
FEEL THE
SOUL

OF NATURE
AZ AROMÁK VILÁGA 
A LELKED SZÁMÁRA
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Az illatok fontos szerepet töltenek be az LR életében már az 1985-ös alapítás óta, 
hiszen több mint 35 évvel ezelőtt minden az illatokkal kezdődött. Azóta az LR sikere az 
orrunknál fogva vezet minket. Bizonyos illatokat nemcsak kellemesnek érzünk, hanem 

hatással is vannak ránk, emlékeket hívnak elő és máris pozitív érzéssel töltenek el. 
Az LR termékkínálatának a mai napig sikeres és biztos alappillérei az illatok. Ehhez a 

sikertörténethez szeretnénk most csatlakozni. Ezért bővítettük az illatok világát az LR-nél 
és helyeztük új síkra. A „More Quality for your life” mottónkhoz hűen persze többről van szó. 
Több a jó közérzetért, több az illatokért és több a mindennapokért – mindez egy márkában 

egységesítve: 

Több, m
int 35 éves illatszakértelem

Természetes illatok 
a jólétedért

LR SOUL OF NATURE.
A természet ajándéka az emberek lelkének: SOUL OF YOU.

Az aromaterápia világa a természet legjavát nyújtja számodra, hogy felvirágozhasson 
a lelked. A 100%-ban természetes illóolajok egészen személyes illatot árasztanak, így 

személyesen érintenek meg téged. 
Lélegezd be mélyen és hagyd, hogy az illatok ereje pozitívan befolyásolja a közérzeted és a 

hangulatod! Döntsd el most, hogyan szeretnéd érezni magad! Éld át te is és merülj el a SOUL 
OF NATURE világában!
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Az illóolajok 
illata

Hatékony 
hangulatjavítók

A természetből származik, a növények lelkéből nyerik: az illóolajok magasan koncentrált 
növényi esszenciák, melyek már évszázadok óta igazi hangulatjavítók a természetességük, 

az aromáik és a hatékony tulajdonságaik által. Minden csepp olajban ott rejtőzik a természet 
ereje, mely pozitív hatással van a lelkünkre. Intenzív illatuk által az illóolajok felvidítanak és 

ellazítanak. 
A természet mely illata virágoztatta fel eddig az érzelmeidet és a lelkedet?

Emlékszel a félbevágott citrom friss illatára, a virágzó rózsáéra vagy a levendula mező melletti 
sétáéra? Akkor már átélted az illóolajok nyújtotta aromás élményt. Ne hagyd, hogy ezek az 

emlékek elhalványuljanak! Fedezd fel az illóolajok természetes erejének segítségével, hogyan 
befolyásolhatod pozitívan a hangulatod! Éld át minden nap – mindegy, hogy mikor és hol – 

intenzíven az LR SOUL OF NATURE világával!
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Az orron keresztül közvetlenül az agyba – a 100%-ban 
természetes illóolajok igazi energiabombák, melyek 
teljeskörűen hatnak testre és lélekre egyaránt. Már egy 
leheletnyi illat erős érzelmeket ébreszt bennünk és pozitívan 
hat a közérzetünkre.

Hatékony 
hangulatjavítók

Így működik:
Az illatmolekulák aromája és 
belélegzése által az agy különböző 
területei aktiválódnak.

Kioldanak egy jelet, ami a 
szaglóidegen keresztül azonnal a 
limbikus rendszerbe jut. Oda, ahol 
az érzelmeinket és a hangulatunkat 
pozitívan befolyásolhatják.
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Az illóolajok az olajmirigyekben képződnek és a növények 
szöveteiben raktározódnak. Ha például egy mentalevelet 
összedörzsölünk, kinyerjük az olajat. A kezeinknek erős menta 
illata lesz. Az erős aroma kinyerésének és megtartásának 
kulcsa a desztilláció.

1. Vízgőz-desztilláció:

Két módszer, egy cél: 
az olajok kinyerése

2. Hidegen préselés:

1. lépés:

2. lépés:

2. lépés:

3. lépés:

1. lépés:

4. lépés:

Az olajkinyerés legelterjedtebb módszere a vízgőz-desztilláció.  
A növényi anyagból hőhatással nyerik ki az illóolajat.

A hidegen préselés egy alternatív módszer az illóolajok kinyerésére. 
Ezzel az eljárással nyerhető ki az olaj a citrom külső héjából is.

A növényt vízgőzön átöntik 
vagy közvetlenül leöntik 
vízzel és felmelegítik – így 
forró vízgőz keletkezik.

Az illóolaj felemelkedik a 
gőzzel.

