Acid, Ascorbyl Palmitate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Linalool, Hexyl
Cinnamal, Citronellol, Limonene, Hydroxyisohexyl
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Benzyl Salicylate,
Alpha-Isomethyl Ionone, CI 19140 (Yellow 5), CI
14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 15985 (Yellow 6)

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD
Beauty Diamonds
Озаряващо масло за
лице
СЪДЪРЖАНИЕ
30 мл

Аргументи за продажба
• Интензивна защита от
загубата на влага с помощта
на ценни масла
• Подхранваща и регенерираща
аnti-agе грижа с витамини А, Е
иF
• Младежка сияйност
благодарение на богатата
комбинация от масла
ЦЕЛЕВА ГРУПА
Жени, които искат да се погрижат за
сухата си кожа. Също така за зряла
или за изтощена през зимата кожа.
Подарете си мека и гладка кожа и
младежко излъчване.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поради влиянията на околната
среда кожата ни силно се изтощава.
През зимните месеци към това се
прибавят студът и сухият въздух
от отоплението. Често това прави
кожата безжизнена, суха и бледа.
Поради външните влияния кожата
губи хидратация и това може да
доведе до по-бързата поява на
бръчки. Често обичайната дневна
грижа не е достатъчна, за да
запазим кожата гладка и мека и
да предотвратим образуването
на бръчки. Особено зрялата кожа
се нуждае от подкрепа, за да
издържа на ежедневните изпитания.
Озаряващото масло за лице LR
ZEITGARD Beauty Diamonds е
интензивна аnti-agе грижа за лицето

и перфектен помощник на ваша
страна.
Иновативната комбинация от 6
ценни масла с натурален произход,
както и избрани витамини
регенерира преди всичко сухата,
изтощена и безжизнена кожа и й
придава младежка сияйност. Маслата
с дълбоко действие подхранват
кожата интензивно и чрез
укрепването на липидната бариера
предпазват от загубата на влага. Така
кожата се усеща изпъната, гладка и
нежна. Витамините А, Е и F снабдяват
кожата с хранителни вещества.
Те карат кожата да изглежда помлада и подпомагат регенерацията.
Кожата е видимо по-гладка, стегната
и млада. Използваните богати
масла намаляват загрубяването на
сухата кожа и придават озарен и
равномерен тен, без лъщене.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Продуктът предлага три
възможности за приложение:
• Като anti-age масло
Идеалната основа за сияен тен. След
почистване на лицето нанасяйте 3-5
капки от маслото сутрин или вечер.
След това използвайте обичайния си
продукт за грижа LR ZEITGARD.
• За обогатяване на anti-age продукти
Богата добавка към грижата за
невероятно мека и нежна кожа.
Добавете няколко капки от маслото
към дневния или нощния крем
върху ръката си. Смесете маслото с
продукта и нанесете на лицето за побогата грижа.

• Като anti-age маслена маска
Богата, интензивна регенерираща
грижа за гладка и стегната кожа.
Разнесете около 10 капки от
маслото върху лицето, шията и
деколтето. Оставете да подейства
10 минути, масажирайте останалата
текстура в кожата или я отстранете.
НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРОДАЖБИ
Чудесно допълнение също и в
директна комбинация с маслото са
Дневният и Нощният крем от серията
Beauty Diamonds.
СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ
Заради чудесните си свойства
маслата са много важна част от
козметиката. Различни масла
защитават кожата, подхранват,
подпомагат бариерната функция,
задържат влагата. При тяхното
комбиниране се създават
балансирани продукти за грижа.
Озаряващото масло за лице LR
ZEITGARD Beauty Diamonds съдържа
масла от бадем, арган, авокадо,
гроздови семки, макадамия и
жожоба.
MADE IN GERMANY

Съставки: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet
Almond) Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Persea
Gratissima (Avocado) Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed
Oil, Macadamia Integrifolia Seed Oil,
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Helianthus
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Retinyl Palmitate,
Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Parfum (Fragrance),
Linoleic Acid, Linolenic Acid, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Benzyl
Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Hydroxyisohexyl
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Limonene, Benzyl
Benzoate, CI 40800 (Beta-Carotene)

