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Здравословното хранене е основна предпоставка за здраво тяло и постоянно високо качество на живот.
Но какво означава да се храним здравословно? Здравословното хранене осигурява нужните макрохранителни вещества като 
протеини, мазнини и въглехидрати, както и микрохранителни вещества като витамини, минерали и микроелементи и трябва да е 
в съчетание с достатъчен прием на течности.

Разнообразното хранене всъщност е лесно, ако в ежедневието си вземаме предвид няколко малки неща:
– продукти от пълнозърнесто вместо бяло брашно
– много зеленчуци
– много протеини
– много здравословни мазнини
– прием на много течности (минимум 1.5 литра на ден)
– малко сладкиши или снаксове
– важно е винаги да опитвате нещо ново

Но винаги има изключения, когато се нуждаем и от допълнителни вещества. При тези случаи хранителните добавки са добра 
алтернатива, за да снабдяваме организма си с жизненоважните хранителни вещества.

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ
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Строго контролирани суровини – например Алое Вера

Д-р Ларс Лобедей 
Division Manager Health Food  
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 

Отглеждане на Алое Вера  
в планинските части на 
Мексико

LR Център за научни
изследвания и развитие

КАЧЕСТВО, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ПАТЕНТИ

С регистрация
за патент

Около 23 млн. листа от Алое Вера се отглеждат годишно за LR
в планинските части на Мексико. Там условията за растенията
са най-добри и не е нужно да се ползват пестициди. Отличното
качество на отглеждане и производство е контролирано и
потвърдено от Международния научен съвет за алое (IASC).

Природа и наука: ефективна комбинация

LR винаги поставя природата за образец, учи се от нея и я
обединява с най-новите научни познания. Резултатът са
уникални LR продукти с максимално действие.
Тези отлични иновации, ефективни решения и уникални
производствени методи са регистрирани от LR за патент.

Крайни продукти и решения: строго контролирани

За LR качеството е на първо място. За да можем постоянно да
го гарантираме, се извършва както вътрешен, така и външен
контрол от независими институции. Aloe Vera Геловете за пиене
се проверяват от SGS INSTITUT FRESЕNIUS. Д-р Ларс Лобедей
потвърждава това: „Ние от SGS INSTITUT FRESENIUS можем  
с чиста съвест да удостоверим постоянно високото качество  
на LR Aloe Vera Геловете за пиене. Гарантираме това чрез
независими редовни проверки.“
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LR LIFETAKT като ваш компетентен партньор ви предлага винаги правилното решение – за по-високо качество на живота всеки ден.

БАЗОВО РЕШЕНИЕ: В различните етапи от живота си имате различни потребности. За тях LR LIFETAKT 
предлага месечни комплекти, които включват научнообосновани комбинации от продукти.

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

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ: Съвети от нашия експерт по храненето д-р Верхан по темите за храненето, 
физическата активност и начина на живот за цялостен мениджмънт на здравето.  
Всички съвети на д-р Верхан ще откриете онлайн на LRWorld.com

СЪГЛАСНО МОДЕРНИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА ЗДРАВЕТО ВСЯКО LR LIFETAKT РЕШЕНИЕ Е БАЗИРАНО НА
3 КОМПОНЕНТА:

Вашият живот.
Вашият такт.
Вашето благосъстояние.

LR LIFETAKT комбинира първокласни продукти за допълване на храненето, за да предложи индивидуални 
решения, съобразени с вашите лични потребности във всеки етап от живота. Вземете здравето си в свои ръце 
с LR LIFETAKT и задайте верния такт.

Продуктите LR LIFETAKT са вдъхновени от природата и са съчетани с най-новите познания от науката и 
изследванията. Резултатът е единствени по рода си продукти с максимална ефективност и постоянно високо 
качество.

LR LIFETAKT предлага цялостни решения, които представляват много повече от допълване на храненето.
Освен с продукти LR LIFETAKT ви подкрепя с научнообосновани експертни съвети.



Daily Essentials Mental Power

Seasonal Support

Body Mission Pro Activity

Vital Care
ЖИЗНЕНОСТ ВЪВ ВСЯКА ВЪЗРАСТ –
подкрепата, от която тялото ви се
нуждае, за да остане жизнено и
здраво, докато вие осъществявате
плановете си. Предстоят ви още
много неща? Тогава не позволявайте
на нищо да ви спре.

СВОБОДА НА ДВИЖЕНИЕТО
ВЪВ ВСЕКИ ЕТАП ОТ ЖИВОТА –
това означава да запазите
подвижността си трайно и да се
справяте без усилия с ежедневието.
Каквото и да правите, се
наслаждавайте на свободата
да се движите.

СТЪПКА ПО СТЪПКА
ДО ЖЕЛАНОТО ТЕГЛО –
така организмът ви приема всичко,
от което се нуждае по пътя към
желаната фигура. За да постигнете
бързо и лесно целите си, да
изглеждате добре и просто да се 
чувствате добре.

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

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ
ВЪВ ВСЯКА СИТУАЦИЯ –
за да имате правилната подкрепа
дори и в стресови ситуации: за
високите изисквания на работното
място, за предизвикателствата на
семейния живот и за активното 
свободно време.

ЕЖЕДНЕВНО СНАБДЯВАНЕ
С ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА –
за да бъдете снабдени вие и
вашето семейство с най-важните
хранителни вещества дори и когато
нямате достатъчно време, за да се
погрижите за балансирано хранене.

Вашият живот.
Вашият такт.
Вашето благосъстояние.

LR LIFETAKT РЕШЕНИЯТА ЗА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ЖИВОТА



Daily Essentials

Mental Power 1, 2, 3, 4
 

Vital Care 5, 6, 7, 8

LR LIFETAKT РЕШЕНИЯТА ЗА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ЖИВОТА

Базово решение /  
Месечен комплект

¹ Витамин E в Mind Master допринася за защита на клетките от оксидантен стрес.
2 Тиамин и витамин B12 в Mind Master допринасят за нормален енергиен метаболизъм.
3 Витамин B12 в Mind Master допринася за нормална психическа функция.
4 Магнезият в Pro Balance допринася за поддържането на електролитния баланс.
5 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове, костите, хрущялите, кожата и зъбите.
6 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
7 Витамин C защитава от оксидантен стрес и допринася за намаляване на умората и изтощението.
8 EPA и DHA допринасят за нормална сърдечна функция. Затова е необходимо да се приемат минимум 250 мг EPA и DHA на ден.

Базово решение / 
Месечен комплект

Висока ефективност
във всяка ситуация

Жизненост във всяка възраст

Базово решение / 
Месечен комплект

Ежедневно снабдяване
с хранителни вещества

• Aloe Vera Гел за пиене  
  „Традиционен с мед“ 

(троен комплект)

• Pro Balance Таблетки

• Mind Master (петорен комплект,  
 Formula red или 
 Formula green по избор)

• Pro Balance Таблетки

• Aloe Vera Гел за пиене  
 Intense Sivera (троен комплект)

• Reishi Plus Капсули

Индивидуални допълващи продукти
към Базовото решение: 

Индивидуални допълващи продукти
към Базовото решение:

Индивидуални допълващи продукти
към Базовото решение:

• Super Omega Капсули

• Protein Power Напитка на прах Ванилия

• Fiber Boost Напитка на прах

• Vita Active Червени плодове

• Pro 12 Капсули

• Colostrum Liquid

• Super Omega Капсули

• Pro12 Капсули

• Woman Phyto Капсули



 

Seasonal Support

Pro Activity1

Body Mission

LR LIFETAKT РЕШЕНИЯТА ЗА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ЖИВОТА

Базово решение /  
Месечен комплект

1  Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене Active Freedom допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове и костите. 
Витамин D в капсулите Active Freedom допринася за поддържане на нормалното състояние на костите и за нормална мускулна функция.

Базово решение / 
Месечен комплект

Свобода на движението 
във всеки етап от живота

Стъпка по стъпка
до желаното тегло

Базово решение / 
Месечен комплект

Подкрепа
за всеки сезон

• Aloe Vera Гел за пиене 
 „Традиционен с мед“ 
 (троен комплект)

• Colostrum Капсули

• Aloe Vera Гел за пиене 
 Active Freedom 
 (троен комплект)

• Active Freedom Капсули

• Body Mission 
 28-дневен комплект

Индивидуални допълващи продукти
към Базовото решение:

Индивидуални допълващи продукти
към Базовото решение:

Индивидуални допълващи продукти
към Базовото решение:

• Cistus Incanus Спрей

• Colostrum Liquid

• Cistus Incanus Чай

• Pro12 Капсули

• Protein Power Напитка на прах Ванилия

• Pro Balance Таблетки

• Aloe Vera Гел за пиене с вкус на праскова

• Fiber Boost Напитка на прах



Daily
Essentials
ЕЖЕДНЕВНО СНАБДЯВАНЕ
С ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА

Денят ви е пълен, а запасите ви с хранителни вещества са празни? 

LR LIFETAKT Daily Essentials. 
Вашият ежедневен плюс за снабдяване с хранителни вещества.

Daily Essentials от LR LIFETAKT ви снабдява с важни хранителни вещества, от които тялото ви се 
нуждае всеки ден дори и когато, или по-скоро точно когато, нямате достатъчно време да сготвите 
прясна храна или да се храните здравословно.

Daily Essentials Базово решение 

Комбинацията от Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“ и Pro Balance снабдява организма ви 
с важни минерали и микроелементи, както и ценни растителни вещества. Това е идеалната основа 
за добре функциониращ метаболизъм1.
Aloe Vera Гел за пиене „Традиционен с мед“: В природолечението Алое Вера от векове е ценена 
поради уникалното си съчетание от съставки. LR обогатява гела от растението с ценен витамин C. 
Това подпомага енергийния ви метаболизъм1.

В допълнение Pro Balance възстановява равновесието на хранителните вещества в организма2. 
Алкално-киселинният баланс на тялото е регулиран чрез ценни микроелементи и оптимално 
снабдяване с основни минерали2.

LR LIFETAKT DAILY ESSENTIALS

Индивидуални допълващи продукти за вашите лични потребности

1 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм и нормална функция на нервната система.
2 Магнезият в Pro Balance допринася за намаляване на умората и изтощението и за поддържане на електролитния баланс.
3 EPA и DHA допринасят за нормална сърдечна функция. Затова е необходимо да се приемат минимум 250 мг EPA и DHA на ден.
4 Протеините допринасят за поддържане и увеличаване на мускулната маса и за поддържане на нормалното състояние на костите.
5  Витамин D допринася да поддържане на нормалното състояние на костите и мускулната функция. Витамин B1 (тиамин) допринася за нормален енергиен метаболизъм, за функцията на 

нервната система и психическата функция.

Fiber Boost Напитка на прах  
Fiber Boost с високото си съдържание на 
фибри от 3 различни източника допълва 
ежедневното ви хранене.

Не сте голям 
фен на 
пълнозърнестите 
продукти?

Vita Active Червени плодове  
Vita Active ви снабдява с 10 важни витамина 
само с една чаена лъжичка на ден5 – за малки 
и големи.

Искате допълнителна 
доза витамини?

Спортувате много и са 
ви нужни допълнителни 
протеини?

Protein Power  
Напитка на прах с вкус на ванилия
Protein Power доставя допълнителни протеини 
за подкрепа на мускулната маса4.

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

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



Mental
Power
ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ
ВЪВ ВСЯКА СИТУАЦИЯ

LR LIFETAKT MENTAL POWER

Индивидуални допълващи продукти за вашите лични потребности

Colostrum Liquid  
Colostrum Liquid е перфектен за бърза, директна 
консумация.

Pro 12 Капсули  
Pro 126 подкрепя общото благосъстояние.

1 Витамин E в Mind Master допринася за защита на клетките от оксидантен стрес.
2 Тиамин и витамин B12 в Mind Master допринасят за нормален енергиен метаболизъм.
3 Витамин B12 в Mind Master допринася за нормална психическа функция.
4 Магнезият в Pro Balance допринася за поддържането на електролитния баланс.
5 Магнезият в Pro Balance допринася за намаляване на умората и изтощението.
6 Витамин B12 допринася за намаляване на умората и изтощението.
7   Съдържащият се в гуараната кофеин помага за повишаване на бдителността и концентрацията. 
Съдържащият се в гуараната кофеин допринася за повишаване на издръжливостта.

8 Тиамин, витамин B6 и B12 допринасят за нормална психическа функция.
9 Патент №: DE 10 2010 030 546 A1

Срещате предизвикателства в ежедневието и имате натоварен начин на живот? 

LR LIFETAKT Mental Power. 
Вашият плюс за енергия и спокойствие. 

Уникалната, перфектно съгласувана комбинация от продукти на LR LIFETAKT Mental Power помага 
за неутрализиране на негативните последици от стреса в организма1 и ви снабдява с енергия. Така 
оставате напълно концентрирани, за да можете да дадете най-доброто от себе си.2

Mental Power Базово решение 

Mind Master защитава клетките от оксидантен стрес1 и с витамини3 и минерални вещества2 допринася 
за нормална функция на енергийния метаболизъм и нервната система.

Pro Balance възстановява важния алкално-киселинен баланс4. Така умората и изтощението намаляват5. 
За всички, които искат да поддържат интензивен начин на живот и да бъдат успешни.

Искате бързо и 
просто решение?

Просто искате 
да се чувствате 
добре?

Mind Master Extreme 
Performance Powder  
Mind Master Extreme осигурява бърз прилив 
на енергия за умствената и физическата 
ефективност 6, 7, 8.

Нуждаете се от  
бърза енергия?



Vital 
Care
ЖИЗНЕНОСТ ВЪВ
ВСЯКА ВЪЗРАСТ

Предстои ви още много? 

LR LIFETAKT Vital Care 
Вашият ежедневен плюс за повече жизненост. 

Животът има да ви предложи още много. Да го оставите да си тече спокойно не влиза във вашите 
планове. Vital Care от LR LIFETAKT ви подкрепя точно в този момент от живота ви – така метаболизмът и 
сърдечно-съдовата система са оптимално подпомогнати.1 Жизнеността ви е стимулирана.1

Vital Care Базово решение 

Във времето, когато малко по малко започвате да се нуждаете от допълнителна подкрепа, Aloe Vera 
Гелът за пиене Intense Sivera може да допринесе значително за това. В природолечението Алое Вера 
от векове е ценена заради уникалното си съчетание от съставки. LR обогатява гела от растението 
с екстракт от коприва.

В допълнение Reishi Plus1 се грижи за нормална функция на кръвоносните съдове. Reishi, позната 
в традициите на Далечния изток като „гъбата на дълголетието“, се използва от хилядолетия 
в природолечението.

LR LIFETAKT VITAL CARE

Индивидуални допълващи продукти за вашите лични потребности

1 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм. Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове.
2  Super Omega съдържа EPA и DHA, които допринасят за нормална сърдечна функция. Затова е необходимо да се приемат минимум 250 мг EPA и DHA на ден.
³ Патент №: DE 10 2010 030 546 A1
4 Витамин D и калций допринасят за поддържане на нормалното състояние на костите и зъбите.

Woman Phyto Капсули  
Woman Phyto с калций и витамин D осигурява 
подкрепа за периода на менопаузата, като 
особено подпомага запазването на нормалното 
състояние на костите и зъбите4. Освен това 
съдържа и екстракт от червена детелина.

Super Omega Капсули    
Super Omega ви снабдява
с есенциалните мастни
киселини EPA и DHA и така
допринася за нормална
сърдечна функция2.

Pro 12 Капсули  
Pro 123 подпомага общото благосъстояние.

Периодът на 
менопаузата не 
трябва да влияе на 
начина ви на живот?

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

Искате постоянно да 
се чувствате добре?



i
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За да остане сърцето ви в такт: 
Здравословен начин на живот и правилни хранителни 
вещества! 
Ако искате да подкрепите значително сърдечно-съдовата си 
система, може да постигнете много с някои прости средства: 
здравословният начин на живот (балансирано хранене, 
физическа активност и т.н.) и важни хранителни вещества 
като Омега-3 мастни киселини от мазни морски риби и ценни 
растителни екстракти допринасят за здрава сърдечна функция.

Omega-3 мастни киселини: 
EPA (ейкозапентаенова киселина) и DHA (докозахексаенова 
киселина) са най-важните и биологично най-активните 
Omega-3 мастни киселини. Те са необходими за редица 
процеси в организма. Допринасят значително за подкрепа на 
здравето на сърцето. Освен това DHA е незаменима за мозъка 
и нервните клетки. Двете ценни мастни киселини (EPA+DHA) 
се срещат в мазните студеноводни риби като сьомга, скумрия, 
херинга, риба тон и сардини.

Артерии и вени

Артериите и вените изграждат заедно 
транспортната и снабдителната мрежа 
на организма.

Благодарение на дългата близо 
100.000 км съдова система всички 
клетки на тялото се снабдяват 
с жизненонеобходимите хранителни 
вещества и кислород.

Сърцето

Сърцето като централен и 
жизненоважен орган е 
двигателят на тази система.

Здравото и силно сърце е основата за 
здраве и благосъстояние.

СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

Екстракт от коприва 
Листата от коприва имат високо съдържание на натурален 
силиций. Силицият е важен микроелемент и е есенциален за 
организма. „Есенциален“ означава, че това вещество трябва 
да се набавя от храната, тъй като организмът не може да го 
произвежда сам.



Seasonal 
Support 
ПОДКРЕПА
ЗА ВСЕКИ СЕЗОН

Готови ли сте за всякакво време? 

LR LIFETAKT Seasonal Support. 
Вашият ежедневен плюс за подкрепа за всеки сезон.

Искате да се наслаждавате на всеки сезон – от пролетта до зимата? LR LIFETAKT Seasonal Support ви 
помага точно тогава, когато е най-важно за личното ви благосъстояние.

Seasonal Support Базово решение 

Aloe Vera Гелът за пиене „Традиционен с мед“ подпомага имунната ви система, като ви осигурява 
75% от препоръчителния дневен прием на витамин C1 за дневна доза (90 мл). Освен това гелът от 
растението Алое Вера подкрепя общото ви благосъстояние.

Оптималното допълнение са капсулите Colostrum2, които съдържат първото мляко на кравата, 
с което новороденото теленце получава всичко, от което се нуждае.

Два помощника – особено за тези, които обичат да са сред други хора и да прекарват много време 
навън.

LR LIFETAKT SEASONAL SUPPORT

Индивидуални допълващи продукти за вашите лични потребности

1  от препоръчителните стойности за дневен прием. Съдържащият се в Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“ витамин C допринася за нормална функция на имунната система.
2 Съдържащи коластра капсули
3 Витамин C допринася за нормална функция на имунната система.
4 Патент №: DE 10 2010 030 546 A1

Pro 12 Капсули
Pro 124 подпомага общото
благосъстояние.