Egy hűvös spirálban az olaj 
újra folyékonnyá válik és egy 
gyűjtőtartályba csöpög.

Az olaj elválik a víztől, a 
felszínre emelkedik és máris 
palackozható.

A héjat mechanikusan 
préselik, az illóolaj kiszivárog a 
gyümölcsből.

Az olajat elválasztják a vizet 
tartalmazó létől, a tiszta olaj 
így lefölözhető.
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Nomen est omen - az LR SOUL OF NATURE márkanév 
választása nem véletlen.
Az egyes illóolajok közvetlenül a föld legtisztább 
forrásaiból származnak. Az LR SOUL OF NATURE 
összegyűjti őket, hogy az otthonodban újra 
kiteljesedhessenek.

A növények a világ 
különböző tájairól 
származnak, de 
mindenhonnan az ott 
honos növényeket 
szerzik be.

A beszállítókat a 
helyszínen nagy 
gondossággal 
választják ki. Családi 
vállalkozások és 
szövetkezetek, akik 
terméke jó áron 
elérhető, valamint etikus 
művelésből származik.

Így a termékek 
sikeres értékesítése 
és fenntartható 
termesztése 
hosszútávon biztosított.

Az aromák 
forrása

Citrom és narancs

Kakukkfű

BergamottCédrusfa

Levendula

Borsmenta

Eukaliptusz

A minőség 
garanciája:

100%-BAN 
TERMÉSZETES 

ILLÓOLAJOK

A LEGSZIGORÚBB 
MINŐSÉGI 

ELLENŐRZÉSEKNEK 
MEGFELELŐEN
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ILLATRECEPTEK:

Soul Of Nature aromaolaj szett:

AROMAOLAJ SZETT

TOVÁBBI ILLÓOLAJ-

KOMPOZÍCIÓKHOZ INSIRÁLÓDJ DIY 

RECEPTJEINKBŐL! (11-17. OLDAL)

Figyelem: az olajokat 
csak hígítva és 
hordozóolajjal keverve 
szabad használni.

Az LR SOUL OF NATURE márka lelke a 
100%-ban természetes illóolajokban rejlik. 
Sokoldalú, erőteljes és magas LR minőség – 
minden esszencia tiszta eredetű, a természet 
legjavát tartalmazza. Mindegy, hogy melyik 
illatot kedveled vagy mire vágysz éppen – 
az olajok sokszínűségének köszönhetően 
könnyen megtalálhatod a kedvenced, mellyel 
a közérzeted is aktuális szükségleteid szerint 
támogathatod.

Aromabomba 
egy szettben

Hogyan szeretnéd ma érezni magad? Erősnek, boldognak vagy inkább 
ellazultnak? 
Alkosd meg a saját illóolaj kompozíciód és engedd át az aromákat az 
orrodnak vagy használd bőrápolóként/masszázsolajként a bőrödön!

8 ILLÓOLAJ
+ LR ÁPOLÓ OLAJ
8 x 10 ml + 1 x 100 ml I 26090
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Fejtől az 
alapokig

Az LR ápoló 
olaj

FEJILLAT:

SZÍVILLAT:

ALAPILLAT:

Gondoskodó

LR ÁPOLÓ 
OLAJ

Fontos hordozóanyagra van szükség a 
természetesen tiszta illóolajok bőrön való optimális 

alkalmazása esetén: egy gyengéd ápoló olajra.
Az LR ápoló olaj a mandulaolaj, jojobaolaj, valamint 

az aloe vera kivonat gazdag kombinációja. 
Egy testápoló és masszázsolaj egyben, amely 

intenzíven táplálja és hidratálja a bőrt. Használható 
önmagában vagy illóolajokkal kombinálva.

Az illóolajok és illataik 3 kategóriára oszthatók: 
fej-, szív- és alapillat. Hogy egy illóolaj melyik 
kategóriába esik, az az adott illatjegytől függ. 
A fejillat könnyed, elillanó (pl. citrom), a szívillat 
lassan és erőteljesen fejlődik ki (pl. levendula). 
Leglassabban az alapillat fejlődik ki és általában 
földes jegyeket hordoz (pl. cédrusfa). Az egyes 
illóolajok kombinálásával – inspirálódj DIY 
receptjeinkből – alkosd meg a saját aromád a 
harmonikus illatélményért!

Az illathatás 
alapja

citrom, narancs, 
bergamott, eukaliptusz, 
borsmenta

levendula, kakukkfű

cédrusfa

100 ml I 26070
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Citrom illóolaj
A citrom frissítő illata aktiválja az érzékeidet 
és lendületet hoz a mindennapokba. 
Frissülj fel és érezd a motivációt! Csak 
érezd jól magad!