Plati
num

daily care

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Platinum

Тази серия за грижа включва:
Крем против стареене • Експресно охлаждащ околоочен крем
ИНФОРМАЦИЯ
Перфектно поддържаният външен вид вече отдавна
не е запазена територия само за жените. Platinum
предлага ефективни продукти и лесни стъпки за грижа
за ежедневно приложение.
ЦЕЛЕВА ГРУПА
Ексклузивна грижа за мъжката кожа – подходяща за
всеки тип кожа.
ДЕЙСТВИЕ
Platinum Matrix-em®:
• е синтетичен пептид
• подобрява еластичността
• стимулира синтеза на колаген тип I и тип II
• хидратира кожата
• намалява бръчките
• намаляване на бръчките и хидратация, доказани в
изследвания
СЕРТИФИКАТИ
BSB сертификат: 3-то място в категорията „Иновативни
козметични продукти“ на наградите за иновации BSB
за козметични продукти и суровини 2010 за „Platinum
by Marcus Schenkenberg“ на LR Health & Beauty Systems
GmbH. Подписан от д-р Рийдел (BSB).
ПРЕДИМСТВА
• Ефективна грижа, ексклузивно за мъже
• Лесно и бързо приложение
• С Platinum matrix-em®

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD
Platinum Крем против
стареене
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл

Аргументи за продажба
• Предотвратява признаците
на стареене на лицето
• Подобрява еластичността
на кожата
• Хидратиращ и освежаващ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този продукт за грижа за лицето
представлява лек, неомазняващ и
бързопопиващ крем, който може да
предотврати признаците на стареете
на лицето. Хидратира, освежава и
подобрява еластичността на кожата.
С капсулована глетчерна вода,
екстракт от кактус, хиалуронова
киселина и витамин Е.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте сутрин и вечер върху
почистено лице и с леки масажни
движения разнесете продукта върху
цялото лице и шията.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Срещу отпускането на
кожата 
Platinum matrix-em®
стимулира образуването
на колагенови влакна в
кожата и така подобрява
еластичността.
Оптимална
хидратация 
Глетчерна вода от
швейцарските Алпи,
хиалуронова киселина
и витамин Е снабдяват
кожата оптимално с
хидратация.
Срещу дразненето,
предизвикано от
бръсненето 
Aqua Cacteen® –
екстракт от кактус
– създава нежен
филм върху кожата.
Така стресираната от
бръсненето кожа е
успокоена.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при
комбинирано приложение на
Експресно охлаждащия околоочен
крем от серията Platinum.

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Glycerin, Decyl Oleate,
Dicaprylyl Carbonate, Cetyl Palmitate, Tocopheryl
Acetate, Sodium Polyacrylate, Alcohol, Cetearyl
Isononanoate, Beheneth-10, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Tocopherol, Lecithin, Parfum (Fragrance),
Glyceryl Stearate, Hydrogenated Castor Oil, Optunia
Ficus-Indica Stem Extract, Sodium Hyaluronate,
Phenoxyethanol, Acetyl Tetrapeptide-17, Colloidal
Platinum, Silica, Ceteareth-12, Ethylhexylglycerin,
Hexylene Glycol, Fructose, Glucose, Sucrose, Urea,
Dextrin, Alanine, Glutamic Acid, Aspartic Acid, Hexyl
Nicotinate, Benzoic Acid, Limonene

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD
Platinum Експресно
охлаждащ околоочен крем
СЪДЪРЖАНИЕ
30 мл