Искате дълготрайна
профилактика?

Cistus Incanus Капсули и
Cistus Incanus Чай
Чаят Cistus Incanus е със 100% натурални 
съставки и действа благотворно отвътре.
Капсулите Cistus Incanus доставят витамин C 
за имунната система3.

Разчитате изцяло 
на силата на 
природата?                                                      

Cistus Incanus Спрей и
Colostrum Liquid
Спреят Cistus Incanus с витамин C е вашата 
подкрепа за имунната система за изпът3.
Colostrum Liquid предлага коластра за 
директна консумация.

Искате да сте 
перфектно подготвени 
за спешни случаи?



Pro 
 Activity
СВОБОДА НА ДВИЖЕНИЕТО
ЗА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ЖИВОТА

Искате да останете подвижни в ежедневието? 

LR LIFETAKT Pro Activity 
Вашият ежедневен плюс за свобода на движението. 

Движението за вас не е въпрос на възраст, а на лично състояние. С Pro Activity от LR LIFETAKT може да 
се наслаждавате постоянно на свободата на движението и да се справяте с ежедневните изисквания 
без проблем.

Pro Activity Базово решение 

За това помага комбинацията от Aloe Vera Гела за пиене Active Freedom и капсулите Аctive 
Freedom. В природолечението Алое Вера от векове е ценена заради уникалното си съчетание от 
съставки. LR обогатява гела от растението с витамини C и E. Витамин C подпомага функцията на 
костите и хрущялите и така двигателният ви апарат се укрепва.1

За повече гъвкавост и подвижност допринасят и капсулите Аctive Freedom: съдържащият се в тях 
витамин D подпомага мускулатурата, а манганът – съединителната тъкан2,3. Така може да се движите 
безпрепятствено.

LR LIFETAKT PRO ACTIVITY

1 Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене Active Freedom допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове и костите.
2 Витамин D в капсулите Active Freedom допринася за поддържане на нормалното състояние на костите и за нормална мускулна функция.
3 Манганът в капсулите Active Freedom допринася за нормално изграждане на съединителната тъкан.
4 Протеините допринасят за поддържане на мускулната маса. Протеините допринасят за увеличаване на мускулната маса.
5 Магнезият допринася за нормален енергиен метаболизъм. Калцият допринася за нормална мускулна функция.

Искате да сте 
по-активни и 
подвижни в 
ежедневието?

Pro Balance Таблетки
Pro Balance помага за намаляване на умората – 
благодарение на микроелементи и основни 
минерали Protein Power като например 
магнезий5

Protein Power  
Напитка на прах с вкус на 
ванилия
Protein Power снабдява с ценни протеини за 
мускулите и костите4.

Спортувате 
и искате да 
укрепите 
мускулатурата 
си?

Индивидуални допълващи продукти за вашите лични потребности



Комбинацията за повече свобода на движението:  
Движение и хранителни вещества 

Научни изследвания показват, че който се движи редовно – в ежедневието или при спорт – подобрява не само формата си, но 
повишава и благосъстоянието си. Особено ставите ни се нуждаят от редовно движение, тъй като чрез движението необходимите 
хранителни вещества се втриват в ставния хрущял. В противен случай хрущялната тъкан дегенерира.

Освен редовното движение достатъчното снабдяване с хранителни вещества също е много важно за двигателния ни апарат. 
Нашите стави и кости се нуждаят от ценни вещества като витамин C и D, както и манган. Витамин C допринася за изграждане на 
колаген за нормална функция на ставния хрущял, витамин D и манган допринасят за запазването на нормалното състояние на 
костите.

ДВИГАТЕЛНИЯТ АПАРАТ: СЛОЖЕН ШЕДЬОВЪР НА ПРИРОДАТА

Мускулатура
•  Мускулите участват във всяко 

движение на тялото.
•   Около 600 мускули поддържат 

тялото при вървене и заедно 
с костите и ставите му дават опора.

Сухожилия
•   Сухожилията изграждат връзките 

между мускулите и костите.
•   Те се състоят от съединителна 

тъкан, изградена от колаген.

Кости
•  Костите изграждат конструкцията на 

двигателния ни апарат.
•  Важни хранителни вещества за 

костите са витамин D, калций и 
манган. 

•  Немското дружество по хранене 
препоръчва да внимаваме 
изключително за достатъчен прием 
на витамин D.

Ставен хрущял
•   Хрущялната тъкан има ключова 

роля за функциите на ставите. 
•   Състои се от мрежа от хрущялни 

клетки и еластични колагенови 
влакна. 

•   Извлича хранителни вещества от 
ставната (синовиалната) течност.

Синовиална течност
•   Ставната (синовиалната) течност 

обгръща хрущяла.
•   Тя може да бъде подпомогната за 

снабдяването на хрущялите с важни 
хранителни вещества за ставите.



Body
Mission
СТЪПКА ПО СТЪПКА
ДО ЖЕЛАНОТО ТЕГЛО

Искате много лесно да постигнете желаното тегло? 

LR LIFETAKT Body Mission. 
Вашият ежедневен плюс за едно ново, привлекателно усещане за тялото. 

LR LIFETAKT Body Mission ви придружава в продължение на 28 дни по пътя към теглото, 
в което ще се чувствате добре1. Получавате подкрепа в три направления:

LR LIFETAKT BODY MISSION

Body Mission Базово решение 

Заместване на храненето: С Figu Active за вас е лесно да заместите две от трите 
основни ежедневни хранения. Супите, шейковете и блокчетата се приготвят бързо.

Помощници за диетата: Pro Balance и Protein Power – вашите помощници за диетата2 ви подкрепят, снабдяват 
ви с хранителни вещества и подпомагат изграждането на мускулатурата3. В допълнение Билковият чай помага 
да си набавите течности без калории.

Инструктор за отслабване: Получавате ексклузивен онлайн достъп до вашия личен инструктор за отслабване 
със седмично меню, вкусни рецепти, проследяване на теглото, споделяне на резултатите, фитнес видеа и още 
много. Започнете сега. Отслабването с Body Mission никога не е било по-лесно.

1  Контрол на теглото: Заместването на две от ежедневните основни хранения в рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения допринася за намаляване на телесното тегло. 
За да се постигне посоченото действие, трябва да се заместват едно или съответно две основни хранения на ден.

2 Магнезият в Protein Power допринася за нормален енергиен метаболизъм.
³ Протеините в Protein Power допринасят за поддържане и увеличаване на мускулната маса и за поддържане на нормалното състояние на костите.
4 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм и за намаляване на умората и изтощението.
5 Aloe Vera Гелът за пиене с вкус на праскова съдържа естествена захар

Индивидуални допълващи продукти за вашите лични потребности

Aloe Vera Гел за пиене
с вкус на праскова
Aloe Vera Гелът за пиене с вкус на праскова 
подпомага енергийния
ви метаболизъм4. Освен това е с
приятен сладък вкус и е без
добавена захар.5

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

Непрекъснато 
изпитвате
силен глад?

Искате да 
стимулирате 
метаболизма си?
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РАСТЕНИЕТО АЛОЕ ВЕРА

Растение с изключителни свойства 

Алое Вера от векове е ценена заради уникалното си съчетание 
от съставки.

Алое Вера има многобройни положителни свойства – със 
специалните си съставки може да има ценен принос за 
храненето, а също и за ежедневното снабдяване с течности. 
Освен това Алое Вера създава оптимални предпоставки за 
действието на всички допълнителни продукти.

Алое Вера от LR – винаги качествени продукти 
SGS INSTITUT FRESENIUS дава един от най-строгите печати 
за качество на пазара. За да сертифицира 4-те Aloe Vera Гела 
за пиене на LR, независимият институт проверява с проби 
и на неравномерни интервали от време отглеждането, 
обработването и готовите продукти – и то редовно месец след 
месец, година след година!

IASC е научна асоциация, чиято дейност е посветена на 
разпространението и използването на познанията за 
положителните свойства на растението Алое Вера. Нейното 
седалище е в Мериленд (САЩ). IASC предлага възможността за 
сертифициране на продукти с Алое Вера по строги параметри 
и по този начин изтъква тяхното качество.

Ацеманан  
Важна съставка на Алое Вера е 
ацеманан. Това вещество спада 
към мукополизахаридите и се 
съхранява в клетките на организма. 
Ацемананът разгръща своето 
благотворно действие най-вече 
в комбинация с останалите 
многобройни съставки на Алое Вера.

Информация

Произход, отглеждане и производство 
Алое Вера не изглежда много забележително и на пръв 
поглед прилича на кактус. Но всъщност спада към растенията 
от семейство Лилии. Алое Вера вирее на места с много 
горещ климат през лятото, където често не вали дъжд в 
продължение на месеци: например Куба, Мексико (Юкатан), 
Бразилия, Африка и Канарските острови. За да може да 
оцелее, растението е развило големи резервоари на вода 
в листата си. Алое Вера се отглежда върху огромни полета, 
разположени сред девствената природа. LR добива гела от 
листата на Алое Вера единствено от голяма високопланинска 
плантация в Мексико, която е включена в местни социални 
проекти. Отглеждането на Алое Вера става при спазването 
на традиционни методи, без изкуствено торене на почвата и 
използване на пестициди.

Гелът се добива в няколко грижливи стъпки:
1.  Механично почистване на всяко отделно листо във водна 

баня, за да се премахнат от листата мръсотията и други 
остатъци.

2.  Зелената външна обвивка се обелва внимателно от горната 
и долната страна на листа, за да се извлече гелообразната 
сърцевина.

3.  Сокът от листата се получава през филтър преса и 
последващи процедури за пречистване.

4.  Пълненето на пресования сок става по технически 
оптимизирани параметри и той е директно готов за 
транспортиране.

Познати съставки на Aloe Vera Barbadensis Miller 
Витамини: A, B2, B3, B6, B12, C, PP, E, фолиева киселина, 
ниацин, бетакаротин, холин; Минерали: калций, калий, 
магнезий, натрий, мед, желязо, цинк, манган; Аминокиселини: 
лизин, треонин, валин, метионин, изолевцин, фенилаланин, 
триптофан, аргинин, аспаргинова киселина, серин, 
глутаминова киселина, глицин, аланин, тирозин, хистидин, 
пролин, хидроксипролин, цистин, левцин; Ензими: 
оксидаза, каталаза, амилаза, брадикиназа, целулаза, липаза, 
алииназа, фосфатаза, креатин-фосфокиназа, дехидрогеназа, 
SGO-трансаминаза, SGP-трансаминаза; Моно- и полизахариди: 
ацеманан, арабиноза, галактоза, маноза, рамноза, ксилоза, 
хексуронова киселина, глюкоронова киселина, галактуронова 
киселина, целулоза; Фитостероли: кампестерол, лупеол, 
бетаситостерол; Аминозахари: глюкозамин, галактозамин; 
Освен това: ябълчна киселина, лигнин, сапогенин.
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* от препоръчителните стойности за дневен прием

2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe Vera Гел за пиене
„Традиционен с мед“
СЪДЪРЖАНИЕ 
1000 мл
(   11 дни)

Аргументи за продажба 
• 90 % гел от листата на
 Алое Вера и 9% мед
• Традиционна рецепта,
 базирана на хилядолетни
 предания
• Подпомага метаболизма

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
За мъже и жени на всяка възраст.

СВОЙСТВА 
Aloe Vera Гелът за пиене „Традиционен
с мед“ е натурален продукт от 90% гел
от листата на Алое Вера и 9% мед. 
Ценните му съставки могат да стимулират 
вътрешното благосъстояние и да 
подпомогнат метаболизма. Дневната 
доза осигурява 75% от препоръчителния 
дневен прием на витамин C.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ 
Приемайте по 3 x 30 мл дневно преди 
хранене. Aloe Vera Гелът за пиене 
„Традиционен с мед“ може да се приема 
по желание чист, разреден, леко охладен 
или със стайна температура. Да не се 
превишава препоръчаната доза за 
дневен прием. Хранителните добавки 
не са заместител на разнообразното и 
балансирано хранене и здравословния 
начин на живот. Да се съхранява на 
недостъпно за малки деца място.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
–  За нормална функция на кръвоносните 

съдове1

–  За нормална функция на костите3

–  За нормален енергиен метаболизъм2

–  За нормална функция на нервната 
система3

– За имунната система4

1  Витамин C допринася за нормалното изграждане на 
колаген за нормална функция на кръвоносните съдове, 
костите, хрущялите, венците, кожата и зъбите.

2  Витамин C се грижи за нормален енергиен 
метаболизъм, нормална функция на нервната система и 
нормална психическа функция.

3  Витамин С допринася за изграждането на колаген за 
нормална функция на ставния хрущял.

4   Витамин C допринася за нормална функция на 
имунната система.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
LR ALOE VIA продукти за грижа
Super Omega Капсули
Reishi Plus Капсули

Aloe Vera Гел за пиене
„Традиционен с мед“ –  
здраве с традиции 

Едва ли има друг натурален 
продукт, който да се радва на 
толкова успешна хилядолетна 
традиция, като Алое Вера. 
Независимо дали става дума за 
мексиканското племе ацтеки, за 
фараоните в Древен Египет или 
за Карл Велики при неговите 
многобройни пътувания и 
походи – всички те са познавали 
и ценели полезните за здравето 
свойства на Алое Вера.

При разработването на първия 
Aloe Vera Гел за пиене LR използва 
като образец традиционната 
оригинална рецепта, преоткрита и 
записана от францисканския монах 
отец Романо Заго от Бразилия. 
В нея той описва комбинацията от 
гел от Алое Вера и чист цветен мед 
като изключително полезна.

LR оптимизира тази рецепта 
в съответствие с най-новите 
научни познания и получихме 
удивителен резултат – Aloe Vera 
Гела за пиене „Традиционен с мед“!

Съставки: Гел от Aloe Vera Barbadensis Miller1 
(90 %), мед (9 %), киселина (лимонена киселина), 
стабилизатор (ксантан), антиоксидант (L-аскорбинова 
киселина), консервант (калиев сорбат).
1 САЩ/Мексико

Хранителни вещества

Витамин C

за 100 ml

67 mg (84 %*)

за 90 ml
(= 3 x 30 ml)

60 mg (75 %*)
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2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe Vera Гел за пиене
с вкус на праскова
СЪДЪРЖАНИЕ 
1000 мл
(   11 дни)

Аргументи за продажба 
• 98 % гел от листата на
 Алое Вера
• Без добавена захар**
• С плодов вкус на праскова

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
За жени и мъже на всяка възраст. Особено 
подходящ за диабетици. Благодарение на 
плодовия си вкус е особено подходящ и 
за деца.

СВОЙСТВА 
Aloe Vera Гелът за пиене с вкус на 
праскова е натурален продукт от 98% гел 
от листата на Алое Вера и има приятен, 
лек плодов вкус. Той е без добавена 
захар и има само 0,054 хлебни единици за 
дневна доза и затова е особено подходящ 
за диабетици. Ценните му съставки могат 
да стимулират благосъстоянието и да 
подпомогнат метаболизма. Дневната доза 
осигурява 100% от препоръчителния 
дневен прием на витамин C. Без 
оцветители и без добавена захар.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ 
Приемайте по 3 x 30 мл дневно преди 
хранене. Aloe Vera Гелът за пиене с вкус 
на праскова може да се приема по 
желание чист, разреден, леко охладен 
или със стайна температура. Да не се 
превишава препоръчаната доза за 
дневен прием. Хранителните добавки 
не са заместител на разнообразното и 
балансирано хранене и здравословния 
начин на живот. Да се съхранява на 
недостъпно за малки деца място.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– За нормална функция на
 кръвоносните съдове1

– За нормална функция на костите1

– За нормален енергиен метаболизъм1

– За нормална функция на нервната
 система2

– За имунната система3

1  Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген 
за нормална функция на кръвоносните съдове, костите, 
хрущялите, венците, кожата и зъбите.

2  Витамин C се грижи за нормален енергиен метаболизъм, 
нормална функция на нервната система и нормална 
психическа функция.

3  Витамин C допринася за нормална функция на имунната 
система.

** Алое Вера съдържа естествена захар

Aloe Vera Гел за пиене с вкус на 
праскова – защо без добавена 
захар? 

Aloe Vera Гелът за пиене с вкус на 
праскова е без никакъв вид добавена 
захар. По този начин той предлага 
важно предимство.

Например за диабетиците е 
важно съдържанието на захар 
в ежедневното им хранене 
да бъде ниско и под контрол, 
за да поддържат нивото на 
инсулина в кръвта по възможност 
непроменливо.

Но освен това много хора днес 
съзнателно предпочитат да 
ограничат консумацията на захар. 
Точно за тези целеви групи LR 
разработи Aloe Vera Гела за пиене с 
вкус на праскова.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
LR ALOE VIA продукти за грижа
Super Omega Капсули
Reishi Plus Капсули



* % от препоръчителните стойности за дневен прием

2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe Vera Гел за пиене
с вкус на праскова
СЪДЪРЖАНИЕ
1000 мл
(   11 дни)

Съставки: Гел от Aloe Vera Barbadensis Miller (98 
%), подсладител (натриев цикламат, ацесулфам 
К, натриев захарин), инулин, стабилизатор 
(ксантан), киселина (лимонена киселина), витамин 
С (L-аскорбинова киселина), аромат, консервант 
(калиев сорбат).
1 САЩ/Мексико

Хранителни стойности

Енергийна стойност (kJ/kcal)

Мазнини

от които наситени мастни киселини

Въглехидрати

от които захари

Белтъчини

Сол

Витамин С

за 100 ml

15 / 4

< 0,5 g

< 0,1 g

0,7 g

< 0,5 g

0,02 g

67 mg (84 %*)

89 mg (111 %*)

за 90 ml
(= 3 x 30 ml)

14 / 4

< 0,5 g

< 0,1 g

0,6 g

< 0,5 g

< 0,5 g

0,02 g

80 mg (100 %*)
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2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАИМЕНОВАНИЕ
Aloe Vera Гел за пиене
Intense Sivera
СЪДЪРЖАНИЕ
1000 мл
(   11 дни)

Съставки: Гел от Aloe Vera Barbadensis Miller (90 %), 
цветен мед (7 %), екстракт от коприва (2 %), киселина 
(лимонена киселина), стабилизатор (ксантан), 
антиоксидант (L-аскорбинова киселина), консервант 
(калиев сорбат).
1 САЩ/Мексико

Хранителни стойности

Енергийна стойност (kJ/kcal)

Мазнини

от които наситени мастни киселини

Въглехидрати

от които захари

Белтъчини

Сол

за 100 ml

108 / 25

< 0,5 g

< 0,1 g

6,0 g

5,2 g

< 0,5 g

0,01 g

за 90 ml
(= 3 x 30 ml)

97 / 23

< 0,5 g

< 0,1 g

5,4 g

4,7 g

< 0,5 g

< 0,01 g

Аргументи за продажба 
• 90 % гел от листата на
 Алое Вера
• 7 % мед
• С екстракт от коприва

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
Подходящ за жени и мъже на всяка 
възраст.