100%-BAN 
TERMÉSZETES 
EREDETŰ – 
ARGENTÍNÁBÓL

Argentína

Frissítő

A kinyerés módszere:

CITROM

100%-BAN 
TERMÉSZETES 

ILLÓOLAJOK

Az éltető LR Soul of Nature citrom- 
és narancs illóolaj Argentínából 
származik, pontosabban Concorida 
régióból. Itt már több mint 20 éve 
citrom- és narancsfákat termesztenek 
gondossággal és növényvédő szerek 
nélkül.

CITRUS LIMON
10 ml I 26080

Hidegen préseléssel a héjból.
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Narancs illóolaj
A jó kedvről a narancs illóolaj friss, gyümölcsös illata 
gondoskodik. 
Koncentrálj a jólétedre és érezd, ahogyan felvidulsz!

"ENERGIKUS" RECEPT:

Éltető

A kinyerés módszere:

NARANCS

10 csepp

40 csepp

100 ml

CITRUS SINENSIS
10 ml I 26081

Hidegen préseléssel a héjból.

Inspirálódj a DIY receptünkből és készíts energetizáló 

masszázs- vagy testolajat – igazi energiabomba! 

Elkészítés: a megadott mennyiségű illóolajat add az 

LR ápoló olajhoz, alaposan zárd vissza, rázd össze 

és kész is!

100 ml LR ÁPOLÓ OLAJ

+ 40 CSEPP NARANCS ILLÓOLAJ

+ 10 CSEPP CITROM ILLÓOLAJ
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TISZTA 
FRISSESSÉG - 
OLASZORSZÁGBÓL

A kinyerés módszere:

BERGAMOTT

Olaszország

Portugália

100%-BAN 
TERMÉSZETES 

ILLÓOLAJOK

Bergamott illóolaj
Frissítő illat, mely belső nyugalmat áraszt. 
Érezd a bergamott hatását, ahogyan javul 
a hangulatod!

Jótékony

Az LR Soul of Nature bergamott illóolaj 
Olaszországból származik, pontosabban egy 
kalábriai termesztőnktől, aki kimondottan 
bergamottfák művelésére specializálódott.

CITRUS AURANTIUM 
BERGAMIA

10 ml I 26082

Hidegen préseléssel a héjból.
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LÉLEGEZZ MÉLYET! 
– TERMÉSZETESSÉG 
PORTUGÁLIÁBÓL

A kinyerés módszere:

EUKALIPTUSZEukaliptusz illóolaj
Ne hagyd, hogy feltartsanak, aktivizáld magad! 
A frissítő illat motivál, erősít és segít megtartani 
a fókuszt.

Vitalizáló

2 csepp

8 csepp

40 csepp

100 mlA természetes LR Soul of Nature 
eukaliptusz illóolaj Portugáliából 
származik, pontosabban egy 
Lisszabontól délre található családi 
vállalkozásból.

"ERŐTELJES" RECEPT:

Inspirálódj a DIY receptünkből és készíts felszabadító 

masszázs- vagy testolajat az újrakezdéshez! 

Elkészítés: a megadott mennyiségű illóolajat add az 

LR ápoló olajhoz, alaposan zárd vissza, rázd össze 

és kész is!

100 ml LR ÁPOLÓ OLAJ

+ 40 CSEPP EUKALIPTUSZ ILLÓOLAJ

+ 8 CSEPP BORSMENTA ILLÓOLAJ

+ 2 CSEPP KAKUKKFŰ ILLÓOLAJ

EUKALYPTUS 
GLOBULUS
10 ml I 26084

Vízgőz-desztillációval a levelekből és az 
ágakból.
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A kinyerés módszere:

BORSMENTA

FRISSESSÉGBOMBA - INDIÁBÓL

100%-BAN 
TERMÉSZETES 

ILLÓOLAJOK

India

Bulgária

Borsmenta illóolaj
A borsmenta frissítő illatával mindig 
megőrizheted a higgadtságod. 
Aktiválja az érzékeid, támogatja a koncentrációt 
és belső erővel lát el.

Aktiváló

Az LR Soul of Nature borsmentaolaj Indiából, 
pontosabban egy Delhitől északra fekvő alapítványtól 
származik. A termesztés itt teljesen természetes, nem 
használnak növényvédő szereket.

MENTHA PIPERITA
10 ml I 26083

Vízgőz-desztillációval a levelekből.
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A kinyerés módszere:

LEVENDULA

100% ELLAZULÁS - 
BULGÁRIÁBÓL

Levendula illóolaj
Mindenki pihentető alvásra vágyik. A levendula 
megnyugtató illata gondoskodik az ellazulásról és 
az álmok világába vezet.