Аргументи за продажба
• Лек, бързо попиващ крем за
лице
• Смекчава кръговете и
торбичките под очите
• Може да изглади бръчките
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този продукт за грижа за лицето
представлява крем за изглаждане
на бръчките с освежаващо
действие. Лекият, бързо попиващ
и неомазняващ крем смекчава
кръговете и торбичките под очите.
Действа хидратиращо и освежаващо
с Lumin-Eye®, екстракт от зелено
кафе и хиалуронова киселина.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте сутрин и/или вечер
върху околоочния контур с леки
потупващи движения. Може с леки
движения да се масажира в посока
от носа към слепоочието.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Смекчава кръговете и
торбичките под очите 
Формулата съдържа
Cytobiol Lumin-Eye –
ефективна комбинация
срещу подпухването и
тъмните кръгове.
Действа освежаващо 
Crodarom Green Coffee –
екстракт от
неферментирали
зърна кафе – действа
стимулиращо и
витализиращо. Ободрява
уморените очи.
Изглажда бръчиците 
Разсейващи светлината
пигменти оптически
намаляват бръчките.
Хиалуронова киселина
и Platinum matrix-em® се
грижат за снабдяването
на кожата с хидратация
и изглаждат бръчиците в
околоочната зона.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при
комбинирано приложение на
Крема против стареене от серията
Platinum.

Съставки: Aqua (Water), Alcohol denat., PEG-6
Caprylic/Capric Glycerides, Silica, Sodium Polyacrylate, Butylene Glycol, Caffeine, Titanium Dioxide,
Niacinamide, Triethoxycaprylylsilane, Fraxinus Excelsior Bark Extract, Tocopherol, Glycolic Acid, Sodium
Hyaluronate, Parfum (Fragrance), Silanetriol, Acetyl
Tetrapeptide-17, Colloidal Platinum, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Fructose,
Glucose, Sucrose, Urea, Dextrin, Alanine, Glutamic
Acid, Aspartic Acid, Hexyl Nicotinate, Limonene

Serox
special care

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Serox

Тази серия за грижа включва:
LR ZEITGARD Serox Професионални тампони за очи • LR ZEITGARD Serox Грижа срещу бръчки •
LR ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector – Крем за перфектна кожа • LR ZEITGARD Serox Крем за
интензивен резултат • LR ZEITGARD Serox Серум за незабавен резултат
ИНФОРМАЦИЯ
Ексклузивните и перфектно съчетани комбинации от
активни съставки срещу мимически бръчки в зоната на
очите, челото и носа осигуряват значително повече обем
и еластичност.
ЦЕЛЕВА ГРУПА
За жени…
… след 35-годишна възраст
… с мимически бръчки в зоната на устата, очите и
челото
… които редовно използват услугите на козметични
салони и искат да използват професионална грижа у
дома
… които искат гладка кожа на лицето
… които искат да намалят бръчките в следствие на
сухота
… които искат да имат свежо излъчване
… които искат да постигнат незабавно видим и осезаем
anti-age ефект
ДЕЙСТВИЕ
Argireline® е малък протеин, който блокира
освобождаването на сигнални вещества от нервните
окончания (синапси) в нервните пътища. По този
начин се постига временно отпускане на мускулите.
Нервните и мускулните клетки така да се каже не могат
да комуникират помежду си. Мускулите на лицето се
отпускат. Намалява се появата на мимически бръчки.
IИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Ameliox® е липозомен комплекс, който се състои от
карнозин и антиоксиданти. Ameliox® се натрупва между
спираловидните колагенови влакна, за да ги поддържа
изправени. Освен това комплексът възпрепятства
увреждането на колагеновите влакна. Кожата остава
еластична и жизнена.

Антиоксидантите защитават от оксидативен стрес. Като
цяло кожата се изглажда и мимическите бръчки се
намаляват.
Hyaluronic Filling Spheres® са микросферички от
изсушена чрез замразяване хиалуронова киселина.
Тези сферички проникват в кожата. Когато се свържат с
водата, те се издуват и подпълват бръчките отвътре.
Биополимер от бадемови протеини изглажда контурите
на лицето.
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Серумът и кремът Serox са тествани от 30 жени на възраст
от 45 до 54 г. в проучване на Dermatest GmbH за период
от 4 седмици.
• 93% потвърждават, че със серума кожата изглежда
свежа и млада
• 89% % потвърждават, че със серума кожата изглежда
изгладена и стегната
• 86% потвърждават, че с крема кожата се усеща
оптимално подхранена и по-стегната
• 86% потвърждават, че комбинацията от серума и крема
прави кожата да изглежда изгладена и по-млада
• 76% от участниците в проучването посочват, че
бръчиците около очите изглеждат смекчени
• 69% от участниците в проучването посочват, че
бръчиците на челото изглеждат смекчени
• 69% от участниците в проучването посочват, че
бръчиците около устата изглеждат смекчени