СВОЙСТВА 
Aloe Vera Гелът за пиене Intense Sivera е 
натурален продукт от 90 % гел от листата 
на Алое Вера и 7 % мед с екстракт 
от коприва с високо съдържание на 
натурален силиций.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ 
Приемайте по 3 x 30 мл дневно преди 
хранене. Aloe Vera Гелът за пиене Intense 
Sivera може да се приема по желание 
чист, разреден, леко охладен или със 
стайна температура. Да не се превишава 
препоръчаната доза за дневен прием. 
Хранителните добавки не са заместител 
на разнообразното и балансирано 
хранене и здравословния начин на 
живот. Да се съхранява на недостъпно за 
малки деца място.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– За общото благосъстояние

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
LR ALOE VIA продукти за грижа
Super Omega 3 Капсули
Reishi Plus Капсули

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ 
Идеално се комбинира със Super Omega 
Капсули за подкрепа на здравето на 
сърцето.
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* от препоръчителните стойности за дневен прием

2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАИМЕНОВАНИЕ
Aloe Vera Гел за пиене
Active Freedom
СЪДЪРЖАНИЕ
1000 мл
(   11 дни)

Съставки: Гел от Aloe Vera Barbadensis Miller (88 
%), фруктоза, колаген хидролизат, концентриран 
портокалов сок, хондроитин сулфат (0,5%), 
глюкозамин сулфат, киселина (лимонена киселина), 
стабилизатор (ксантан), консервант (калиев 
сорбат), натурален аромат на портокал, витамин 
С (L-аскорбинова киселина), витамин Е (DL-алфа-
токоферилацетат).
1 САЩ/Мексико

Аргументи за продажба 
• Натурален продукт с 88 %
 гел от листата на Алое Вера
 и хранително вещество за
 ставите
• Подпомага двигателния
 апарат
•  Подпомага нормалната
 функция на ставния хрущял

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За жени и мъже на всяка възраст. 
Идеален за тези, които искат да 
подпомогнат двигателния си апарат.

СВОЙСТВА
Aloe Vera Гелът да пиене Active 
Freedom е натурален продукт от 88 % 
гел от листата на Алое Вера, съчетан 
с витамин C и витамин E. С ценните 
витамини той може да допринесе за 
подкрепа на двигателния апарат, да 
помогне за поддържане на функцията 
на ставите и за изграждането на колаген 
за нормална функция на хрущялите – 
за пълна свобода на движението!

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ 
Приемайте по 3 x 30 мл дневно преди 
хранене. Aloe Vera Гелът да пиене Active 
Freedom може да се приема по желание 
чист, разреден, леко охладен или със 
стайна температура.

Да не се превишава препоръчаната доза 
за дневен прием. Хранителните добавки 
не са заместител на разнообразното и 
балансирано хранене и здравословния 
начин на живот. Да се съхранява на 
недостъпно за малки деца място.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– За нормално изграждане на колаген1

– За нормална функция на костите1

– За нормална функция на хрущялите1

– За нормален енергиен метаболизъм2

– За нормална функция на нервната
 система2

1  Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген 
за нормална функция на кръвоносните съдове, костите, 
хрущялите, венците, кожата и зъбите.

2  Витамин C се грижи за нормален енергиен метаболизъм, 
нормална функция на нервната система и нормална 
психическа функция.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
Active Freedom Капсули
LR ALOE VIA Aloe Vera 
Мултифункционален MSM гел за тяло
Protein Power

Хранителни вещества

Витамин E (α-TE)

Витамин C

за 100 ml

8,0 mg (67 %*)

50 mg (63 %*)

за 90 ml
(= 3 x 30 ml)

7,2 mg (60 %*)

45 mg (56 %*)



** от препоръчителните стойности за дневен прием (NRV)
*** досега няма препоръчителни стойности за дневен прием (NRV)

2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАИМЕНОВАНИЕ 
Active Freedom Капсули
СЪДЪРЖАНИЕ 
60 капсули/ 37,2 г
(   30 дни)

Аргументи за продажба 
•  Може да подпомогне
 съединителната, хрущялната
 и костната тъкан
•  Може да допринесе за
 по-голяма подвижност
•  С витамин D, E и манган

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
Подходящ за хора с проблеми със 
съединителната, хрущялната и/или 
костната тъкан.

СВОЙСТВА 
Капсулите Active Freedom допринасят 
за по-голяма свобода на движението. 
Продуктът може да подпомогне 
съединителната, хрущялната и костната 
тъкан и тяхната еластичност. Освен това 
съдържа допълнителни вещества като 
витамин E и D и не съдържа лактоза и 
глутен.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ
Приемайте 2 x 1 капсула дневно.
Да не се превишава препоръчаната доза 
за дневен прием. Хранителните добавки 
не са заместител на разнообразното и 
балансирано хранене и здравословния 
начин на живот. Да се съхранява на 
недостъпно за малки деца място.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– Допринася за поддържане на
 нормалното състояние на костите и
 мускулите1

– Допринася за нормален енергиен
 метаболизъм2

– Допринася за нормално изграждане
 на съединителната тъкан3

1  Витамин D допринася за поддържане на нормалното 
състояние на костите, мускулите и зъбите.

2   Манганът допринася за нормален енергиен метаболизъм и за 
нормално изграждане на съединителната тъкан.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
Aloe Vera Гел за пиене Active Freedom
LR ALOE VIA Aloe Vera 
Мултифункционален MSM гел за тяло

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ 
Капсулите Active Freedom са 
перфектното допълнение към Aloe Vera 
Гела за пиене Active Freedom.
Оптимално допълнение към продуктите 
Freedom на LR е LR ALOE VIA Aloe Vera 
Мултифункционалният MSM гел за тяло. 
Екстрактът от върбова кора и листата 
от мечо грозде се грижат за това, след 
натоварване да се чувствате бързо 
отново добре.

Хранителни вещества

Витамин E (α-TE)

Витамин D

Манган

Глюкозамин сулфат

Хондроитин сулфат

за 100 g

806 mg

202 µg

81 mg

54 g

8,1 g

% NRV**

83

50

50

***

***

за дневна доза
(2 капсули)

10 mg

2,5 µg

1,0 mg

675 mg

100 mg

Съставки: Глюкозамин сулфат (от ракообразни) (54 
%), желатин, хондроитин сулфат (8,1 %), витамин E, 
манганов глюконат, антислепващи агент (магнезиеви 
соли на годни за консумация мастни киселини), 
витамин D, оцветител (титанов диоксид).
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2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

Бърз прилив на енергия1

• Кофеин от гуарана², зелен чай  
 и др.
• С аминокиселините левцин,  
 изолевцин и валин (BCAA)
• Повече умствена работоспособност  
 благодарение на витамини B6, B12  
 и тиамин4

Защита от оксидантен стрес3

• Ефективна комбинация от антиокси- 
 данти защитава от оксидантен стрес³ 
 и снабдяват 100 % от ежедневните 
 нужди от витамин D и E
• Витамин C подкрепя и имунната  
 система5

•  Алое Вера на прах за общото 
благосъстояние

Отворете
лесно

Приемете
без вода

Стартирайте
с енергия

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Mind Master Extreme е подходящ 
за амбициозното и ориентирано 
към постиженията поколение. Тези, 
които искат да постигат успехи, но и 
същевременно да живеят здравословно 
и за които е важно да се чувстват добре 
в тялото си.

СВОЙСТВА
2 в 1: Енергия и защита.
Директен, интензивен и ефективен 
прилив на енергия2, който ви помага 
отново да работите фокусирани и 
концентрирани, като ви снабдява 
с липсващата енергия. Стикът е в 
практичен To-Go формат и се събира във 
всеки джоб. Приема се директно – без 
вода.
Кофеин от гуарана и екстракт от зелен 
чай, както и аминокиселини (BCAA – 
верижноразклонени аминокиселини) 
стимулират метаболизма и снабдяват 
организма с краткосрочна енергия, 
за да можете веднага да възстановите 
работоспособността си. Витамини от 
група B намаляват умората и подпомагат 
психическите и когнитивните функции. 
Реакциите ви стават по-бързи и сте 
по-бодри. Антиоксиданти като витамин 
E и витамин C защитават от оксидантен 
стрес. Така можете да останете 
фокусирани и работоспособни въпреки 
стреса.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ
Приемайте съдържанието на един стик 
веднъж дневно директно върху езика 
и го оставете бавно да се разтвори в 
устата.

ПРАКТИЧЕН TO-GO ФОРМАТ 

Да не се превишава препоръчаната доза 
за дневен прием. Хранителните добавки 
не са заместител на разнообразното и 
балансирано хранене и здравословния 
начин на живот. Да се съхранява на 
недостъпно за малки деца място. 
Прекомерната консумация може да 
предизвика слабителен ефект. Съдържа 
кофеин. Не се препоръчва за деца 
или бременни жени (80 mg кофеин 
за препоръчаната дневна доза). Да се 
съхранява на сухо и хладно място.

ПРИЛОЖЕНИЕ

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

НАИМЕНОВАНИЕ 
Mind Master Extreme  
Performance Powder
СЪДЪРЖАНИЕ 
14 стика по 2,5 г

Аргументи за продажба 
•  Бърз прилив на енергия1,2 

благодарение на 80 mg кофеин за 
дневна доза

•  Висока ефективност за тялото и 
ума1,2

• Защита от оксидантен стрес³
• С Алое Вера на прах
• Практичен To-Go формат
• Без захар



i

80 mg ** 

200 mg ** 

100 mg ** 

12,5 mg ** 

5 mg ** 

5 mg **

4 mg **

2 mg **

2 mg **

15 mg **

20 mg 25 %

5 µg 100 %

12 mg 100 %

1,1 mg 100 %

1,4 mg 100 %

1,4 mg 100 %

2,5 µg 100 %

2 mg 20 %

20 µg 36 %

БЕЗ
ЗАХАР

ИНФОРМАЦИЯ

2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Идеален допълващ продукт към 
Базовото решение Mental Power, което 
включва Mind Master Formula Green или 
Formula Red и Pro Balance.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Когато представяте продукта на 
клиентите си, не просто говорете колко 
е страхотен, а им предложете да го 
опитат. Тестването на продукти никога 
не е било толкова лесно. Еднократната 
доза е толкова малка и удобна, че 
може винаги да я носите със себе си, 
например в портмонето си.

Съставки: Подсладител (ксилитол), киселина 
(лимонена киселина), таурин, инозитол, 
микрокапсулиран кофеин (кофеин, глазиращ 
агент (моно- и диглицериди на мастни киселини)), 
екстракт от гуарана (Paullinia cupana Kunth), 
DL-алфа-токоферил ацетат, екстракт от зелен чай 
(Camellia sinensis (L.)), L-аскорбинова киселина, 
естествен аромат на сладък корен (Glycyrrhiza 
glabra L.), коензим Q10, аромат на нар, Алое Вера 
(Aloe Barbadensis Miller) на прах, антислепващ агент 
(магнезиеви соли на мастни киселини, трикалциев 
фосфат), цинков цитрат, L-серин, L-глутамин, 
L-левцин, цианокобаламин, холекалциферол, натриев 
рибофлавин 5’-фосфат, подсладител (сукралоза), 
L-изолевцин, L-валин, пиридоксин хидрохлорид, 
тиамин хидрохлорид, подсладител (ацесулфам К), 
натриев селенат.

КОФЕИН
Кофеинът е субстанция, 
стимулираща нервната система 
и кръвообращението. Той е 
психоактивно вещество (алкалоид), 
което в натурална форма се среща 
в различни растения. При хората 
кофеинът действа стимулиращо 
на нервната система и повишава 
концентрацията. Действа дори и в 
малки количества.

* Препоръчителни стойности за дневен прием (NRV)

** Няма налични NRV

Кофеин

за 1 стик (2,5 г) % NRV*

Таурин

Инозитол

Алое Вера на прах

L-серин

L-глутамин

L-левцин

L-валин

L-изолевцин

Коензим Q10

Витамин C

Витамин D

Витамин E (mg α-TE)

Тиамин

Рибофлавин

Витамин B6

Витамин B12

Цинк

Селен

НАИМЕНОВАНИЕ 
Mind Master Extreme  
Performance Powder
СЪДЪРЖАНИЕ 
14 стика по 2,5 г



WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАИМЕНОВАНИЕ 
Mind Master Brain & Body
Performance Drink
Formula Green и
Formula Red
СЪДЪРЖАНИЕ 
по 500 мл
(   6 дни)

Аргументи за продажба 
• Допринася за защита на
 клетките от оксидантен
 стрес
• Богат на ценни
 микрохранителни вещества
• С Алое Вера и ценни
 екстракти

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всички възрастови групи за 
защита на клетките от оксидантен стрес. 
Formula Red със плодовия си вкус се 
препоръчва и за деца в училищна възраст 
и за младежи.

СВОЙСТВА 
Хранителната добавка със 
специално съчетана комбинация от 
микрохранителни вещества подпомага 
активния начин на живот. Ефективни 
микрохранителни вещества като 
витамин B1 и B12 подпомагат енергийния 
метаболизъм на организма. Желязото 
допринася за нормална когнитивна 
функция. Освен това Mind Master защитава 
клетките от оксидантен стрес.

Mind Master Green е с натурален вкус, 
който се дължи на високата концентрация 
на растителни екстракти, и затова има 
леко горчива нотка. Подсладен е със 
стевия – чиста растителна съставка със 
силни подслаждащи свойства. Зеленият 
цвят на Mind Master се дължи основно на 
съдържащия се в него хлорофил.

Растенията използват това 
натурално багрилно вещество, за да 
фотосинтезират. Хлорофилът служи за 
усвояването на енергията от слънчевата 
светлина. По този начин това вещество 
е сред най-важните продуценти на 
енергия на планетата. Тъй като това е 
натурална съставка, може да има леки 
разлики в цвета на Mind Master.

Mind Master Red има вкус на червено 
грозде. Той е особено натурален и както 
и при Mind Master Green се дължи на 
високата концентрация на растителни 
екстракти и затова има леко горчива 
нотка. Основният вкус се придава от 
сока от червено грозде. Подсладен е със 
стевия – чиста растителна съставка със 
силни подслаждащи свойства.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ 
Приемайте дневно по 80 ml (отговаря 
на 2 капачки), най-добре след хранене 
(по желание чист или разреден с вода 
или плодов сок). Разклатете преди 
употреба. След първоначалното 
отваряне съхранявайте в хладилник и 
консумирайте в рамките на 1 седмица. 
Да не се превишава препоръчаната доза 
за дневен прием. Хранителните добавки 
не са заместител на разнообразното и 
балансирано хранене и здравословния 
начин на живот. Да се съхранява на 
недостъпно за малки деца място.

ПРИЛОЖЕНИЯ 
– Защитава клетките1 от оксидантен
 стрес
– Допринася за нормален енергиен
 метаболизъм3

– Допринася за нормална психическа
 функция2

– Намалява умората и изтощението3

– Допринася за нормална когнитивна
 функция4

– Допринася за нормална функция на
 нервната система2

1  Витамин E защитава клетките от оксидантен стрес.
2  Тиамин допринася за нормална функция на нервната система, 

за нормална психическа функция и за нормална сърдечна 
функция.

3  Витамин B12 подпомага енергийния метаболизъм, както и 
нервната система и намалява умората и изтощението.

4  Желязото допринася за нормална когнитивна функция.



* от препоръчителните стойности за дневен прием

* от препоръчителните стойности за дневен прием

Mind Master Formula Green

Mind Master Formula Red

2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАИМЕНОВАНИЕ 
Mind Master Brain & Body
Performance Drink
Formula Green и
Formula Red
СЪДЪРЖАНИЕ 
по 500 мл
(   6 дни)

Хранителни стойности

Енергийна стойност (kJ/kcal)

Мазнини

от които наситени мастни киселини

Въглехидрати

от които захари

Белтъчини

Сол

Витамин E (α-TE)

Тиамин

Фолиева киселина

Витамин B12

Желязо

Селен

за 100 ml

226/ 53

< 0,5 g

0 g

13 g

13 g

< 0,5 g

0,06 g

15 mg (125 %*)

1,4 mg (127 %*)

250 µg (125 %*)

3,1 µg (124 %*)

5,3 mg (38 %*)

35 µg (64 %*)

за дневна доза (80 ml)

181/ 42

< 0,5 g

0 g

10 g

10 g

< 0,5 g

0,05 g

12 mg (100 %*)

1,1 mg (100 %*)

200 µg (100 %*)

2,5 µg (100 %*)

4,2 mg (30 %*)

28 µg (51 %*)

Хранителни стойности

Енергийна стойност (kJ/kcal)

Мазнини

от които наситени мастни киселини

Въглехидрати

от които захари

Белтъчини

Сол

Витамин E (α-TE)

Тиамин

Фолиева киселина

Витамин B12

Желязо

Селен

за 100 ml

177/ 42

< 0,5 g

0 g

10 g

9,6g

< 0,5 g

0,04 g

15 mg (125 %*)

1,4 mg (127 %*)

250 µg (125 %*)

3,1 µg (124 %*)

5,3 mg (38 %*)

35 µg (64 %*)

за дневна доза (80 ml)

142/ 34

< 0,5 g

0 g

8,0 g

7,7 g

< 0,5 g

0,03 g

12 mg (100 %*)

1,1 mg (100 %*)

200 µg (100 %*)

2,5 µg (100 %*)

4,2 mg (30 %*)

28 µg (51 %*)

ПАТЕНТ 
Mind Master Brain & Body Performance 
Drink Formula Green е с регистрация за 
патент (Патент №: DE 10 2013 205 049 A1)

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
Aloe Vera Гелове за пиене
Vita Active

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ 
При тестване на продукта използвайте 
варианта с по-приятен вкус Formula Red. 
Иначе можете да смесвате  Mind Master 
Green и с плодов сок.