Ellazító

20 csepp

30 csepp

100 mlA természetes LR Soul of Nature 
levendula illóolajat egy bulgáriai 
termesztőnk állítja elő.

LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA
10 ml I 26085

Vízgőz-desztillációval a virágokból 
és az ágakból.

"EGYENSÚLY" RECEPT:

Inspirálódj a DIY receptünkből és készíts harmonizáló 

masszázs- vagy testolajat a belső egyensúlyhoz! 

Elkészítés: a megadott mennyiségű illóolajat add az 

LR ápoló olajhoz, alaposan zárd vissza, rázd össze 

és kész is!

100 ml LR ÁPOLÓ OLAJ

+ 20 CSEPP BERGAMOTT ILLÓOLAJ

+ 30 CSEPP LEVENDULA ILLÓOLAJ
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Kakukkfű illóolaj
Palackba zárt boldogság vitalizáló illattal. 
A kakukkfű illóolaj erővel lát el, hogy mindig 
fókuszban tudj maradni!

HIDEG FEJJEL – A FORRÓ 
SPANYOLORSZÁGBÓL

A kinyerés módszere:

KAKUKKFŰ

Marokkó
Spanyolország

Fókuszáló

100%-BAN 
TERMÉSZETES OLAJOK

Az LR Soul of Nature kakukkfű illóolaj egy spanyol 
családi vállalkozásból származik, Murcia közeléből.

THYMUS VULGARIS
10 ml I 26086

Vízgőz-desztillációval a virágzó ágakból.
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Cédrusfa illóolaj
Ha megerősítésre és stabilitásra van szükséged, 
szívd be mélyen a cédrusfaolaj illatát és érezd, 
ahogy átjár!
Így visszatalálhatsz a belső békéhez. A kinyerés módszere:

CÉDRUSFA

A NYUGALOM EREJE 
– MAROKKÓBÓL

Jótékony

12  csepp

36 csepp

2 csepp
100 ml

Az LR Soul of Nature cédrusfa illóolaj Marokkóból 
származik. A cédrusfákat védi az állam és évente 
csak nagyon korlátozott számban használhatók fel, 
amit visszatelepítéssel kompenzálnak. A fatörzseket 
fűrésztelepeken dolgozzák fel a bútoripar számára. 
A fűrésztelepekről vásároljuk fel a leeső fűrészport, 
melyet a helyszínen egy családi vállalkozás dolgoz 
fel.

"ELLAZULÁS" RECEPT:

Inspirálódj a DIY receptünkből és készíts nyugtató 

masszázs- vagy testolajat a pihentető alvásért!  

Elkészítés: a megadott mennyiségű illóolajat add az 

LR ápoló olajhoz, alaposan zárd vissza, rázd össze és 

kész is!

100 ml LR ÁPOLÓ OLAJ

+ 36 CSEPP LEVENDULA ILLÓOLAJ

+ 12 CSEPP BERGAMOTT ILLÓOLAJ

+ 2 CSEPP CÉDRUSFA ILLÓOLAJ

CEDRUS ATLANTICA
10 ml I 26087

Vízgőz-desztillációval a fatörzsből.
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Aroma-wellness a 
lelkednek

* Természetes eredet mértéke (NOI=natural origin index) 
DIN 16128 standard szerint.
** A zárak, fedők, kupakok műanyagból készültek (PP).
*** Akár 55% hulladéküveg tartalom.

MAGAS MINŐSÉG:
LR SOUL OF NATURE: 4 VILÁG – 4 HANGULAT

100%-ban természetes illóolajok

Több mint 95% természetes 
összetevő a termékekben*

Az üvegek és a tégelyek 
újrahasznosított anyagokból 
készültek (rPET)**

Az illóolajok és az olajkeverékek 
részben hulladéküvegből előállított 
üvegekbe csomagolva***

A legszigorúbb minőségi 
ellenőrzéseknek megfelelően

Az LR SOUL OF NATURE a természet 
ajándéka az emberek lelkének 
– SOUL OF YOU. 
A természet legjavát nyújtja: illóolajok 
koncentrált formában magas 
hatékonysággal. Az orron keresztül az 
agyba jutva az illatkeverékek kiteljesednek 
és pozitív érzéseket ébresztenek. 
Ellazult, kiegyensúlyozott, erős vagy boldog 
– te döntesz, hogyan szeretnéd érezni 
magad. 
Éld át és merülj el az LR SOUL OF NATURE 
aromáinak világában!