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Serox
Професионални
тампони за очи
СЪДЪРЖАНИЕ
4 x 2 тампона

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Serox
Грижа срещу бръчки
СЪДЪРЖАНИЕ
15 мл

Аргументи за продажба
• Професионални тампони с качество като в
салон за красота
• Карат мимическите бръчки да изглеждат
изгладени
• От изсушен чрез замразяване колаген
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Професионалните тампони с качество като в салон
за красота са иновативен anti-aging продукт за лице.
Колагенови молекули помагат на кожата да се свърже
с влагата, естествени за кожата пептиди стимулират
регенерацията. Така бръчиците в следствие на сухота
са намалени и се противодейства на появата на
мимическите бръчки.
С активен разтвор от Argireline®, Gatuline Expression® и
хиалуронова киселина.
Тампоните за очи са съставени от изсушен чрез
замразяване колаген и трябва да се навлажнят с
активизиращия разтвор.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Изстискайте течността в отделението на тампоните и
отворете опаковката, когато тампоните са се напоили
напълно. Поставете тампоните с гладката страна
върху кожата и ги оставете да действат 15 минути.
След приложението кожата изглежда подхранена и
освежена. Използвайте всяка седмица.

Аргументи за продажба
• Срещу мимическите бръчки
• С високоефективни съставки
• Потвърдено действие (Dermatest GmbH)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Serox Грижата срещу бръчки намалява фините бръчици
и мимическите бръчки. Изгражда стягащ филм, който
кара кожата да изглежда по-стегната. Специално за
бръчиците около устата, очите и челото.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Опаковката под форма на молив позволява
целенасочено и дозирано нанасяне върху съответната
зона от кожата. Нанасяйте една капка от интензивния
концентрат за грижа срещу бръчките сутрин и вечер
под продукта за ежедневна грижа целенасочено върху
бръчките и леко потупвайте, докато попие. При нужда
нанасяйте и през деня върху съответните места.
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Още 30 минути след първото приложение на Serox
Грижата срещу бръчки дълбочината на бръчките е
намалена средно с 27,34%.*
* Грижата срещу бръчки е тествана от 5 жени на възраст от
40 до 50 г. в проучване на Dermatest GmbH за период от 4
седмици през юни 2009 г.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинирано
приложение на Крема за интензивен резултат и Серума
за незабавен резултат от серията Serox.

MADE IN GERMANY

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинирано
приложение на Крема за интензивен резултат и
Серума за незабавен резултат от серията Serox.

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Glycerin, Dimethyl Isosorbide, Sodium Lactate, Acetyl
Hexapeptide-8, Acmella Oleracea Extract, Sodium Hyaluronate, Alcohol, Caprylyl
Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin
Съставки: Колагенови тампони: Collagen, Rayon, Paraffin, Hydrogenated Rosin,
Hydrogenated Polyisobutene, PPG-15 Stearyl Ether, PEG-40 Sorbitan Peroleate

Съставки: Aqua (Water), Butylene Glycol, Silica, Alcohol denat., Alcohol, Titanium
Dioxide, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Polystyrene Sulfonate, Parfum (Fragrance), Triethoxycaprylylsilane, Acmella Oleracea Extract, Glycerin, Sodium Hydroxide, Parfum (Fragrance), Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate, Sodium Hyaluronate, Acetyl Hexapeptide-8, Phenoxyethanol,
Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Fructose, Glucose, Sucrose, Urea, Dextrin,
Alanine, Glutamic Acid, Aspartic Acid, Hexyl Nicotinate