Съставки:
Mind Master Formula Green:
Гел от Aloe Vera Barbadensis Miller (36 %), гроздов 
сок от гроздов концентрат, вода, декстроза, смес от 
екстракти (екстракт от зелен чай, екстракт от японска 
пача трева, съдържащ ресвератрол), стабилизатор 
(ксантан), L-карнитин-L-тартрат, смес от витамини 
(тиамин мононитрат, фолиева киселина, витамин 
В12, DL-алфа-токоферил ацетат), киселина (лимонена 
киселина), железен (ІІІ)-пирофосфат, консервант 
(калиев сорбат), оцветител (медни комплекси на 
хлорофилина), натурален аромат, подсладител 
(стевиол гликозид), коензим Q10, антиоксидант 
(L-аскорбинова киселина), холин битартрат, натриев 
селенит.
1 САЩ/Мексико

Съставки: 
Mind Master Formula Red:
Сок от червено грозде от гроздов концентрат, гел от 
Aloe Vera Barbadensis Miller (36 %), вода, декстроза, 
стабилизатор (ксантан), смес от екстракти (екстракт 
от гроздови семки, екстракт от зелен чай, екстракт 
от гроздови люспи, съдържащ ресвератрол), 
L-карнитин-L-тартрат, антиоксидант (L-аскорбинова 
киселина), коензим Q10, смес от витамини (тиамин 
мононитрат, фолиева киселина, витамин В12, 
DL-алфа-токоферил ацетат), киселина (лимонена 
киселина), железен (ІІІ)-пирофосфат, консервант 
(калиев сорбат), подсладител (стевиол гликозид), 
холин битартрат, натриев селенит, оцветител (медни 
комплекси на хлорофилина).
1 САЩ/Мексико
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2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

INFO

НАИМЕНОВАНИЕ
Vita Active Червени плодове
СЪДЪРЖАНИЕ 
150 мл
(   30 дни)

Аргументи за продажба 
•  Богат компактен концентрат
 от натурални плодове и
 зеленчуци
•  Сигурно снабдяване с десет
 витамина
•  Без консерванти и
 оцветители
•   100 % снабдяване с витамини 

само с една чаена лъжичка

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
За цялото семейство за сигурно 
снабдяване с витамин.

СВОЙСТВА 
Vita Active е концентрат от 21 вида 
плодове и зеленчуци, който снабдява 
организма 100 % с десет важни витамина, 
и то само с една чаена лъжичка на ден.* 
Без консерванти и оцветители.

*  Хранете се разнообразно и балансирано и водете здравословен 
начин на живот.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ 
Приемайте 1 път дневно по една пълна до 
маркировката капачка (= 5 ml) по време 
на или след хранене.

Може да смесите Vita Active с вода, 
да го добавите към кисело мляко, 
десерт или мюсли. Препоръчва се 
дългосрочен прием. Да не се превишава 
препоръчаната доза за дневен прием. 
Хранителните добавки не са заместител 
на разнообразното и балансирано 
хранене и здравословния начин на 
живот. Да се съхранява на недостъпно за 
малки деца място.

Не съхранявайте при температура 
над 25 °С. След първоначалното 
отваряне затваряйте опаковката 
добре, съхранявайте в хладилник и 
консумирайте в рамките на 5 седмици. 
Разклатете преди употреба.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– За имунната система2

– За нормален енергиен метаболизъм1

– За нормална функция на нервната
 система1

1  Тиамин и витамин B12 се грижат за нормален енергиен 
метаболизъм и за нормална психическа функция.

2  Витамин B6 допринася за нормална функция на имунната 
система.

Витамините –  
ценните мултиталанти! 
Витамините са истински 
многостранни таланти. Например 
витамини D и B6 подпомагат 
имунната система, витамин B12 – 
клетъчното делене, а витамин B1 – 
нормалната функция на сърцето. 
Но организмът не може сам да 
произвежда всички витамини, 
от които се нуждае. Затова 
балансираното хранене е толкова 
важно.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ 
Опитайте Vita Active към кисело мляко, 
сладолед или гофрети!



2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

* от препоръчителните стойности за дневен прием (NRV)

НАИМЕНОВАНИЕ
Vita Active Червени плодове
СЪДЪРЖАНИЕ 
150 мл
(   30 дни)

Хранителни вещества

Витамин D

Витамин E (α-TE)

Тиамин

Рибофлавин

Витамин B6

Витамин B12

Ниацин (NE)

Фолиева киселина

Пантотенова киселина

Биотин

за 100 ml

200 µg

240 mg

22 mg

28 mg

28 mg

50 µg

320 mg

4000 µg

120 mg

1000 µg

% NRV*

200 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Съставки: Плодови и зеленчукови концентрати 
(95 %, състоящи се от червено грозде, ябълки, вишни, 
бъз, касис, шипки, ягоди, къпини, моркови, трънки, 
боровинки, арония, сливи, червено френско грозде, 
ракитник, лимони, праскови, кайсии, малини, къпини 
Бойсен), глюкоза, доматен концентрат, емулгатор 
(слънчогледов лецитин), ниацин (никотинамид), 
витамин E, пантотенова киселина, витамин B12, 
биотин, витамин D, витамин B6, тиамин, рибофлавин, 
фолиева киселина.

за дневна доза
(5 ml)

10 µg

12 mg

1,1 mg

1,4 mg

1,4 mg

2,5 µg

16 mg

200 µg

6,0 mg

50 µg
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* от препоръчителните стойности за дневен прием (NRV)
** досега няма препоръчителни стойности за дневен прием (NRV)

2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ 
Pro Balance
СЪДЪРЖАНИЕ 
360 таблетки/ 252 г
(   30 дни)

Аргументи за продажба 
•  Може да подпомогне
 естествения алкално-
 киселинен баланс
•  Съдържа ценни минерали и
 микроелементи
•  За общото благосъстояние и
 за по-малко умора

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
Подходящ за всички възрастови групи.

СВОЙСТВА 
Pro Balance може да подпомогне алкално-
киселинния баланс и по този начин да
стимулира общото благосъстояние. Може
да помогне срещу умора в следствие на
недостиг на минерали и при 
неразположения.
Pro Balance съдържа специално съчетани
алкални минерали и микроелементи като
калций и калий. Без глутен и лактоза и без
съставки от животински произход.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ 
Приемайте 3 x 4 таблетки дневно 
с течност. Да не се превишава 
препоръчаната доза за дневен прием.

Хранителните добавки не са заместител 
на разнообразното и балансирано 
хранене и здравословния начин на 
живот. Да се съхранява на недостъпно за 
малки деца място. Съхранявайте на сухо 
и хладно място.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
Човешкият организъм трябва редовно 
да приема минерали като магнезий, 
калций и калий и микроелементи като 
мед, хром и молибден. Те се грижат за 
регулиране на алкално-киселинния 
баланс. LR използва калциев и натриев 
карбонат в Pro Balance.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– За нормална функция на нервната
 система1

– За нормална мускулна функция1

– Допринася за поддържане на
 електролитния баланс2

– За нормален енергиен метаболизъм3

– Допринася за нормален енергиен
 метаболизъм на макронутриентите3

За да оцелее човек, се нуждае от 
т.нар. минерали. Това са неорганични 
вещества като солите и металите. 
Те участват в различни етапи от 
метаболизма и редица процеси в 
организма: от баланса на солите 
и водата през защитните сили на 
имунната система до втвърдяването 
на костите. Докато макроелементите 
като калий или калций са 
необходими в големи количества, 
други вещества като цинк, йод или 
селен са достатъчни в малки дози и 
затова се наричат микроелементи.

1  Калият подпомага нормалната функция на нервната система и 
мускулната функция.

2  Магнезият допринася за намаляване на умората и 
изтощението и за поддържане на електролитния баланс.

3  Калцият се грижи за нормален енергиен метаболизъм и за 
нормалното състояние на костите и зъбите.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
Vita Active

Съставки: Натриев карбонат, калциев карбонат, 
пълнител (сорбит), пълнител (микрокристална 
целулоза), магнезиев карбонат, калиев цитрат, 
натриев цитрат, калиев бикарбонат, магнезиев цитрат, 
калциев цитрат, малтодекстрин, царевично нишесте, 
антислепващ агент (силициев диоксид и магнезиеви 
соли на годни за консумация мастни киселини), 
меден глюконат, хром хлорид, натриев молибдат.

Хранителни вещества

Калий

Магнезий

Калций

Натрий

Мед

Хром

Молибден

за 100 g

3571 mg

2381 mg

8274 mg

6548 mg

5400 µg

714 µg

952 µg

% NRV*

15

53

87

**

45

150

160

за дневна доза
(12 таблетки)

300 mg

200 mg

695 mg

550 mg

453 µg

60 µg

80 µg



2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

* % от препоръчителните стойности за дневен прием (NRV)
** 7 g + 200 ml вода
***7 g + 200 ml нискомаслено мляко без лактоза (1,5 % масленост)

НАИМЕНОВАНИЕ
Fiber Boost
СЪДЪРЖАНИЕ 
210 г
(   30 порции)

Аргументи за продажба
• Високо съдържание на  фибри
• Натурална сладост от стевията
• Високо съдържание на хром

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
Хора, които в ежедневието си консумират 
малко пълнозърнести продукти, плодове 
и зеленчуци.

СВОЙСТВА 
Брашно от рожков, гума гуар и 
брашно от дяволски език – тези 3 
висококачествени съставки осигуряват 
високото съдържание на фибри във 
Fiber Boost. Фибрите са важен компонент 
от ежедневното хранене. Освен това 
продуктът съдържа важен микроелемент 
за организма – хром, който е необходим 
за поддържането на нормалните нива на 
кръвната захар. Fiber Boost е изцяло без 
добавена захар – натуралната сладост на 
стевията придава на продукта приятен 
вкус.

Fiber Boost е лесен за приготвяне и лесно 
може да го включите в ежедневието си.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ 
Приемайте по една порция Fiber Boost 
веднъж на ден. Препоръчително е 
приемът да бъде между две основни 
хранения.
Да не се превишава препоръчаната доза 
за дневен прием. Хранителните добавки 
не са заместител на разнообразното и 
балансирано хранене и здравословния 
начин на живот. Да се съхранява на 
недостъпно за малки деца място. 
Съхранявайте в плътно затворена 
опаковка, на сухо място и при стайна 
температура.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ 
Разбъркайте две равни мерителни 
лъжички (една мерителна лъжичка 
= приблизително 3,5 г) с 200 мл 
нискомаслено мляко без лактоза (1,5 % 
масленост) или вода и продуктът е готов 
за консумация.

За целта използвайте чаша с вместимост 
минимум 300 мл. Препоръчваме 
приготвянето с шейкър.

УКАЗАНИЕ 
Продуктът не трябва да се консумира 
като прах. Съдържа естествена захар.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
–  Допринася за нормален метаболизъм 

на макрохранителните вещества; 
белтъците, въглехидратите и 
мазнините се усвояват по-добре от 
организма1

– Допринася за поддържане на нивата
 на кръвната захар, а това намалява
 силния глад1

1  Хромът допринася за нормален метаболизъм на 
макрохранителните вещества и за поддържане на 
нормалните нива на кръвната захар.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
Figu Active
Pro Balance
Vita Active 

Съставки: Смес от изпечено брашно от рожков, гума 
гуар и брашно от дяволски език (95 %), готварска 
сол, аромати, подсладител (стевиол гликозид), 
антислепващ агент (силициев диоксид), хром-(III)-
хлорид.

Хранителни стойности

Енергийна стойност (kJ/kcal)

Мазнини

от които наситени мастни киселини

Въглехидрати

от които захари

Влакнини

Белтъчини

Сол

Хром

за 100 g

1086 / 259

< 0,5 g

0,2 g

34 g

25 g

51 g

4,2 g

2,0 g

571 µg

% NRV*

–

–

–

–

–

–

–

–

108%

за
порция***

474 / 113

3,2 g

2,0 g

12 g

1,8 g

3,6 g

7,3 g

0,40 g

43 µg

за
порция**

79 / 19

0 g

0 g

2,4 g

1,8 g

3,6 g

< 0,5 g

0,14 g

40 µg

% NRV*

–

–

–

–

–

–

–

–

100 %



2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАИМЕНОВАНИЕ
Pro 12
СЪДЪРЖАНИЕ 
30 таблетки/ 15 г
(   30 дни)

Аргументи за продажба 
• С 12 полезни бактериални
 щама
• С 1 млрд. бактерии във
 всяка капсула
• Патентовано
 микрокапсулиране

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
За жени и мъже на всяка възраст.

СВОЙСТВА 
Pro 12 съдържа уникална комбинация
от 12 различни бактериални щама, чието 
действие е гарантирано допълнително от 
патентовано микрокапсулиране. С 1 млрд. 
бактерии във всяка капсула продуктът е 
богат на полезни чревни бактериии, които 
благодарение на микрокапсулирането 
достигат невредими до целта си – 
червата – и така допринасят за оптимална 
подкрепа за благосъстоянието.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ
Приемайте по 1 капсула Pro 12 веднъж 
дневно с чаша течност. Да не се 
превишава препоръчаната доза за 
дневен прием. Хранителните добавки 
не са заместител на разнообразното и 
балансирано хранене и здравословния 
начин на живот. Да се съхранява на 
недостъпно за малки деца място. 
Съхранявайте в плътно затворена 
опаковка, на сухо място и при стайна 
температура.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
Всяка капсула съдържа общо 1 
млрд. полезни бактерии, които са от 
дванадесет различни бактериални 
щама. Тази комбинация е уникална.
Решаваща роля за действието на 
пробиотичните бактерии е степента 
им на оцеляване при критичното 
преминаване през стомаха по пътя 
към червата. Намиращата се там солна 
киселина може да ги унищожи и по този 
начин да ги направи неефикасни. Pro 12 
притежава двойно микрокапсулиране, 
което защитава бактериите значително 
по-ефективно от повечето продукти. 
Освен това продуктът съдържа влакнини 
FOS (фруктоолигозахариди). Те служат 
като „начална помощ“ за бактериите 
в организма.

Pro 12 съдържа следните дванадесет 
полезни бактериални култури:

• Bifidobacterium Iongum
• Bifidobacterium breve
• Bifidobacterium bifidum
• Bifidobacterium infantis
• Bifidobacterium lactis
• Lactobacillus plantarum
• Lactobacillus casei
• Lactobacillus paracasei
• Lactobacillus rhamnosus
• Lactobacillus acidophilus
• Lactobacillus bulgaricus
• Streptococcus thermophilus

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– За благосъстоянието

ПАТЕНТ 
Продуктът е патентован заради 
изключителния си състав.
Патент №: EP 2 228 067 A1

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ 
Идеалното допълнение към Pro 12 
са Aloe Vera Геловете за пиене от LR. 
Те подготвят оптимално червата за 
съдържащите се в Pro 12 бактерии!
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Решаваща роля за действието на пробиотичните бактерии е степента 
им на оцеляване при критичното преминаване през стомаха по пътя 
към червата. Намиращата се там солна киселина може да ги унищожи 
и по този начин да ги направи неефикасни. Pro 12 притежава двойно 
микрокапсулиране, което защитава бактериите значително по-ефективно 
от повечето продукти.

* логаритмична скала

Бактерии, защитени чрез двойно
микрокапсулиране1

10.0001 / 15.0002-кратно увеличение чрез растерен електронен микроскоп

Незащитени бактерии2

По-голяма ефективност чрез
патентовано микрокапсулиране!

Pro 12

Пробиотичен продукт без 
микрокапсулиране

Престой
в стомаха
(часове)
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2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАИМЕНОВАНИЕ
Pro 12
СЪДЪРЖАНИЕ 
30 таблетки/ 15 г
(   30 дни)

Богат на полезни чревни бактерии

Чревната стена в човешкия
организъм е населена от добри
(т.нар. пробиотични) и от други
бактерии. Естественият баланс
между тези бактерии има голямо
влияние върху благосъстоянието.

Оптимална подкрепа за благосъстоянието

Червата са един от най-големите
органи в човешкото тяло. Те имат
решаваща роля за физическото
ни благосъстояние.

12 бактериални щама

Във всяка капсула Pro 12 се съдържат
общо 1 млрд. пробиотични бактерии.
Те се класифицират в 12 различни
бактериални щама. Тази комбинация
е уникална

Общ брой пробиотични бактерии във всяка капсула: минимум 1 млрд.

Съставки: Фруктоолигозахариди (40 %), 
царевично нишесте, обвивка на капсулата 
(хидроксипропилметил целулоза), бактериални 
култури (B. longum, B.breve, B. bifidum, B. infantis, B. 
lactis, L. plantarum, L. casei, L. paracasei, L. rhamnosus, 
L. acidophilus, L. bulgaricus, S. thermophilus), 
малтодекстрин, пълнител (микрокристална целулоза), 
антислепващ агент (силициев диоксид), оцветител 
(титанов диоксид).

Хранителни стойности

Енергийна стойност (kJ/kcal)

Мазнини

от които наситени мастни киселини

Въглехидрати

от които захари

Влакнини

Белтъчини

Сол

за 100 g

1250 / 299

1,0 g

0,9 g

48 g

3,9 g

42 g

3,6 g

0,39 g

за дневна доза (1 капсула)

6 / 1

0 g

0 g

< 0,5 g

0 g

< 0,5 g

< 0,5 g

< 0,01 g
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** от препоръчителните стойности за дневен прием (NRV)
*** досега няма препоръчителни стойности за дневен прием (NRV)

ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ 
Super Omega Капсули
СЪДЪРЖАНИЕ 
60 капсули/ 100,8 г
(   20 дни)

Аргументи за продажба 
•  С високо съдържание на EPA
 и DHA за нормална
 сърдечна функция
•  Само от устойчив риболов

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
Подходящ за всички възрастови групи. 
Особено препоръчителен за хора, 
които искат да се погрижат за сърцето и 
сърдечно-съдовата си система.

СВОЙСТВА 
Капсулите Super Omega съдържат повече 
от два пъти по-високо количество EPA 
и DHA (ейкозапентаенова киселина и 
докозахексаенова киселина) в сравнение 
с обичайните подобни продукти на пазара 
и по този начин имат ценен принос за 
здравето на сърцето. Съдържащото се 
рибено масло се добива единствено от 
свободно живеещи скумрии, сардини и 
риба тон.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ 
Приемайте 3 x1 капсула дневно с малко 
течност.

Да не се превишава препоръчаната доза 
за дневен прием. Хранителните добавки 
не са заместител на разнообразното и 
балансирано хранене и здравословния 
начин на живот. Да се съхранява на 
недостъпно за малки деца място.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– Допринася за нормална функция на
 сърцето1

1  EPA и DHA допринасят за нормална сърдечна функция. Затова 
е необходимо да се приемат минимум 250 мг EPA и DHA на 
ден.