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Serox
Instant Skin Perfector Крем за перфектна кожа
СЪДЪРЖАНИЕ
30 мл
Аргументи за продажба
Ефективна технология с
двойно аnti-аging действие:
• Незабавно усъвършенстване
– оптическо подмладяване
на кожата за секунди
• Трайно усъвършенстване –
регенерация на структурата
на кожата отвътре
ЦЕЛЕВА ГРУПА
За жени, за които стареенето е от
второстепенно значение, но не
и добрият външен вид. За тези,
които в ежедневието искат грижа
за лицето, която за секунди кара
кожата да изглежда перфектно
и скрива малките бръчици и
неравномерности.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Безупречна кожа с по-малко
бръчки, стегната и красива – това
са признаците на младежкото
излъчване, което искаме да запазим
или възстановим.
Кожата се променя с
възрастта, появяват се повече
неравномерности, порите се
разширяват. Освен това кожата
губи все повече еластичността и
стегнатостта си. За противодействие
на следите от стареенето на
кожата перфектен помощник за
ежедневната грижа за лицето е Serox
Instant Skin Perfector. Ефективната
технология с двойно аnti-аging
действие осигурява, от една страна,
незабавно усъвършенстване –
оптическо подмладяване на кожата

за секунди.
Кадифеногладката, покриваща
формула с фини цветни пигменти
преобразява кожата. Намалява
порите, неравномерностите и
бръчките и матира лъщенето. А от
друга страна, се грижи за трайно
усъвършенстване – регенерация
на структурата на кожата ден след
ден. Това става благодарение на
високоефективните съставки срещу
стареене Gatuline® In-Tense и Ultra Filling SpheresTM. Те трайно подпомагат
стегнатостта и еластичността на
кожата и така тя изглежда по-гладка
и стегната.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
LR ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector може да се използва ежедневно
и по всяко време. Започнете с
обичайния си дневен крем и след
това нанесете количество с размера
на лешник от Крема за перфектна
кожа върху цялото лице. След
няколко секунди вече можете да се
гримирате както обикновено.
НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРОДАЖБИ
За да се подпомогне действието,
препоръчваме следния ритуал:
започнете със Серума за незабавен
резултат Serox, продължете с Крема
за интензивен резултат Serox и
завършете със Serox Instant Skin
Perfector.
СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ
При LR ZEITGARD Serox Instant Skin
Perfector са използвани две anti-age
съставки с дълбоко действие:

Gatuline® In-Tense
Представлява концентриран маслен
екстракт от растението Spilanthes Acmella. Gatuline® In-Tense
действа посредством стимулиране
на фибробластите (клетки в
съединителната тъкан), при което
структурата и плътността на дермата
се реорганизира. Плътността и
стегнатостта на кожата се повишават
и тя изглежда гладка.
Ultra Filling SpheresTM
Тази технология се базира на
способността на дехидратирани,
свързани помежду си сферички
(състоящи се от биополимери), които
проникват в горния слой на кожата и
поемат водата, която се изпарява от
по-долния слой на кожата (дермата).
Обемът на сферичките нараства и
така кожата се стяга и изглажда и е
снабдена с хидратация.

MADE IN GERMANY

Съставки: Cyclopentasiloxane, Dimethicone
Crosspolymer, Dimethicone, Isododecane, Silica,
Methyl Methacrylate Crosspolymer, Caprylic/Capric
Triglyceride, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Ethylhexyl Palmitate, Cyclotetrasiloxane,
Titanium Dioxide, C30-45 Alkyl Cetearyl Dimethicone Crosspolymer, Sodium Stearoyl Glutamate,
Triethoxycaprylylsilane, Sodium Hyaluronate, Spilanthes Acmella Flower Extract, Isoceteth-10, Butylene
Glycol, Trihydroxystearin, Tocopherol, Glucomannan,
CI 77491 (Iron Oxides)

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Serox
Крем за интензивен резултат &
Серум за незабавен резултат
СЪДЪРЖАНИЕ
Крем за интензивен резултат,
50 мл
Серум за незабавен резултат,
30 мл

Аргументи за продажба
• С високоефективни съставки
• Мимическите бръчки
изглеждат изгладени
• Потвърдено действие
(Dermatest GmbH)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ексклузивната комбинация от
активни съставки на серума и
подхранващият крем се допълват
перфектно.
Серумът за незабавен резултат
снабдява кожата с изключителни
активни съставки. Кожата става поеластична и запазва свежия си вид.
Серумът успокоява с иновативните
си съставки, а кремът отпуска и
изглажда кожата.
Кремът за интензивен резултат
намалява дълбочината на
мимическите бръчки. Кожата
изглежда по-стегната.