СЕРТИФИЦИРАНЕ 
Сертификат Friend of the Sea  
Friend of the Sea е независима 
организация с нестопанска цел, 
чиято мисия е да работи в полза 
на световните морета и океани. 
Стандартите за сертифициране от 
Friend of the Sea изпълняват „Насоките 
за екомаркировката на продукти 
от риболов и аквакултури“ на ФАО 
(Организацията на ООН за прехрана и 
земеделие). По-специално Friend of the 
Sea изпълнява член 30 от насоките на 
ФАО за избягване на прекомерния улов.

За да функционира правилно, 
организмът се нуждае от малки 
количества мазнини. Ненаситените 
мазнини, като например Омега-3, 
са особено полезни. Но те не могат 
да се произвеждат от организма 
и затова трябва да се приемат с 
храната. Съдържат се например в 
ядките, рибата, зехтина и авокадото. 
Има общо 11 различни вида 
Омега-3 мастни киселини, като 
най-важните представители са 
ейкозапентаеновата киселина (EPA) и 
докозахексаеновата киселина (DHA).

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
Aloe Vera Гелове за пиене

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ 
За здраво сърце трябва да внимавате за 
балансирано хранене, по възможност 
да свалите наднорменото тегло и в 
най-добрия случай да практикувате 
спорт за издръжливост.

Съставки: Рибено масло (41 %), желатин, масло 
от вечерна иглика (13 %), съдържащи бета-глюкан 
ечемичени влакна, влагозадържащ агент (глицерин), 
емулгатор (моно- и диглицериди на годни за 
консумация мастни киселини), палмоядрено масло, 
оцветител (железен диоксид).

Съставки

Омега-3 мастни киселини

EPA (ейкозапентаенова киселина)

DHA (докозахексаенова киселина)

β-глюкан от ечемик

за  100 g

25 g

13 g

8,3 g

2,3 g

 % NRV**

***

***

***

***

за дневна доза
(3 капсули)

1260 mg

630 mg

420 mg

117 mg
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ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ
Protein Power
Напитка на прах Ванилия
СЪДЪРЖАНИЕ 
375 г
(   30 порции)

Аргументи за продажба 
• Комбинация от 5
 протеинови компонента
•  Поддържа мускулната маса
•  С 80 % протеини

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
Protein Power служи за защита на 
мускулатурата или като добавка за 
подкрепа на мускулите при спорт. 
Препоръчва се като хранителна добавка 
за по-възрастни хора, които имат 
по-висока потребност от белтъчини 
поради по-лошото им усвояване с 
напредване на възрастта.

СВОЙСТВА 
Ценни протеини и други хранителни 
вещества защитават мускулатурата 
от разграждане. Това подпомага 
отслабването, тъй като чрез 
изграждането на мускулите се увеличава 
горенето на мазнини.
Благодарение на магнезия и витамин 
B6 Protein Power има ценен принос за 
усвояването на протеините. Уникалната 
комбинация от 5 компонента осигурява 
полезно съчетание на протеини.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ 
Разбъркайте една равна мерителна 
лъжичка (12,5 g прах) дневно със 125 ml 
нискомаслено мляко (1,5 % масленост) 
или със 100 ml вода. Препоръчително 
е да приготвяте напитката с мляко и 
да я консумирате вечер. Също така 
препоръчваме приготвяне в шейкър.

Може да съдържа следи от глутен 
и лупина. Разклатете кутията преди 
употреба. Обемът на съдържанието е 
технически обусловен. Съхранявайте 
на сухо и хладно място. След отваряне 
използвайте възможно най-скоро. 
Хранете се разнообразно и балансирано 
и водете здравословен начин на живот.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– Допринася за увеличаване и
 поддържане на мускулната маса1

– Грижи се за нормален енергиен
 метаболизъм и метаболизъм на
 белтъците2 и гликогена
– Допринася за поддържане на
 нормалното състояние на костите1

1  Протеините допринасят за поддържането и увеличаването на 
мускулната маса и допринасят за поддържане на нормалното 
състояние на костите.

2  Витамин B6 допринася за нормален метаболизъм на 
белтъците и гликогена и регулира хормоналната дейност.

Протеини
Протеините се състоят от 
22 градивни елемента – т.нар. 
аминокиселини. Те са компонентите 
на всички живи организми и имат 
редица важни функции в човешкото 
тяло. Освен всичко друго протеините 
допринасят за изграждане на 
мускулната маса, както и за 
поддържането на мускулатурата и за 
нормалното състояние на костите. 
Като едни от трите основни (макро) 
хранителни вещества – заедно 
с въглехидратите и мазнините – 
протеините играят важна роля като 
доставчици на енергия.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
Aloe Vera Гел за пиене Active Freedom
Active Freedom Капсули



* от препоръчителните стойности за дневен прием (NRV)
** 12,5 g прах + 125 ml нискомаслено мляко (1,5 % масленост) 100 ml вода
*** 12,5 g прах + 100 ml вода

2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАИМЕНОВАНИЕ
Protein Power
Напитка на прах Ванилия
СЪДЪРЖАНИЕ 
375 г
(   30 порции)

Съставки: 95 % протеин на прах (соев протеин, 
суроватъчен протеин, калциев казеинат, млечен 
протеин, яйчен белтък), магнезиев карбонат, аромат, 
антислепващ агент (силициев диоксид), подсладител 
(сукралоза), витамин В6, оцветител (бета-каротин).

Хранителни стойности

Енергийна стойност (kJ/kcal)

Мазнини

от които наситени мастни киселини

Въглехидрати

от които захари

Белтъчини

Сол

Витамин В6

Магнезий

за 100 g прах / %*

1555 kJ 
(367 kcal)

3,3 g

2,1 g 

4,3 g

2,5 g

80 g

1,5 g

3,0 mg / 214 

700 mg / 187

за порция***/       %*

193 kJ
(46 kcal) 

< 0,5 g

0,3 g

0,5 g

0,3 g

10 g

0,19 g

0,4 mg / 29

88,0 mg / 23

за порция**/  
%*

437 kJ 
(104 kcal)

2,4 g

1,4 g

6,5 g

6,3 g

14 g

0,34 g

0,4 mg / 29

103 mg / 27
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2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ 
Билков чай
СЪДЪРЖАНИЕ 
250 г
(   около 100 чаши)

Аргументи за продажба 
•  Само натурални съставки
•  Беден на калории източник
 на течности
•   За достатъчно снабдяване 

с течности по време на диета

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
За хора, които искат да постигнат 
намаляване на теглото с диета или 
просто искат да се хранят осъзнато и 
здравословно.

СВОЙСТВА 
Билковият чай е идеален спътник по 
време на диета, тъй като благодарение 
на приятния му вкус ви е лесно през 
деня да приемате необходимото 
количество течности. Чаят съдържа 
различни билки, листа от мате и кора от 
лапачо.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ 
1–2 пълни ч.л. чай се заливат в голяма 
чаша с гореща вода, покрива се и се 
оставя да се запари за 5–7 минути, след 
което се прецежда. Пийте по 3-4 чаши 
чай дневно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– Осигурява снабдяване с течности,
 особено по време на диета

УКАЗАНИЯ 
Немското дружество по хранене 
препоръчва да се приемат по около 
1,5 литра вода или неподсладен чай 
на ден. В зависимост от температурите 
навън и извършваната дейност и преди 
всичко по време на диета е добре да се 
пият повече течности.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
Опитайте и продуктите Figu Active: 
вкусни супи, шейкове и блокчета с 
различни вкусове. За силния глад 
препоръчваме Fiber Boost между 
храненията. Много сътрудници и 
клиенти поръчват в допълнение на 
шейковете, супите и блокчетата Figu 
Active също и Aloe Vera Гелове за пиене, 
Pro Balance и Pro12. Особено Pro Balance 
подкрепя чудесно диетата, защото 
твърде окисленото тяло не може да 
разгражда мазнини.

Избрани съставки на Билковия чай: 
Зелен чай
Листа от мате
Кора от лапачо
Листа от коприва
Чай ройбос
Лимонова трева

Съставки: Зелен чай (20 %), листа от мате, кора от 
лапачо, листа от коприва, чай ройбос, лимонова 
трева, сладък корен.
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2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ
Colostrum Liquid
СЪДЪРЖАНИЕ 
125 мл
(   15 дни)

Аргументи за продажба
• Чист натурален продукт,
 обезмаслен и с отстранен
 казеин
• Само от крави от Европа
• Метод на студено
 производство с регистрация
 за патент

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
Подходящ за всяка възраст.

СВОЙСТВА 
Colostrum Liquid съдържа 100 % течна 
коластра и е чист натурален продукт 
с най-доброто от първото мляко на 
крави от Европа. Представлява ценна 
коластра, обезмаслена, с отстранен 
казеин и непастьоризирана, Използвана 
е само излишната коластра от първите 
часове. Чувствителните съставки се 
запазват чрез щадящ метод на студено 
производство. Без добавени оцветители 
и консерванти. Гарантирано без 
антибиотични остатъци и анаболно-
андрогенни стероиди.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ 
Приемайте един път дневно една пълна 
до маркировката капачка (= 8 ml) чиста 
или със студен плодов сок. Не смесвайте 
с горещи напитки. Съхранявайте на 
хладно и тъмно. След първоначалното 
отваряне съхранявайте в хладилник 
и консумирайте в рамките на 16 дни. 
При помътняване разклатете преди 
консумация. Хранителните добавки 
не са заместител на разнообразното и 
балансирано хранене и здравословния 
начин на живот. Да се съхранява на 
недостъпно за малки деца място.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– За общото благосъстояние при
 директна консумация

Коластра – най-доброто от 
природата
„Коластрата е първото мляко 
на кравата и е особено ценна за 
теленцата. Тя се образува само 
непосредствено след раждането и 
снабдява новороденото с всичко, 
от което се нуждае. За продуктите 
Colostrum на LR, разбира се, 
използваме само излишната 
коластра от първите часове – на 
теленцето не му липсва нищо.“

Д-р Щефан Биел
Директор Research & Development

Съставки: говежда коластра (първо мляко) с 
отстранени мазнини и казеин.

СЕРТИФИКАТИ 
SGS INSTITUT FRESENIUS Quality Seal

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
Colostrum Капсули

ДРУГИ УКАЗАНИЯ 
Colostrum от LR е щадящо обработен 
натурален продукт. Като при всяка друга 
суровина и тук може да се наблюдават 
известни разлики във вида. Затова 
може вкусът или консистенцията на 
продукта да се различават. Това обаче 
не се отразява върху качеството и 
съдържанието на ценните съставки.

Хранителни стойности

Енергийна стойност (kJ/kcal)

Мазнини

от които наситени мастни киселини

Въглехидрати

от които захари

Белтъчини

Сол

за порция (8 ml)

11 / 3

< 0,5 g

0 g

< 0,5 g

< 0,5 g

< 0,5 g

< 0,01 g

за 100 ml

131 / 31

< 0,5 g

0 g

2,6 g

2,6 g

4,0 g

0,18 g
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2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАИМЕНОВАНИЕ 
Colostrum Капсули
СЪДЪРЖАНИЕ 
60 капсули / 30,9 г
(   30 дни)

Аргументи за продажба 
•  800 mg e обезмаслена
 говежда коластра на прах за
 дневна доза
•  Натурален продукт, щадящо
 обработен
•  Първото мляко от крави от
 Европа

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
За жени и мъже на всяка възраст.

СВОЙСТВА 
Чист съдържащ коластра натурален 
продукт с най-доброто от първото 
мляко от крави от Европа. Капсулите 
доставят 800 mg ценна, обезмаслена 
говежда коластра на прах за дневна доза 
и са практични за изпът. Без добавени 
консерванти!

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ 
Приемайте по една капсула сутрин 
и вечер с малко вода. Не смесвайте с 
горещи напитки. Хранителните добавки 
не са заместител на разнообразното и 
балансирано хранене и здравословния 
начин на живот. Да се съхранява на 
недостъпно за малки деца място.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– За общото благосъстояние при
 продължителна употреба

СЕРТИФИКАТИ 
SGS INSTITUT FRESENIUS Quality Seal

Съставки: 77 % говежда коластра на прах (говеждо 
първо мляко на прах, обезмаслено), желатин, 
антислепващ агент (магнезиеви соли на годни за 
консумация мастни киселини), оцветител (титанов 
диоксид).

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
Colostrum Liquid

Хранителни стойности

Енергийна стойност (kJ/kcal)

Мазнини

от които наситени мастни киселини

Въглехидрати

от които захари

Белтъчини

Сол

за порция
(2 капсули)

14 / 3 

< 0,5 g

< 0,1 g

< 0,5 g

< 0,5 g

0,6 g

< 0,01 g

за 100 g

1419 / 335

3,9 g

2,5 g

14 g

14 g

61 g

1,2 g



* от препоръчителните стойности за дневен прием (NRV)
** досега няма препоръчителни стойности за дневен прием (NRV)

2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАИМЕНОВАНИЕ
Cistus Incanus Спрей
СЪДЪРЖАНИЕ 
30 мл
(   30 дни)

Аргументи за продажба 
• Допринася за нормалната функция на
 имунната система
• Бърза помощ за изпът
•  Натурален продукт на растителна основа

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
За жени и мъже на всяка възраст за подкрепа на имунната 
система.

СВОЙСТВА 
Бързо и лесно решение за изпът с приятен свеж вкус на 
ментол и мента. Благодарение на съдържащия се витамин С 
спреят може да помогне за подкрепа на имунната система. 
За производството на продуктите Cistus Incanus използваме 
само фино нарязаните листа на растението, които са 
богати на полезни съставки. Стъбла, клонки и дървесина 
внимателно се отделят. Освен това се използват само 
диворастящи растения.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ 
3 х 3 впръсквания дневно (всяко по 0,1 ml – еквивалент 
на 0,9 ml на ден) директно в устата. Да не се превишава 
препоръчаната доза за дневен прием. Хранителните добавки 
не са заместител на разнообразното и балансирано хранене 
и здравословния начин на живот. Да се съхранява на 
недостъпно за малки деца място. Разклатете преди употреба, 
пазете далеч от директна слънчева светлина, съхранявайте 
на стайна температура, а след отваряне – на хладно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– Подкрепа за имунната система1

1 Витамин C допринася за нормална функция на имунната система. 

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ 
Cistus Incanus Чай
Cistus Incanus Капсули

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Имайте предвид, че спреят Cistus Incanus не може да се 
отстрани от текстил.

Съставки: Екстракт от Cistus Incanus (86 %), витамин С, вода, натурален аромат на 
мента, витамин Е, консервант (калиев сорбат), подсладители (ацесулфам К, натриев 
цикламат, натриев захарин, сукралоза).

Хранителни вещества

Витамин E (α-TE)

Витамин С

Екстракт от Cistus 
Incanus

за 100 ml

556 mg

3333 mg

92 g

за дневна доза (9 впръсквания)

5,0 mg

30 mg

0,8 g

% NRV*

42

38

**

*  от препоръчителните стойности за дневен прием (NRV)
** досега няма препоръчителни стойности за дневен прием (NRV)

НАИМЕНОВАНИЕ
Cistus Incanus Капсули
СЪДЪРЖАНИЕ 
60 капсули / 33,5 г
(   30 дни)

Аргументи за продажба 
•  Допринася за нормалната функция на
 имунната система
•  С витамин С и цинк
•  Натурален продукт на растителна основа

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
За всяка възрастова група за подкрепа на имунната система.

СВОЙСТВА 
С капсулите (изцяло растителна обвивка на капсулата) със 
72 % екстракт от Cistus Incanus, витамин С и цинк можете 
да подпомогнете функцията на имунната система. Само две 
капсули на ден покриват дневните нужди от витамин С. За 
производството на продуктите Cistus Incanus използваме 
само фино нарязаните листа на растението, които са 
богати на полезни съставки. Стъбла, клонки и дървесина 
внимателно се отделят. Освен това се използват само 
диворастящи растения.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ 
Приемайте 2 х 1 капсула дневно с малко течност.  
Да не се превишава препоръчаната доза за дневен прием. 
Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и 
балансирано хранене и здравословния начин на живот. Да се 
съхранява на недостъпно за малки деца място.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
Една капсула съдържа 80 mg полифеноли от екстракт от 
Cistus Incanus плюс 40 mg витамин C и 1,0 mg цинк.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– Подкрепа за имунната система1

1 Витамин C допринася за нормална функция на имунната система. 

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ 
Cistus Incanus Чай
Cistus Incanus Спрей

Съставки: Екстракт от Cistus Incanus (екстракт от памуклийка, 72 %), обвивка на 
капсулата (хидроксипропилметилцелулоза), L-аскорбинова киселина (9 %), цинков 
глюконат (1,3 %), антислепващ агент (магнезиеви соли на годни за консумация 
мастни киселини, силициев диоксид), оцветител (титанов диоксид).

Хранителни вещества

Витамин С

Цинк

Екстракт от Cistus 
Incanus

за 100 g

7156 mg

179 mg

72 g

за дневна доза (2 капсули)

80 mg

2,0 mg

0,8 g

% NRV*

100

20

**



i

2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ 
Cistus Incanus Чай
СЪДЪРЖАНИЕ 
250 г

Аргументи за продажба 
• 95 % листа от Cistus Incanus
•  5 % освежаващи листа от
 мента
•   100 % натурални съставки,
 без добавени аромати

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
Подходящ за всяка възрастова група и 
също и за деца.

СВОЙСТВА 
Чаят Cistus Incanus се състои 100 %
от натурални съставки и е без добавени 
аромати: 95 % листа от Cistus Incanus 
и 5 % освежаващи листа от мента. 
За производството на продуктите 
Cistus Incanus използваме само фино 
нарязаните листа на растението, които 
са богати на полезни съставки. Стъбла, 
клонки и дървесина внимателно се 
отделят. Освен това се използват само 
диворастящи растения. Чаят Cistus 
Incanus съдържа изцяло растителни 
съставки.

НАЧИН НА УПОТРЕБА 
Залейте 1 пълна чаена лъжичка от чая 
с кипяща вода (около 200 мл) в чаша. 
Покрийте за 8-10 минути и прецедете.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– За благотворна топлина отвътре

Cistus Incanus – 
силата на памуклийката 
Cistus Incanus (памуклийка) е 
малък ароматен храст, който расте 
предимно в богатите на магнезий 
почви в Южна Европа.

Историята на растението датира 
още от IV век пр. Хр. Тогава смолата 
от памуклийката била истински 
търговски хит. В Близкия изток, 
Северна Африка и Eвропейското 
Средиземноморие растението е било 
много популярно като благотворен 
чай. Знанията за свойствата на 
отварата се предавали чак до 
късното Средновековие.

След това Cistus Incanus потъва в 
забрава и едва през 1999 г. отново 
нашумява в цяла Европа. Престижна 
експертна комисия го избира за 
растение на годината за Европа.

Днес всички отново говорят за 
силата на това уникално растение!

Съставки: 95 % листа от Cistus Incanus (памуклийка), 
5 % листа от мента

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
Cistus Incanus Капсули
Cistus Incanus Спрей
Colostrum Liquid
Colostrum Капсули



2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАИМЕНОВАНИЕ
Woman Phyto Капсули
СЪДЪРЖАНИЕ 
90 капсули/ 46,8 г
(   30 дни)

Аргументи за продажба 
• За жените в периода на
 менопаузата
•  Може да помогне за
 запазване на доброто
 състояние на костите
•   С екстракт от червена
 детелина

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
Разработен специално за жените в 
периода на менопаузата.

СВОЙСТВА 
Woman Phyto е подходяща ежедневна 
хранителна добавка за жените в периода 
на менопаузата.

Калций и витамин D допринасят за 
поддържане на нормалното състояние 
на костите, което е още по-важно с 
напредване на възрастта. Без лактоза, 
глутен и генномодифицирани съставки.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ 
Приемайте 3 х 1 капсула (изцяло 
растителна обвивка на капсулите) 
дневно с малко течност. Да не се 
превишава препоръчаната доза за 
дневен прием. Хранителните добавки 
не са заместител на разнообразното и 
балансирано хранене и здравословния 
начин на живот. Да се съхранява на 
недостъпно за малки деца място. 
Съхранявайте на сухо и хладно място.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– За нормален енергиен метаболизъм1

– Допринася за нормален пренос на
 сигналите между клетките2

1 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
2  Калцият допринася за нормален енергиен метаболизъм и за 

нормален пренос на сигналите между клетките.

Съставки: Калциев карбонат, обвивка на капсулата 
(хидроксипропилметилцелулоза), екстракт от 
червена детелина (16 %), антислепващ агент 
(магнезиеви соли на годни за консумация мастни 
киселини), витамин D, оцветител (титанов диоксид).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
Съдържащите се в Woman Phyto 
калций и витамин D са необходими за 
поддържане на нормалното състояние 
на костите.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
Pro Balance
Vita Active

Хранителни стойности

Калций

Витамин D3

Екстракт от червена детелина

от които изофлавони от червена детелина

за дневна доза
(3 капсули)

400 mg

5,0 µg

250 mg

50 mg

за 100 g

25,6 g

321 µg

16 g

3,2 g

% NRV*

50

100

**

**

* от препоръчителните стойности за дневен прием (NRV)
** досега няма препоръчителни стойности за дневен прием (NRV)



2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАИМЕНОВАНИЕ
Reishi Plus Капсули
СЪДЪРЖАНИЕ 
30 капсули/ 15,2 г
(   30 дни)

Аргументи за продажба 
•  С прах и екстракт от Reishi
•  С витамин C
•  Известна като „гъбата на
 дълголетието“ в традициите
 на Далечния изток

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
Подходящ за всички възрастови групи.

СВОЙСТВА 
Reishi е смятана за гъба за жизненост 
и дълголетие и от хилядолетия е част 
от традициите на Далечния изток. 
Сместа в Reishi plus от ценен екстракт 
от Reishi в съчетание с прах от цялата 
гъба съдържа ценни бета-глюкани, 
полизахариди, микроелементи, 
стероиди, алкалоиди, витамини и 
минерали. Продуктът осигурява 75% от 
дневните нужди от витамин С. Подходящ 
за вегани, без лактоза и глутен, без 
генномодифицирани съставки.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ 
1 х 1 капсула дневно. Да не се превишава 
препоръчаната доза за дневен прием. 
Хранителните добавки не са заместител 
на разнообразното и балансирано 
хранене и здравословния начин на 
живот. Да се съхранява на недостъпно за 
малки деца място. Съхранявайте на сухо 
и хладно място.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
Reishi е сапрофит, т.е. гъба, развиваща 
се върху мъртви дървета, която расте 
по дънерите, корените или основата 
на стъблата на дъбове и червенолисти 
букове и се храни от тях. Тъй като 
дълго време са се използвали само 
диворастящи гъби, намирането на „Ling 
Zhi“ се е смятало за късмет и за добра 
поличба. През 70-те години е разработен 
метод, с помощта на който гъбите Reishi 
могат да се култивират в големи ферми 
по целия свят. Гъбите, които се използват 
за Reishi Plus, не са диворастящи.

Съставки: Екстракт от гъба рейши (48 %), прах 
от гъба рейши (20%), обвивка на капсулата 
(хидроксипропилметилцелулоза), витамин C (12 %), 
антислепващ агент (магнезиеви соли на годни за 
консумация мастни киселини), оцветител (титанов 
диоксид).

Съдържание за капсула: 
Екстракт от гъбата Reishi: 240 mg
Прах от Reishi: 100 mg
Витамин C: 60 mg

ПРИЛОЖЕНИЕ
– Допринася за нормална функция на
 кръвоносните съдове1

– Допринася за нормален енергиен
 метаболизъм2

– Намалява умората и изтощението3

– Грижи се за нормалното състояние
 на костите и зъбите1

– Защитава клетките от оксидантен
 стрес3

1  Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген 
за нормална функция на кръвоносните съдове, костите, 
хрущялите, кожата и зъбите.

2  Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
3  Витамин C защитава клетките от оксидантен стрес и 

допринася за намаляване на умората и изтощението.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
Aloe Vera Гел за пиене Intense Sivera
Super Omega Капсули

Хранителни вещества

Витамин C

за дневна доза
(1 капсула)

60 mg

за 100 g

12 g

 % NRV**

75

** от препоръчителните стойности за дневен прием (NRV)



2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАИМЕНОВАНИЕ 
Figu Active Супи
Доматена „Mediterranée“
Картофена „Auberge“
Зеленчуци и къри „India“
СЪДЪРЖАНИЕ 
по 500 г
(   8 хранения)

Аргументи за продажба 
•  Пълноценно хранене,
 съдържащо всички важни
 витамини, минерали
 и микроелементи, за
 контролиране на теглото
•  Бързо и лесно приготвяне
•  Предлагат се в три вкусни
 варианта

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
За хора, които искат да постигнат 
намаляване на теглото чрез диета или 
искат да поддържат теглото си въпреки 
"малките прегрешения".

СВОЙСТВА 
Благодарение на специално разработения
си състав продуктите Figu Active, 
съдържащи важни хранителни вещества, 
са подходящи за заместване на хранения 
и за продължителен период от време.

Супата за заместване на хранене 
е с балансирано съотношение на 
въглехидратите, белтъчините и мазнините 
съгласно Наредбата за диетичните 
храни и подпомага отслабването, като 
същевременно снабдява организма и 
с витамини и минерали. Без добавени 
консерванти, лактоза или глутен.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ 
Разбъркайте 4 пълни супени лъжици
(57 g) с 300 ml гореща вода с помощта на 
телена бъркалка. За целта използвайте съд 
с подходяща големина, купа с вместимост 
300 ml е твърде малка. Оставете супата за 
кратко да набъбне и разбъркайте отново. 
Консумирайте като заместител на вашия 
обяд или вечеря.

За контрол на теглото трябва да се 
спазва указаният начин на приготвяне. 
За намаляване на теглото препоръчваме 
заместването на две хранения на ден с 
продукти Figu Active.

Тъй като Figu Active шейковете, супите 
или блокчетата снабдяват с всички 
важни хранителни вещества, могат 
да се ползват толкова дълго, докато 
се постигне желаното тегло. И след 
отслабването Figu Active продуктите 
могат да се ползват за заместване на 
хранене за балансиране след „малки 
прегрешения“.

УКАЗАНИЕ 
Супите ще имат желания ефект само 
в рамките на нискокалорична диета. 
Хранете се разнообразно и балансирано 
и водете здравословен начин на живот. 
Част от тази диета трябва да са и други 
храни. Може да съдържа следи от 
лактоза, глутен и белтък от кокоши яйца.

Разклатете кутията преди употреба. 
Обемът на съдържанието е технически 
обусловен. Съхранявайте на сухо 
и прохладно място. След отваряне 
използвайте възможно най-скоро.

Уверете се, че приемате достатъчно 
течности по време на нискокалорична 
диета. Пийте по 2-3 литра течности без 
калории, най-добре минерална вода или 
чай без захар.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– Подкрепя ви за намаляване на
 теглото1

– Подкрепя ви за поддържане на
 теглото1

1  Заместването на едно от ежедневните основни хранения в 
рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения 
допринася за поддържането на теглото след намаляването 
му. Заместването на две от ежедневните основни хранения 
в рамките на нискокалорична диета със заместител на 
хранения допринася за намаляване на телесното тегло. За да 
се постигне посоченото действие, трябва да се заместват едно 
или съответно две основни хранения на ден.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
Опитайте и другите продукти от
асортимента на Figu Active: вкусни
шейкове, блокчета и мюсли в различни
варианти. За пристъпите на силен глад 
препоръчваме Fiber Boost и Билковия 
чай.



1 Препоръчителни стойности за дневен прием (NRV)
2  за порция (= 1 хранене): 57 g + 300 ml вода 

Средна енергийна стойност за 100 ml готова за консумация супа: 255 kJ (61 kcal)

2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАИМЕНОВАНИЕ 
Figu Active Супа
Картофена „Auberge“
СЪДЪРЖАНИЕ 
500 г
(   8 хранения)

Съставки: Картофени люспи (45 %), колаген 
хидролизат, суха подправка от соя и царевица, 
растителна мазнина (палмово масло), емулгатор 
(лецитин (съдържа соя)), аромат (съдържа целина), 
моркови на прах (2,2 %), сушена целина, сушен 
праз лук (1,7 %), сушен кромид лук, глюкозен сироп, 
дикалиев фосфат, трикалциев фосфат, сушен магданоз 
(0,2 %), магнезиев хидроксид, спанак на прах, 
екстракт от куркума, L-метионин, млечен протеин, 
L-хистидин, L-триптофан, L-аскорбинова киселина, 
железен дифосфат, антислепващ агент (силициев 
диоксид), DL-алфа-токоферол, никотинамид, 
оцветител (рибофлавин), меден глюконат, цинков 
оксид, калциев D-пантотенат, манганов сулфат, 
рибофлавин, пиридоксин хидрохлорид, тиамин 
мононитрат, ретинил ацетат, малтодекстрин, 
птероилмоноглутаминова киселина, натриев йодид, 
натриев селенит, D-биотин, холекалциферол, 
цианокобаламин, антиоксидант (аскорбинова 
киселина).

Хранителни стойности

Енергийна стойност (kJ/kcal)

Мазнини

от които наситени мастни киселини

от които мононенаситени мастни киселини

от които полиненаситени мастни киселини

Въглехидрати

от които захари

Влакнини

Белтъчини

Сол

Витамин A (RE)

Витамин D

Витамин E (TE)

Витамин C

Тиамин

Рибофлавин

Ниацин (NE)

Витамин B6

Фолиева киселина

Витамин B12

Биотин

Пантотенова киселина

Калий

Калций

Фосфор

Магнезий
Желязо

Цинк

Мед

Манган

Селен

Йод

Натрий

Линолова киселина

% NRV1 за 100 g

53

56

50

35

64

64

69

57

59

36

18

30

49

54

56

27

71

60

70

35

82

53

за 100 g прах

1563 kJ (372 kcal)

10 g

3,9 g

3,1 g

3,1 g

39 g

5,0 g

6,8 g

28 g

7,3 g

420 µg

2,8 µg

6,0 mg

28 mg

0,7 mg

0,9 mg

11 mg

0,8 mg

117 µg

0,9 µg

8,8 µg

1,8 mg

970 mg

430 mg

390 mg

100 mg

10 mg

6,0 mg

0,7 mg

0,7 mg

45 µg

80 µg

2037 mg

2,8 g

за порция
(=1 хранене)2

892 kJ (212 kcal)

5,8 g

2,2 g

1,8 g

1,8 g

22 g

2,9 g

3,9 g

16 g

4,1 g

239 µg

1,6 µg

3,4 mg

16 mg

0,4 mg

0,5 mg

6,3 g

0,5 mg

67 µg

0,5 µg

5,0 µg

1,0 mg

553 mg

245 mg

222 mg

57 mg

6,0 mg

3,4 mg

0,4 mg

0,4 mg

26 µg

46 µg

1161 mg

1,6 g

% NRV1 за 357 g

30

32

28

20

36

36

39

36

34

20

10

17

28

31

32

15

43

34

40

20

47

31



2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

1 Препоръчителни стойности за дневен прием (NRV)
2  за порция (= 1 хранене): 57 g + 300 ml вода 

Средна енергийна стойност за 100 ml готова за консумация супа: 244 kJ (58 kcal)

НАИМЕНОВАНИЕ 
Figu Active Супа
Доматена „Mediterranée“
СЪДЪРЖАНИЕ 
500 г
(   8 хранения)

Съставки: Домати на прах (22 %), колаген хидролизат, 
нишесте, суха подправка от соя и царевица, 
растителна мазнина (палмово масло), емулгатор 
(лецитин (съдържа соя)), доматени люспи (4,0 
%), сушен кромид лук, аромат (съдържа целина), 
готварска сол (1,3 %), сушен магданоз (1,3 %), 
глюкозен сироп, трикалциев фосфат, малтодекстрин, 
сок от червено цвекло на прах, магнезиев хидроксид, 
антислепващ агент (силициев диоксид), L-метионин, 
млечен протеин, L-хистидин, L-триптофан, 
L-аскорбинова киселина, железен дифосфат, 
никотинамид, рибофлавин, DL-алфа-токоферол, 
цинков оксид, подсладител (натриев захарин), меден 
глюконат, калциев-D-пантотенат, манганов сулфат, 
пиридоксин хидрохлорид, тиамин мононитрат, 
ретинил ацетат, птероилмоноглутаминова киселина, 
натриев йодид, натриев селенит, D-биотин, 
холекалциферол, цианокобаламин, антиоксидант 
(аскорбинова киселина).

Хранителни стойности

Енергийна стойност (kJ/kcal)

Мазнини

от които наситени мастни киселини

от които мононенаситени мастни киселини

от които полиненаситени мастни киселини

Въглехидрати

от които захари

Влакнини

Белтъчини

Сол

Витамин A (RE)

Витамин D

Витамин E (TE)

Витамин C

Тиамин

Рибофлавин

Ниацин (NE)

Витамин B6

Фолиева киселина

Витамин B12

Биотин

Пантотенова киселина

Калий

Калций

Фосфор

Магнезий

Желязо

Цинк

Мед

Манган

Селен

Йод

Натрий

Линолова киселина

% NRV1 за 100 g

53

56

50

35

64

64

69

57

59

36

30

30

85

55

66

27

71

63

80

35

60

63

за 100 g прах

1537 kJ (366 kcal)

11 g

4,5 g

3,3 g

3,5 g

36 g

15 g

5,3 g

28 g

7,8 g

420 µg

2,8 µg

6,0 mg

28 mg

0,7 mg

0,9 mg

11 mg

0,8 mg

117 µg

0,9 µg

15 µg

1,8 mg

1690 mg

440 mg

460 mg

100 mg

10 mg

6,3 mg

0,8 mg

0,7 mg

33 µg

95 µg

3100 mg

3,1 g

за порция
(=1 хранене)2

873 kJ (208 kcal)

6,4 g

2,5 g

1,9 g

2,0 g

20 g

9,0 g

3,0 g

16 g

4,4 g

239 µg

1,6 µg

3,4 mg

16 mg

0,4 mg

0,5 mg

6,3 g

0,5 mg

67 µg

0,5 µg

8,6 µg

1,0 mg

251 mg

245 mg

262 mg

57 mg

5,7 mg

3,6 mg

0,5 mg

0,4 mg

19 µg

54 µg

1767 mg

1,8 g

% NRV1 за 357 g

30

32

28

20

36

36

39

36

34

20

17

17

48

31

37

15

41

36

50

20

35

36



2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

1 Препоръчителни стойности за дневен прием (NRV)
2   за порция (= 1 хранене): 57 g + 300 ml вода 

Средна енергийна стойност за 100 ml готова за консумация супа: 252 kJ (60 kcal)

НАИМЕНОВАНИЕ 
Figu Active Супа
Зеленчуци и къри „India“
СЪДЪРЖАНИЕ 
500 г
(   8 хранения)

Съставки: Колаген хидролизат, картофени люспи, 
нишесте, суха подправка от соя и царевица, 
сушен зеленчуков микс от кромид лук, царевица 
и праз лук (7,8 %), емулгатор (лецитин (съдържа 
соя)), растителна мазнина (палмово масло), къри 
(1,5 %), готварска сол, аромат, сушени печурки 
(2,0 %), трикалциев фосфат, куркума, глюкозен 
сироп, дикалиев фосфат, магнезиев хидроксид, 
млечен протеин, малтодекстрин, антислепващ 
агент (силициев диоксид), L-метионин, L-хистидин, 
L-триптофан, L-аскорбинова киселина, железен 
дифосфат, подсладител (натриев захарин), DL-
алфа-токоферол, никотинамид, рибофлавин, 
меден глюконат, цинков оксид, калциев-D-
пантотенат, манганов сулфат, пиридоксин 
хидрохлорид, тиамин мононитрат, ретинил ацетат, 
птероилмоноглутаминова киселина, натриев йодид, 
натриев селенит, D-биотин, холекалциферол, 
цианокобаламин, антиоксидант (аскорбинова 
киселина).