Кремът за интензивен резултат
съдържа иновативни съставки
като изсушени чрез замразяване
сферички хиалуронова киселина,
т.нар. Hyaluronic Spheres®. Богатата
текстура с масло от шеа е подходяща
и за суха кожа.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при
комбинирано използване на Крема
за интензивен резултат и Грижата
срещу бръчки от серията Serox.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Стъпка: Серум за незабавен
резултат
Нанасяйте серума 2 пъти дневно
след почистване специално върху
зоните на мимическите бръчки и
леко масажирайте.
MADE IN GERMANY

2. Стъпка: Крем за интензивен
резултат
По възможност използвайте серума
винаги в комбинация с крема.
Нанасяйте Крема за интензивен
резултат след серума и нежно
масажирайте.

Съставки
Серум за незабавен резултат:
Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, Butylene Glycol,
Sucrose Stearate, Dimethicone Crosspolymer,
Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond)
Seed Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Alcohol, Lauroyl Lysine, Silica, Parfum
(Fragrance), Mica, Lecithin, Sodium Hydroxide, Carnosine, Cyclotetrasiloxane, Caprylyl Glycol, Acetyl
Hexapeptide-8, Tin Oxide, Tocopherol, Silybum
Marianum/Silybum Marianum Fruit Extract, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin,
Fructose, Glucose, Sucrose, Urea, Dextrin, Alanine,
Glutamic Acid, Aspartic Acid, Hexyl Nicotinate, CI
77891 (Titanium Dioxide)
Крем за интензивен резултат:
Aqua (Water), Octyldodecanol, Butylene Glycol,
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Ethylhexyl
Stearate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Ethylhexyl
Palmitate, Glyceryl Stearate, Cyclopentasiloxane,
Persea Gratissima Oil, Cyclohexasiloxane, Ozokerite,
Ceteareth-20, Hexylene Glycol, Cetyl Palmitate,
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Seed Extract, Parfum (Fragrance), Xanthan Gum, Tocopherol,
Alcohol, Phenoxyethanol, Sodium Acrylate/Sodium
Acryloyldimethyl Taurate, Copolymer, Ceteareth-12,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Polyisobutene, Lecithin, Acetyl Hexapeptide-8,
Carnosine, Trihydroxystearin, Sorbitan Oleate, Glucose, Fructose, Coco-Glucoside, Carbomer, Sodium
Hyaluronate, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl
Tetrapeptide-7, Caprylyl/Capryl Glucoside, Caprylyl
Glycol, Dextrin, Urea, Sucrose, Glutamic Acid, Alanine, Hexyl Nicotinate, Aspartic Acid, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Sodium Lactate

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD PowerLift
СЪДЪРЖАНИЕ
30 мл

Аргументи за продажба
• Интензивен прилив на
хидратация за повече
жизненост на кожата
• Подпомага обновяването на
клетките на кожата
• Намалява линиите и
бръчиците
ЦЕЛЕВА ГРУПА
• Подходящ за жени и мъже след
20-годишна възраст
• За суха и/или взискателна кожа
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този продукт за anti-aging грижа за
лицето подпомага обновяването
на клетките на кожата и осигурява
интензивен прилив на хидратация
за повече жизненост. Ободрява
и укрепва кожата с двоен ефект:
освежаване и изглаждане с
хиалуронова киселина и пептиди
от овес. Леката кремообразна
емулсия попива бързо и овлажнява
кожата интензивно с хиалуронова
киселина, екстракт от водорасли и
комбинация от 7 билкови екстракта.
Подходящ е за всеки тип кожа, която
се нуждае от повече жизненост,
енергия и еластичност. Идеален е и
за ползване в движение.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте обилно PowerLift сутрин
и вечер равномерно върху лицето с
леки потупващи движения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Бързото действие с двоен
ефект включва лифтинг ефект с
оптимално снабдяване с хидратация
благодарение на хиалуронова
киселина, пептиди от овес и билкови
екстракти, както и anti-aging ефект
с реактивиране на естествената за
кожата регенерация благодарение
на пептиди от овес и токоферил
ацетат.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
PowerLift е тестван от 30 жени на
възраст 34-45 г. в изследване на Dermatest GmbH през октомври 2007 г.
При потребителското проучване се
отчита, че значително мнозинство
от жените (83%) усещат стягане на
кожата, намаляване на бръчките
(80%) и ободрени витализиран вид
на кожата (70%).