Хранителни стойности

Енергийна стойност (kJ/kcal)

Мазнини

от които наситени мастни киселини

от които мононенаситени мастни киселини

от които полиненаситени мастни киселини

Въглехидрати

от които захари

Влакнини

Белтъчини

Сол

Витамин A (RE)

Витамин D

Витамин E (TE)

Витамин C

Тиамин

Рибофлавин

Ниацин (NE)

Витамин B6

Фолиева киселина

Витамин B12

Биотин

Пантотенова киселина

Калий

Калций

Фосфор

Магнезий

Желязо

Цинк

Мед

Манган

Селен

Йод

Натрий

Линолова киселина

% NRV1 за 100 g

75

56

50

63

82

79

69

57

60

32

70

33

85

45

89

45

100

69

80

50

64

67

за 100 g прах

1582 kJ (376 kcal)

11 g

3,4 g

2,9 g

4,8 g

37 g

3,4 g

4,5 g

30 g

6,5 g

600 µg

2,8 µg

6,0 mg

50 mg

0,9 mg

1,1 mg

11 mg

1,2 mg

120 µg

0,9 µg

35 µg

2,0 mg

430 mg

440 mg

620 mg

170 mg

14 mg

6,9 mg

0,8 mg

1,0 mg

35 µg

100 µg

2600 mg

4,2 g

за порция
(=1 хранене)2

900 kJ (214 kcal)

6,3 g

1,9 g

1,6 g

2,8 g

21 g

1,9 g

2,6 g

17 g

3,8 g

342 µg

1,6 µg

3,4 mg

29 mg

0,5 mg

0,6 mg

6,2 g

0,7 mg

68 µg

0,5 µg

20 µg

1,0 mg

1,1 mg

245 mg

353 mg

97 mg

8,0 mg

3,9 mg

0,5 mg

0,6 mg

20 µg

57 µg

1482 mg

2,4 g

% NRV1 за 357 g

43

32

28

36

45

43

39

36

50

34

20

18

25

31

50

26

57

39

50

30

36

38



2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАИМЕНОВАНИЕ 
Figu Active Шейкове
Ягода и банан
Latte Macchiato
Ванилия
СЪДЪРЖАНИЕ 
по 450 г
(  16 хранения)

Аргументи за продажба 
•  Пълноценно хранене,
 съдържащо всички
 важни витамини, минерали
 и микроелементи, за
 контролиране на теглото
•  Предлагат се в три вкусни 

варианта
•  Произведени от
 висококачествени
 хранителни вещества

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
За хора, които искат да постигнат 
намаляване на теглото чрез диета или 
искат да поддържат теглото си въпреки 
„малките прегрешения“.

СВОЙСТВА 
Благодарение на специално разработения
си състав продуктите Figu Active, 
съдържащи важни хранителни вещества, 
са подходящи за заместване на хранения 
и за продължителен период от време.

Шейковете за заместване на хранене
с балансирано съотношение на
въглехидратите, белтъчините и мазнините
съгласно Наредбата за диетичните храни
подпомагат отслабването със само около
 233 kcal (варират леко за различните 
варианти) за порция. Съдържащите се 
витамини, минерали и микроелементи 
осигуряват оптимално снабдяване. Без 
добавени консерванти. Благодарение 
на комбинацията от висококачествени 
протеини от животински и растителен 
произход се постига още по-добро 
усвояване. С ниско съдържание на 
лактоза, без глутен и без добавена захар*.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ 
Разбъркайте 3 супени лъжици (28 g 
прах) с 250 ml нискомаслено мляко 
без лактоза (1,5 % масленост). За 
целта използвайте чаша с вместимост 
минимум 300 ml. Препоръчваме 
приготвянето с шейкър. Оставете шейка 
за кратко да набъбне и разбъркайте 
отново. Консумирайте като заместител 
на вашата закуска, обяд или вечеря. За 
намаляване на теглото препоръчваме 
заместването на две хранения на 
ден с продукти Figu Active. Може 
допълнително да овкусите шейка, 
като добавите пресни плодове с ниско 
съдържание на захар. За контрол на 
теглото трябва да се спазва указаният 
начин на приготвяне.

УКАЗАНИЕ 
Тъй като Figu Active шейковете, супите 
или блокчетата снабдяват с всички 
важни хранителни вещества, могат 
да се ползват толкова дълго, докато 
се постигне желаното тегло. И след 
отслабването продуктите Figu Active 
могат да се ползват за заместване на 
хранене за балансиране след „малки 
прегрешения“.
Шейковете ще имат желания ефект само 
в рамките на нискокалорична диета. 
Хранете се разнообразно и балансирано 
и водете здравословен начин на живот. 
Част от тази диета трябва да са и други 
храни. Може да съдържа следи от 
лактоза, глутен и белтък от кокоши яйца.
Разклатете кутията преди употреба. 
Обемът на съдържанието е технически 
обусловен. Съхранявайте на сухо 
и прохладно място. След отваряне 
използвайте възможно най-скоро.

Уверете се, че приемате достатъчно 
течности по време на нискокалорична 
диета. Пийте по 2-3 литра течности без 
калории, най-добре минерална вода или 
чай без захар.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– Подкрепя ви за намаляване на
 теглото1

– Подкрепя ви за поддържане на
 теглото1

1 Заместването на едно от ежедневните основни хранения в 
рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения 
допринася за поддържането на теглото след намаляването 
му. Заместването на две от ежедневните основни хранения в 
рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения 
допринася за намаляване на телесното тегло. За да се постигне 
посоченото действие, трябва да се заместват едно или 
съответно две основни хранения на ден.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
Опитайте и другите продукти от
асортимента на Figu Active: вкусни
шейкове, блокчета и мюсли в различни
варианти. За пристъпите на силен глад 
препоръчваме Fiber Boost и Билковия 
чай.

*съдържа естествена захар



2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

 Съдържа естествена захар.
1 Препоръчителни стойности за дневен прием (NRV)
2  за порция (= 1 хранене): 28 g + 250 ml нискомаслено мляко без лактоза (1,5 % масленост) Средна енергийна 

стойност за 100 ml готова за консумация напитка, приготвена с нискомаслено мляко без лактоза (1,5 % масленост): 344 kJ 
(82 kcal)

НАИМЕНОВАНИЕ
Figu Active Шейк
Ягода и банан
СЪДЪРЖАНИЕ 
450 г
(   16 хранения)

Съставки: Соев протеин изолат, царевично нишесте, 
соеви трици, емулгатор (лецитин (съдържа соя)), 
суроватъчен протеин концентрат с редуцирано 
съдържание на лактоза, аромат, сгъстител (гума 
гуар), бананови люспи (1,3%), сок от червено цвекло 
на прах, трикалциев фосфат, киселина (лимонена 
киселина), малтодекстрин, дикалиев фосфат, 
D-алфа-токоферилацетат, подсладители (натриев 
цикламат, сукралоза, натриев захарин), готварска 
сол, магнезиев хидроксид, железен дифосфат, 
растителна мазнина (палмово масло), оцветители 
(рибофлавин, бета-каротин), L-аскорбинова 
киселина, никотинамид, антиоксидант (алфа-
токоферол), цинков оксид, калциев-D-пантотенат, 
манганов сулфат, меден карбонат, пиридоксин 
хидрохлорид, тиамин мононитрат, рибофлавин, 
ретинил ацетат, птероилмоноглутаминова киселина, 
натриев йодид, натриев селенит, антислепващ агент 
(силициев диоксид), D-биотин, холекалциферол, 
цианокобаламин.

Хранителни стойности

Енергийна стойност (kJ/kcal)

Мазнини

от които наситени мастни киселини

от които мононенаситени мастни киселини

от които полиненаситени мастни киселини

Въглехидрати

от които захари

Влакнини

Белтъчини

Сол

Витамин A (RE)

Витамин D

Витамин E (TE)

Витамин C

Тиамин

Рибофлавин

Ниацин (NE)

Витамин B6

Фолиева киселина

Витамин B12

Биотин

Пантотенова киселина

Калий

Калций

Фосфор

Магнезий

Желязо

Цинк

Мед

Манган

Селен

Йод

Натрий

Линолова киселина

% NRV1 за 100 g

183

140

200

74

191

350

194

179

225

120

186

95

28

73

143

36

286

160

230

110

184

220

за 100 g прах

1640 kJ (391 kcal)

13 g

3,3 g

2,3 g

7,4 g

22 g

2,1 g

11 g

41 g

1,8 g

1464 µg

7,0 µg

24 mg

59 mg

2,1 mg

4,9 mg

31 mg

2,5 mg

450 µg

3,0 µg

93 µg

5,7 mg

567 mg

581 mg

998 mg

135 mg

40 mg

16 mg

2,3 mg

2,2 mg

101 µg

330 µg

718 mg

6,3 g

за порция
(=1 хранене)2

945 kJ (225 kcal)

7,4 g

3,6 g

1,6 g

2,2 g

18 g

13 g

3,1 g

20 g

0,8 g

442 µg

2,0 mg

6,9 mg

21 mg

0,7 mg

1,8 mg

8,8 g

0,8 mg

137 µg

1,9 µg

35 µg

2,4 mg

546 mg

457 mg

507 mg

68 mg

11 mg

5,3 mg

0,7 mg

0,6 mg

36 µg

100 µg

318 mg

1,8 g

% NRV1 за 357 g

55

40

58

26

64

129

55

57

69

76

70

40

27

57

72

18

79

53

70

30

65

67



2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

 Съдържа естествена захар.
1 Препоръчителни стойности за дневен прием (NRV)
2  за порция (= 1 хранене): 28 g + 250 ml нискомаслено мляко без лактоза (1,5 % масленост) Средна енергийна 

стойност за 100 ml готова за консумация напитка, приготвена с нискомаслено мляко без лактоза (1,5 % масленост): 344 kJ 
(82 kcal)

НАИМЕНОВАНИЕ
Figu Active Шейк
Latte Macchiato
СЪДЪРЖАНИЕ 
450 г
(   16 хранения)

Съставки: Соев протеин изолат, царевично нишесте, 
суроватъчен протеин концентрат с редуцирано 
съдържание на лактоза, соеви трици, емулгатор 
(лецитин (съдържа соя)), какао на прах, екстракт от 
кафе на прах (1,9 %), трикалциев фосфат, сгъстител 
(гума гуар), аромат, дикалиев фосфат, малтодекстрин, 
готварска сол, подсладители (натриев цикламат, 
сукралоза, натриев захарин), магнезиев хидроксид, 
железен дифосфат, L-аскорбинова киселина, 
D-алфа-токоферилацетат, растителна мазнина 
(палмово масло), никотинамид, антиоксидант (алфа-
токоферол), цинков оксид, калциев-D-пантотенат, 
манганов сулфат, меден карбонат, пиридоксин 
хидрохлорид, тиамин мононитрат, рибофлавин, 
ретинил ацетат, птероилмоноглутаминова киселина, 
натриев йодид, натриев селенит, антислепващ агент 
(силициев диоксид), D-биотин, холекалциферол, 
цианокобаламин.

Хранителни стойности

Енергийна стойност (kJ/kcal)

Мазнини

от които наситени мастни киселини

от които мононенаситени мастни киселини

от които полиненаситени мастни киселини

Въглехидрати

от които захари

Влакнини

Белтъчини

Сол

Витамин A (RE)

Витамин D

Витамин E (TE)

Витамин C

Тиамин

Рибофлавин

Ниацин (NE)

Витамин B6

Фолиева киселина

Витамин B12

Биотин

Пантотенова киселина

Калий

Калций

Фосфор

Магнезий

Желязо

Цинк

Мед

Манган

Селен

Йод

Натрий

Линолова киселина

% NRV1 за 100 g

173

114

200

95

191

186

188

171

219

120

180

93

34

72

141

46

221

150

240

115

178

213

за 100 g прах

1657 kJ (395 kcal)

13 g

3,5 g

2,3 g

7,2 g

22 g

1,0 g

11 g

42 g

1,8 g

1383 µg

5,7 µg

24 mg

76 mg

2,1 mg

2,6 mg

30 mg

2,4 mg

437 µg

3,0 µg

90 µg

5,6 mg

684 mg

574 mg

984 mg

172 mg

31 mg

15 mg

2,4 mg

2,3 mg

98 µg

320 µg

723 mg

6,1 g

за порция
(=1 хранене)2

943 kJ (224 kcal)

7,4 g

3,7 g

1,6 g

2,1 g

18 g

12 g

2,9 g

20 g

0,80 g

419 µg

1,6 µg

7,0 mg

26 mg

0,7 mg

1,1 mg

8,5 g

0,8 mg

133 µg

1,9 µg

34 µg

2,4 mg

579 mg

455 mg

503 mg

78 mg

8,7 mg

5,2 mg

0,7 mg

0,7 mg

35 µg

98 µg

320 mg

1,8 g

% NRV1 за 357 g

52

32

58

33

64

79

53

57

67

76

68

40

29

57

72

21

62

52

70

35

64

67



2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

 Съдържа естествена захар.
1 Препоръчителни стойности за дневен прием (NRV)
2  за порция (= 1 хранене): 28 g + 250 ml нискомаслено мляко без лактоза (1,5 % масленост) Средна енергийна стойност за 

100 ml готова за консумация напитка, приготвена с нискомаслено мляко без лактоза (1,5 % масленост): 346 kJ (82 kcal)

НАИМЕНОВАНИЕ 
Figu Active Шейк
Ванилия
СЪДЪРЖАНИЕ 
450 г
(   16 хранене)

Съставки: Соев протеин изолат, царевично нишесте, 
соеви трици, емулгатор (лецитин (съдържа соя)), 
суроватъчен протеин концентрат с редуцирано 
съдържание на лактоза, колаген хидролизат, аромат, 
сгъстител (гума гуар), трикалциев фосфат, дикалиев 
фосфат, малтодекстрин, подсладители (натриев 
цикламат, сукралоза, натриев захарин), готварска 
сол, магнезиев хидроксид, железен дифосфат, 
растителна мазнина (палмово масло), L-аскорбинова 
киселина, D-алфа-токоферилацетат, никотинамид, 
антиоксидант (алфа-токоферол), цинков оксид, 
калциев-D-пантотенат, манганов сулфат, меден 
карбонат, пиридоксин хидрохлорид, тиамин 
мононитрат, рибофлавин, оцветител (бета-каротин), 
ретинил ацетат, птероилмоноглутаминова киселина, 
натриев йодид, натриев селенит, антислепващ агент 
(силициев диоксид), D-биотин, холекалциферол, 
цианокобаламин.

Хранителни стойности

Енергийна стойност (kJ/kcal)

Мазнини

от които наситени мастни киселини

от които мононенаситени мастни киселини

от които полиненаситени мастни киселини

Въглехидрати

от които захари

Влакнини

Белтъчини

Сол

Витамин A (RE)

Витамин D

Витамин E (TE)

Витамин C

Тиамин

Рибофлавин

Ниацин (NE)

Витамин B6

Фолиева киселина

Витамин B12

Биотин

Пантотенова киселина

Калий

Калций

Фосфор

Магнезий

Желязо

Цинк

Мед

Манган

Селен

Йод

Натрий

Линолова киселина

% NRV1 за 100 g

147

116

167

78

164

157

163

150

192

104

156

80

28

73

138

35

257

130

220

95

153

186

за 100 g прах

1674 kJ (399 kcal)

13 g

3,3 g

2,2 g

7,3 g

23 g

1,0 g

11 g

42 g

1,7 g

1177 µg

5,8 µg

20 mg

62 mg

1,8 mg

2,2 mg

26 mg

2,1 mg

383 µg

2,6 µg

78 µg

4,8 mg

553 mg

583 mg

969 mg

132 mg

36 mg

13 mg

2,2 mg

1,9 mg

84 µg

279 µg

683 mg

6,2 g

за порция
(=1 хранене)2

968 kJ (230 kcal)

7,4 g

3,6 g

1,6 g

2,1 g

19 g

12 g

3,0 g

20 g

0,77 g

362 µg

1,6 µg

5,8 mg

22 mg

0,6 mg

1,0 mg

7,3 g

0,7 mg

118 µg

1,7 µg

31 µg

2,2 mg

542 mg

458 mg

499 mg

67 mg

10 mg

4,6 mg

0,7 mg

0,6 mg

31 µg

86 µg

309 g

1,8 g

% NRV1 за 357 g

45

32

48

28

55

71

46

50

59

68

62

37

27

57

71

18

71

46

70

30

56

57



2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАИМЕНОВАНИЕ 
Figu Active Мюсли
Хрупкаво мюсли
с червена боровинка
СЪДЪРЖАНИЕ 
450 г
(   12 хранения)

Аргументи за продажба 
•  Пълноценно хранене,
 съдържащо всички
 важни витамини, минерали
 и микроелементи, за
 контролиране на теглото
•  Произведен от
 висококачествени
 хранителни вещества
•  Със сочни парченца червена
 боровинка

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
За хора, които искат да постигнат 
намаляване на теглото чрез диета или 
искат да поддържат теглото си въпреки 
„малките прегрешения“.

СВОЙСТВА 
Балансиран заместител на хранене под 
формата на хрупкаво мюсли с всички 
важни витамини, минерали и сочни 
парченца червена боровинка, който 
може да подпомогне отслабването. 
Благодарение на специално разработения 
си състав продуктите Figu Active, 
съдържащи важни хранителни вещества, 
са подходящи за заместване на хранения 
и за продължителен период от време. Без 
добавени консерванти и без лактоза

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ 
Разбъркайте 3 пълни супени лъжици (35 
g) с 200 g нискомаслено натурално кисело 
мляко без лактоза. Насладете се на тази 
храна например вместо мюсли за закуска 
или за обяд или вечеря.

За контрол на теглото трябва да се 
спазва указаният начин на приготвяне.

Тъй като продуктите Figu Active 
снабдяват с всички важни хранителни 
вещества, могат да се ползват толкова 
дълго, докато се постигне желаното 
тегло. И след отслабването може от 
време на време да се замества хранене с 
продукти Figu Active.

Продуктът ще има желания ефект само 
в рамките на нискокалорична диета. 
Хранете се разнообразно и балансирано 
и водете здравословен начин на живот. 
Част от тази диета трябва да са и други 
храни. Може да съдържа следи от 
лактоза, глутен и белтък от кокоши яйца.

Разклатете кутията преди употреба. 
Обемът на съдържанието е технически 
обусловен. Съхранявайте на сухо 
и прохладно място. След отваряне 
използвайте възможно най-скоро.

УКАЗАНИЕ  
Уверете се, че приемате достатъчно 
течности по време на нискокалорична 
диета. Пийте по 2-3 литра течности без 
калории, най-добре минерална вода или 
чай без захар.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– Подкрепя ви за намаляване на
 теглото1

– Подкрепя ви за поддържане на
 теглото1

1 Заместването на едно от ежедневните основни хранения в 
рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения 
допринася за поддържането на теглото след намаляването 
му. Заместването на две от ежедневните основни хранения в 
рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения 
допринася за намаляване на телесното тегло. За да се постигне 
посоченото действие, трябва да се заместват едно или 
съответно две основни хранения на ден.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
Опитайте и другите продукти от 
асортимента на Figu Active: вкусни 
супи, шейкове и блокчета в различни 
варианти. За пристъпите на силен глад 
препоръчваме Fiber Boost и Билковия 
чай.