Хиалуроновата киселина е мощна
съставка, която подпълва кожата
и защитава колагеновите и
еластиновите влакна.
MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Propylene Glycol, Ethylhexyl Stearate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter,
Decyl Oleate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Neopentyl
Glycol Diheptanoate, Butylene Glycol, Hydroxyethyl
Urea, Dimethicone, Isopropyl Palmitate, Sodium
Stearoyl Glutamate, Phenoxyethanol, Tocopheryl
Acetate, Ammonium Lactate, Sodium Polyacrylate, Sorbitol, Hexylene Glycol, Carbomer, Parfum
(Fragrance), Humulus Lupulus (Hops) Cone Extract,
Saccharide Hydrolysate, Fructose, Glucose, Sodium
Hydroxide, Hydrolyzed Oat Protein, Valeriana Officinalis Rhizome/ Root Extract, Sodium Hyaluronate,
Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Laminaria
Digitata Extract, Urea, Foeniculum Vulgare (Fennel)
Fruit Extract, Melissa Officinalis Leaf Extract, Sodium
Benzoate, Viscum Album (Mistletoe) Extract, Dextrin,
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Sucrose, Achillea Millefolium Extract, Hexyl Nicotinate,
Glutamic Acid, Aspartic Acid, Alanine, Potassium
Sorbate, Citric Acid

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD
Anti-Age System
Нощна маска
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл

Аргументи за продажба
• Един продукт – три начина на
приложение
1. Интензивно снабдяване с
хидратация
2. Подпомагане на
естествената регенерация на
кожата
3. Anti-аge ефект за кожа с
младежки вид
• Перфектното допълнение
към ежедневната грижа за
всяка възраст
• Лесно и отпускащо
приложение през нощта

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За млади и стари, подходяща и
за жени, и за мъже, които искат
да направят нещо за кожата си в
допълнение на ежедневната грижа.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Висококачествено масло от
жожоба интензивно снабдява
кожата с хидратация и прави тена
свеж и сияен. Плодове шизандра
подхранват кожата и подпомагат
естествената регенерация през
нощта. LR ZEITGARD Filling Spheres с
доказаното си действие се грижат за
ефективна anti-age грижа.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Два пъти седмично нанасяйте
обилно количество преди лягане и
оставете да подейства през нощта.
НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРОДАЖБИ
Маската е перфектното допълнение
към всички продукти за грижа LR
ZEITGARD.
СЪВЕТ
Нанесете 20 минути преди лягане –
така ще избегнете образуване на
петна върху спалното бельо.

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Glycerin, Butyrospermum
Parkii (Shea) Butter, Dimethicone, Simmondsia
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Dicaprylyl Ether, Cetyl
Alcohol, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Jojoba
Esters, Squalane, Isopropyl Palmitate, Phenoxyethanol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax,
PEG-75 Stearate, Tocopheryl Acetate, Ethylhexyl
Palmitate, Steareth-20, Ceteth-20, Urea, Trehalose,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopherol, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Parfum
(Fragrance), Algin, Pullulan, Saccharide Hydrolysate,
Ethylhexylglycerin, Maltodextrin, Pentylene Glycol,
Serine, Acacia Decurrens Flower Wax, Polyglycerin-3,
Sodium Hydroxide, Trihydroxystearin, Glyceryl
Polyacrylate, Disodium Phosphate, Caprylyl Glycol,
Potassium Phosphate, Glucomannan, Linalool

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD BLUE LIGHT
DEFENDER СЕРУМ
СЪДЪРЖАНИЕ
30 мл

Аргументи за продажба
• Интелигентен серум срещу
дигиталното стареене
• Защита от негативните
ефекти от синята светлина
• Уникално тройно действие
• Отразява синята светлина,
улавя свободните радикали
и възстановява кожата
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този интелигентен серум защитава
кожата от преждевременно стареене,
предизвикано от синята светлина.
Тя прониква по-дълбоко в кожата от
UV лъчите и се излъчва от екраните
на всички дигитални устройства като
телевизори, телефони, компютри и
др., но е част и от дневната светлина.
Синята светлина може да предизвика,
освен всичко друго, оксидативен
стрес и увреждания на ДНК и клетките
на кожата и така да доведе до
преждевременно стареене – т.нар.
дигитално стареене. Серумът LR ZEITGARD BLUE LIGHT DEFENDER с екстракт
от спирулина и екстракт от син лотос
защитава кожата от дигиталното
стареене чрез уникалното си тройно
действие:
Отразява синята светлина:
Съдържащият се в екстракта
от спирулина цветен пигмент
фикоцианин абсорбира
синята светлина и редуцира
високоенергийните лъчи, отразявайки
ги като защитен щит – за идеална
защита от преждевременно стареене
и кожни раздразнения.
Улавя свободните радикали:
Екстрактът от син лотос неутрализира

свободните радикали и така
противодейства на оксидативния
стрес – за кожа със сияен и млад вид.
Възстановява кожата: Съдържащият
се в екстракта от спирулина ензим
фотолиаза възстановява вече
възникналите вследствие на синята
светлина увреждания на клетките на
кожата и по този начин възпрепятства
преждевременното образуване на
бръчки – за значително намаляване на
съществуващите бръчки.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте една помпичка от серума
равномерно върху почистената
кожа на лицето сутрин. След около
една минута върху серума можете да
нанесете обичайния си дневен крем
от LR.
НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРОДАЖБИ
Серумът LR ZEITGARD BLUE LIGHT
DEFENDER изгражда ефективна
защита срещу дигиталното стареене и
перфектна база за дневната грижа за
кожата. След него може да използвате
LR ALOE VIA Aloe Vera Мултиактивен
дневен крем, LR ZEITGARD Beauty Diamonds Дневен крем, LR ZEITGARD Nanogold Дневен крем или LR ZEITGARD
Platinum Крем против стареене.
СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ
Водораслите спирулина съществуват
от над 3,5 млрд. години и са сред
най-старите растителни организми на
планетата. Както и другите растения
и водорасли, те произвеждат
кислород, като така допринасят за
живота на Земята. Синьо-зелените
микроводорасли разполагат със
собствен механизъм за защита от

синята светлина и затова точно те
са образецът от природата, който е
използван при разработването на LR
ZEITGARD BLUE LIGHT DEFENDER.
Екстрактът от спирулина съдържа
основно ензима фотолиаза и
пигмента фикоцианин. Фотолиазата
възстановява евентуално възникнали
увреждания на клетките на кожата,
предизвикани от UV и HEV лъчите.
Фикоцианинът защитава кожата
на лицето от нови увреждания,
като абсорбира и отразява синята
светлина.
Синият лотос (Nymphaea Caerulea)
е символ на безсмъртието и вечната
младост. Той е най-свещеното цвете
в египетската култура, използвало се
като лечебно растение в египетската
медицина и е много обичано заради
пленителния си аромат. Със силното
си антиоксидантно действие той е
перфектно допълнение към екстракта
от спирулина в LR ZEITGARD BLUE
LIGHT DEFENDER. Екстрактът от син
лотос улавя перфектно свободните
радикали и ги неутрализира. Така
действа срещу оксидативния стрес
и последиците от него върху кожата
ни. Освен това предлага оптимална
защита на клетките, има хидратиращо
действие, успокоява кожните
раздразнения и зачервявания и
подобрява еластичността
на кожата.
MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Pentylene Glycol,
Squalane, Phenoxyethanol, Glycerin,
Panthenol, Carbomer, Xanthan Gum, Sucrose,
Ethylhexylglycerin, Parfum (Fragrance), Nymphaea
Caerulea Flower Extract, Sodium Hydroxide,
Spirulina Maxima Extract, Lecithin, Linalool,
Potassium Sorbate, Sorbic Acid, CI 42090 (Blue 1)