2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

1 Препоръчителни стойности за дневен прием (NRV)
2 за порция (= 1 хранене): 35 g + 200 g нискомаслено натурално кисело мляко без лактоза (1,5 % масленост)
Средна енергийна стойност за 100 g готова за консумация храна: 411 kJ (98 kcal)

НАИМЕНОВАНИЕ 
Figu Active Мюсли
Хрупкаво мюсли
с червена боровинка
СЪДЪРЖАНИЕ 
450 г
(   12 хранения)

Съставки: Соев протеин изолат, соеви люспи, соев 
протеин, царевичен декстрин, овесени ядки (9,3 
%), пълнозърнесто овесено брашно, парченца 
червена боровинка (4,6 %), соево криспи (соев 
протеин, оризов грис, соево брашно, готварска 
сол), кокосови стърготини, нарязани печени 
лешници (3,1 %), аромат, емулгатор (лецитин 
(съдържа соя)), малтодекстрин, киселина (лимонена 
киселина), сгъстител (гума гуар), трикалциев 
фосфат, дикалиев фосфат, железен дифосфат, 
готварска сол, L-аскорбинова киселина, D-алфа-
токоферолацетат, подсладител (сукралоза), 
никотинамид, антиоксидант (алфа-токоферол), 
цинков оксид, калциев-D-пантотенат, манганов 
сулфат, меден карбонат, пиридоксин хидрохлорид, 
тиамин мононитрат, рибофлавин, ретинил ацетат, 
птероилмоноглутаминова киселина, калиев 
йодид, натриев селенит, антислепващ агент 
(силициев диоксид), D-биотин, холекалциферол, 
цианокобаламин.

Хранителни стойности

Енергийна стойност (kJ/kcal)

Мазнини

от които наситени мастни киселини

от които мононенаситени мастни киселини

от които полиненаситени мастни киселини

Въглехидрати

от които захари

Влакнини

Белтъчини

Сол

Витамин A (RE)

Витамин D

Витамин E (TE)

Витамин C

Тиамин

Рибофлавин

Ниацин (NE)

Витамин B6

Фолиева киселина

Витамин B12

Биотин

Пантотенова киселина

Калий

Калций

Фосфор

Магнезий

Желязо

Цинк

Мед

Манган

Селен

Йод

Натрий

Линолова киселина

% NRV1 за 100 g

126

92

158

99

173

150

144

150

214

68

154

72

42

28

84

35

186

130

180

140

215

167

за 100 g прах

1519 kJ (362 kcal)

10 g

3,4 g

3,0 g

3,7 g

20 g

1,8 g

14 g

41 g

0,90 g

1006 µg

4,6 µg

19 mg

79 mg

1,9 mg

2,1 mg

23 mg

2,1 mg

427 µg

1,7 µg

77 µg

4,3 mg

841 mg

220 mg

586 mg

130 mg

26 mg

13 mg

1,8 mg

2,8 mg

118 µg

250 µg

364 mg

2,8 g

за порция
(=1 хранене)2

938 kJ (223 kcal)

6,8 g

3,0 g

2,2 g

1,5 g

16 g

9,6 g

5,0 g

22 g

0,49 g

378 µg

1,6 µg

6,9 mg

31 mg

0,7 mg

1,1 mg

8,1 g

0,9 mg

175 µg

1,4 µg

34 µg

2,2 mg

592 mg

305 mg

379 mg

68 mg

9,2 mg

5,3 mg

0,7 mg

1,0 mg

41 µg

95 µg

217 mg

1,1 g

% NRV1 за 357 g

47

32

58

39

64

79

51

64

88

56

68

37

30

38

54

18

66

53

70

50

75

63



2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

НАИМЕНОВАНИЕ 
Figu Active Блокче 
Вкус на хрупкав карамел
Вкус на ягода и йогурт
Вкус на нуга
СЪДЪРЖАНИЕ 
по 6 x 60 г
(   6 хранения)

Аргументи за продажба 
•  Пълноценно хранене,
 съдържащо всички
 важни витамини, минерали
 и микроелементи, за
 контролиране на теглото
•  Пълноценно хранене за
 изпът
•   Предлагат се в три вкусни 

варианта

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
За хора, които искат да постигнат 
намаляване на теглото чрез диета или 
искат да поддържат теглото си въпреки 
„малките прегрешения“ – особено когато 
са в движение.

СВОЙСТВА 
Благодарение на специално разработения
си състав продуктите Figu Active, 
съдържащи важни хранителни вещества, 
са подходящи за заместване на хранения 
и за продължителен период от време.
Блокчетата Figu Active предлагат 
балансирано съотношение на 
въглехидратите, белтъчините и мазнините 
съгласно Наредбата за диетичните храни 
и позволяват да следвате хранителната си 
програма без ограничения и навсякъде. 
При това организмът е снабден с всички 
важни витамини и минерали.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ 
Едно блокче се равнява на едно 
хранене и е за директна консумация. 
Тъй като Figu Active шейковете, супите 
или блокчетата снабдяват с всички 
важни хранителни вещества, могат 
да се ползват толкова дълго, докато 
се постигне желаното тегло. И след 
отслабването от време на време може 
да се замества хранене с продукт Figu 
Active. Хранете се разнообразно и 
балансирано и водете здравословен 
начин на живот. Част от тази диета 
трябва да са и други храни.

УКАЗАНИЕ 
Може да съдържа следи от глутен, 
фъстъци и други ядки. Съхранявайте 
на сухо, хладно и защитено от пряка 
слънчева светлина място.
Уверете се, че приемате достатъчно 
течности по време на нискокалорична 
диета. Пийте по 2-3 литра течности без 
калории на ден, най-добре минерална 
вода или чай без захар.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
– Подкрепя ви за намаляване на
 теглото1

– Подкрепя ви за поддържане на
 теглото1

1 Заместването на едно от ежедневните основни хранения в 
рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения 
допринася за поддържането на теглото след намаляването 
му. Заместването на две от ежедневните основни хранения в 
рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения 
допринася за намаляване на телесното тегло. За да се постигне 
посоченото действие, трябва да се заместват едно или 
съответно две основни хранения на ден.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
Опитайте и другите продукти от 
асортимента на Figu Active: вкусни супи 
и шейкове в различни варианти. За 
пристъпите на силен глад препоръчваме 
Fiber Boost и Билковия чай.



2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

1 % от препоръчителните стойности за дневен прием (NRV) · Хранене = едно блокче по 60 g

НАИМЕНОВАНИЕ 
Figu Active Блокче
Вкус на хрупкав карамел
СЪДЪРЖАНИЕ 
6 x 60 г
(   6 хранения)

Съставки: Глюкозен сироп, соево криспи (18 %) 
(соев протеин изолат, оризово брашно, екстракт 
от ечемичен малц, готварска сол), кувертюр от 
пълномаслено-млечен шоколад (захар, какаово 
масло, пълномаслено мляко на прах, какаова 
маса, емулгатор (лецитин (съдържа соя)), ванилов 
екстракт), олигофруктозен сироп, соев протеин 
изолат, мазнина на прах (соево олио, малтодекстрин, 
млечен протеин, емулгатор (лецитин (съдържа 
соя))), влагозадържащ агент (глицерин), маслено-
карамелено криспи (захар, глюкозен сироп, масло, 
готварска сол, емулгатор (лецитин (съдържа соя)), 
аромат), палмова мазнина, дикалиев фосфат, аромат, 
трикалциев фосфат, емулгатор (лецитин (съдържа 
соя)), малтодекстрин, магнезиев хидроксид, витамини 
(L-аскорбинова киселина, никотинамид, DL-алфа-
токоферол, ретинил ацетат, калциев-D-пантотенат, 
пиридоксин хидрохлорид, холекалциферол, тиамин 
хидрохлорид, рибофлавин, цианокобаламин, 
фолиева киселина, биотин), готварска сол, железен 
дифосфат, цинков оксид, манганов-ІІ-сулфат, меден 
карбонат, натриев йодид, натриев селенит.

Хранителни стойности

Енергийна стойност (kJ/kcal)

Мазнини

от които наситени мастни киселини

от които мононенаситени мастни киселини

от които полиненаситени мастни киселини

Въглехидрати

от които захари

Влакнини

Белтъчини

Сол

Витамин A (RE)

Витамин D

Витамин E (TE)

Витамин C

Тиамин

Рибофлавин

Ниацин (NE)

Витамин B6

Фолиева киселина

Витамин B12

Биотин

Пантотенова киселина

Калий

Калций

Фосфор

Магнезий

Желязо

Цинк

Мед

Манган

Селен

Йод

Натрий

Линолова киселина

% NRV1 за 100 g

55

51

70

83

67

150

61

61

72

36

59

32

42

46

98

24

86

66

100

43

76

70

за 100 g

1584 kJ (377 kcal)

12 g

5,2 g

3,5 g

2,3 g

41 g

18 g

8,6 g

24 g

1,00 g

442 µg

2,6 µg

8,4 mg

66 mg

0,74 mg

1,0 mg

9,8 mg

0,85 mg

143 µg

0,90 µg

30 µg

1,93 mg

842 mg

371 mg

689 mg

89,0 mg

12 mg

6,6 mg

1,0 mg

0,86 mg

42 µg

105 µg

414 mg

1,6 g

за порция
(= 1 хранене) 60 g2

950 kJ (226 kcal)

7,1 g

3,1 g

2,1 g

1,4 g

24 g

11 g

5,2 g

15 g

0,60 g

265 µg

1,5 µg

5,1 mg

40 mg

0,45 mg

0,6 mg

5,9 mg

0,51 mg

86,0 µg

0,54 µg

18 µg

1,16 mg

505 mg

223 mg

413 mg

53,4 mg

7,2 mg

3,9 mg

0,6 mg

0,51 mg

25 µg

63,0 µg

284 mg

1,0 g

% NRV1 за 60 g

33

31

42

50

40

44

37

36

43

22

36

19

25

28

59

14

52

39

60

26

46

42



2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

1 % от препоръчителните стойности за дневен прием (NRV) · Хранене = едно блокче по 60 g

НАИМЕНОВАНИЕ 
Figu Active Блокче
Вкус на ягода и йогурт
СЪДЪРЖАНИЕ 
6 x 60 г
(   6 хранения)

Съставки: Млечен протеин, глюкозен сироп, бял 
шоколадов кувертюр (17 %) (захар, какаово масло, 
пълномаслено мляко на прах, емулгатор (лецитин 
(съдържа соя)), ванилов екстракт), олигофруктоза, 
фруктозен сироп, мазнина на прах (соево олио, 
малтодекстрин, млечен протеин), колаген 
хидролизат, влагозадържащ агент (глицерин), 
соево криспи (3,8 %) (соев протеин изолат, оризово 
брашно, екстракт от ечемичен малц, готварска сол), 
минерални вещества (дикалиев фосфат, тринатриев 
цитрат, трикалциев фосфат, готварска сол, магнезиев 
хидроксид, железен дифосфат, цинков оксид, 
манганов-ІІ-сулфат, меден карбонат, натриев йодид, 
натриев селенит), палмова мазнина, изсушени чрез 
замразяване парченца ягоди (1,5 %), корнфлейкс (1,5 
%) (царевичен грис, захар, готварска сол, екстракт 
от ечемичен малц), киселина (лимонена киселина), 
аромат, готварска сол, палмово олио, витамини 
(L-аскорбинова киселина, никотинамид, DL-алфа-
токоферол, ретинил ацетат, калциев-D-пантотенат, 
пиридоксин хидрохлорид, холекалциферол, тиамин 
хидрохлорид, рибофлавин, цианокобаламин, 
фолиева киселина, D-биотин.

Хранителни стойности

Енергийна стойност (kJ/kcal)

Мазнини

от които наситени мастни киселини

от които мононенаситени мастни киселини

от които полиненаситени мастни киселини

Въглехидрати

от които захари

Влакнини

Белтъчини

Сол

Витамин A (RE)

Витамин D

Витамин E (TE)

Витамин C

Thiamin

Riboflavin

Niacin (NE)

Витамин B6

Фолиева киселина

Витамин B12

Биотин

Пантотенова киселина

Калий

Калций

Фосфор

Магнезий

Желязо

Цинк

Мед

Манган

Селен

Йод

Натрий

Линолова киселина

% NRV1 за 100 g

58

56

68

46

71

73

90

68

53

30

51

31

42

44

66

24

85

71

90

40

89

82 

за 100 g

1568 kJ (374 kcal)

12 g

5,2 g

3,5 g

2,4 g

40 g

22 g

7,4 g

25 g

0,78 g

461 µg

2,8 µg

8,2 mg

36,6 mg

0,78 mg

1,0 mg

14 mg

0,95 mg

107 µg

0,74 µg

26 µg

1,8 mg

843 mg

352 mg

463 mg

90,9 mg

12 mg

7,1 mg

0,90 mg

0,80 mg

49 µg

123 µg

310 mg

1,7 g

за порция
(= 1 хранене) 60 g2

941 kJ (224 kcal)

6,9 g

3,1 g

2,1 g

1,4 g

24 g

13 g

4,4 g

15 g

0,47 g

276 µg

1,7 µg

4,9 mg

21,9 mg

0,47 mg

0,6 mg

8,7 mg

0,57 mg

64 µg

0,44 µg

15 µg

1,1 mg

506 mg

211 mg

278 mg

54,5 mg

7,2 mg

4,3 mg

0,54 mg

0,48 mg

29 µg

73,5 µg

186 mg

1,0 g 

% NRV1 за 60 g

35

34

41

27

42

44

54

41

32

18

31

18

25

26

40

15

51

43

54

24

53

49



2. LR LIFETAKT
ПРОДУКТОВ СВЯТ

1 % от препоръчителните стойности за дневен прием (NRV) · Хранене = едно блокче по 60 g

НАИМЕНОВАНИЕ 
Figu Active Блокче
Вкус на нуга
СЪДЪРЖАНИЕ 
6 x 60 г
(   6 хранения)

Съставки: Млечен протеин, пълномаслен млечен 
шоколад (17 %) (захар, пълномаслено мляко на 
прах, какаово масло, какаова маса, емулгатор 
(лецитин (съдържа соя)), ванилов екстракт), 
глюкозен сироп, олигофруктоза, фруктозен сироп, 
мазнина на прах (соево олио, малтодекстрин, 
млечен протеин), колаген хидролизат, карамелено 
криспи (захар, глюкозен сироп, масло, натурален 
аромат, готварска сол, емулгатор (лецитин (съдържа 
соя))), минерални вещества (дикалиев фосфат, 
тринатриев цитрат, готварска сол, трикалциев 
фосфат, магнезиев хидроксид, железен дифосфат, 
цинков оксид, манганов-ІІ-сулфат, меден карбонат, 
натриев йодид, натриев селенит), палмова мазнина, 
влагозадържащ агент (глицерин), какао на прах, 
аромат (съдържа мляко), карамелен оцветител, 
палмово олио, витамини (L-аскорбинова киселина, 
никотинамид, DL-алфа- токоферол, ретинил ацетат, 
калциев-D-пантотенат, пиридоксин хидрохлорид, 
холекалциферол, тиамин хидрохлорид, рибофлавин, 
цианокобаламин, фолиева киселина, биотин).

Хранителни стойности

Енергийна стойност (kJ/kcal)

Мазнини

от които наситени мастни киселини

от които мононенаситени мастни киселини

от които полиненаситени мастни киселини

Въглехидрати

от които захари

Влакнини

Белтъчини

Сол

Витамин A (RE)

Витамин D

Витамин E (TE)

Витамин C

Thiamin

Riboflavin

Niacin (NE)

Витамин B6

Фолиева киселина

Витамин B12

Биотин

Пантотенова киселина

Калий

Калций

Фосфор

Магнезий

Желязо

Цинк

Мед

Манган

Селен

Йод

Натрий

Линолова киселина

% NRV1 за 100 g

60

58

71

40

57

76

92

70

56

31

53

32

45

48

59

23

95

75

108

41

94

85

за 100 g

1564 kJ (373 kcal)

12 g

5,5 g

3,7 g

2,4 g

37 g

25 g

9,2 g

26 g

0,83 g

478 µg

2,9 µg

8,5 mg

32 mg

0,63 mg

1,1 mg

14,8 mg

0,98 mg

112 µg

0,77 µg

26,6 µg

1,93 mg

904 mg

386 mg

414 mg

87,9 mg

13,4 mg

7,52 mg

1,08 mg

0,82 mg

51,5 µg

127 µg

322 mg

1,7 g

за порция
(= 1 хранене) 60 g2

938 kJ (224 kcal)

7,1 g

3,3 g

2,2 g

1,4 g

22 g

15 g

5,5 g

16 g

0,50 g

287 µg

1,7 µg

5,1 mg

19 mg

0,38 mg

0,6 mg

8,9 mg

0,59 mg

67,0 µg

0,46 µg

16 µg

1,16 mg

543 mg

232 mg

248 mg

52,8 mg

8,0 mg

4,51mg

0,65 mg

0,49 mg

30,9 µg

76,3 µg

193 mg

1,0 g

% NRV1 за 60 g

36

35

42

24

34

46

55

42

33

18

32

19

27

29

35

14

57

45

65

25

56

51
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3. Информация на етикетите на 
продуктите

1. НАИМЕНОВАНИЕ 
Показва наименованието на продукта на 
езика на съответната страна.

2. ДАННИ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
Дава информация за съставките и 
количествата им. По принцип първата 
съставка в списъка е с най-голямо 
количество в продукта, а последната
е с най-малка концентрация.

3. УКАЗАНИЕ 
Дава указания за употребата и 
съхранението на продукта.

4. ТАБЛИЦА С ХРАНИТЕЛНИТЕ 
СТОЙНОСТИ 
Представя най-важните съставки на 
продукта под формата на таблица.

5. IASC-ALOE VERA ПЕЧАТ 
IASC (Международният научен съвет 
за алое) присъжда печат за качество 
и удостоверява, че производството на 
продуктите става под наблюдение и е 
с проверено качество. Печатът на IASC 
гарантира, че съдържанието на Алое 
Вера и чистотата му са проверени.

6. INSTITUT FRESENIUS  
QUALITY SEAL 
Гарантира редовни проверки на 
качеството на продукта. SGS INSTITUT 
FRESENIUS със своята компетентност 
и независимост е символ на качество 
и сигурност и с печата си за качество 
се радва на доверието на крайните 
потребители от 1973 г.

7. КОЛИЧЕСТВО 
Показва количеството на продукта в 
опаковката.

8. ГОДНОСТ НА ПРОДУКТА 
Показва минималната дата, докогато 
продуктът е годен.

9. ПАРТИДЕН НОМЕР 
Партидният номер служи за ясно 
означение на продуктите. Така 
всяка продуктова партида може да 
бъде гарантирано проследена и 
документирана.

10. СТРАНА НА ПРОИЗХОД 
Показва страната, в която е произведен 
продуктът.

11. ДАННИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Информира за производителя и 
седалището на компанията.