Minden aroma-wellness világ egy igazán 
különleges, hangulatos illatutazásra invitál. 
A tökéletesen egymáshoz igazított 
illatkompozíciók a legjobb összetevőkkel 
támogatják a jóléted. A világok 
központjában a hatékony, aromás 
illatkeverékek állnak. 
Kényeztető ápolás a tusfürdő és a testvaj 
által, valamint praktikus roll-on kerekíti ki az 
egyes hangulatok illatos, ápoló élményét.

• Relaxed Soul
• Hopeful Soul

• Strong Soul
• Cheerful Soul 
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HOZD MAGAD HANGULATBA 
EGY RITUÁLÉVAL!

PARFÜMŐR: 
LAURE JAQUET

Az illatok ereje

Akár egy frissítő zuhany reggel az ápoló testvajjal 
megkoronázva, mely gyengéden illatozva ápolja a 
bőröd vagy a kellemes atmoszféra az otthonodban 
a különböző illatkeverékek által – a rituálék lehetővé 
teszik, hogy odafigyeljünk  magunkra és nyugalmat 
teremtsünk környezetünkben. Igazi boldog énidőt 
tesznek lehetővé. Segítenek ellazulni és erőt adnak  
új perspektívák felfedezéséhez. 
Ünnepeld a saját rituáléd és kezdd a napot inspiráló 
életörömmel! Érezd jól magad a bőrödben! Minden 
nap.

Az aromavilágok mögötti illatok „orra” a 
francia parfümőr, Laure Jaquet. 
Luxus márkákkal dolgozik együtt és 
szenvedélyesen keresi a természet 
legértékesebb nyersanyagait. Szaktudása 
és szenvedélye a természetes 
nyersanyagok iránt mindig újdonságok 
megalkotására, illóolajokkal való 
kísérletezésre ösztönzi. A parfümőr képzés 
mellett egy tudományos és gyógyhatású 
aromaterápia kurzust is elvégzett.
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Feel Your 
Relaxed Soul
Kezd betelni a pohár? Lazulj el! Hagyd magad 
mögött a stresszes mindennapokat, dőlj hátra és 
élvezd a nyugalom pillanatait! 
Az LR Soul of Nature Relaxed Soul illatos, 
aromaterápiás termékei ellazítanak és 
gondoskodnak a pihentető alvásról – akár itt és 
most. 
A bergamottból, levendulából, neroliból 
és szantálfából álló olajkeverék, valamint a 
természetes ápoló termékek személyre szabott és 
mindennapi ellazulást kínálnak az otthonodban. 
Lélegezd be mélyen, hunyd be a szemed és 
kapcsolódj ki a Relaxed Soul termékekkel!

Laure Jaquet,
parfümőr:
„Mi lenne jobb a 
megnyugváshoz, mint a 
levendula illóolaj? 
A levendula szó a latin 
lavare kifejezésből 
származik, ami annyit 
jelent: mosni vagy a lelket 
megtisztítani. Nagyon jól illik 
a bergamott illóolajhoz, ami 
szintén nyugtató hatással 
van a közérzetre. Nerolival 
és szantálfával kombinálva 
nagyon kellemes, friss, 
megnyugtató illatot áraszt.”
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Tipp:

Relax-
yourself-
rituálé –

Gyakran stresszes a napod? 
Használd az otthonodban az 
illóolaj keveréket! Cseppents 
1-2 cseppet egy diffúzorba 
vagy olajlámpába – máris 
kikapcsolódhatsz és ellazulhatsz. 
10 ml, 26100

Este egy ellazító zuhany? Szuper ötlet! 
A nyugtató illatú tusfürdővel könnyen 
kikapcsolódhatsz. 
200 ml, 26101

Fújd be a párna- és 
szobaillatosító spray-vel  a 
párnádat és a hálószobádat 
lefekvés előtt! Feküdj be az 
ágyba és érezd, ahogy az 
ellazító hatás kiteljesedik! 
Utazások alkalmával is 
tökéletes.
100 ml, 26103

Lefekvés előtt krémezd 
be magad az illatos, ápoló 
testvajjal! 
Igazán jótékony a bőrödhöz.
200 ml, 26102

merülj el 
az ellazulás 
világában és 
kapcsolódj ki!

Útközben is nyugalomra vágysz? 
Mindig legyen kéznél a roll-on! Egyszerű és 
praktikus: kétszeres azonnali hatással: a 
melegítő hatás kellemes érzést kölcsönöz 
a bőrnek. 
Az érzékek stimulálásával a belső energia 
és a szellem is ellazul. 
10 ml, 26104
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Az illóolaj keverék igazán 
kiegyensúlyozottá varázsolja az 
otthonod, mely a hangulatodra is 
harmonikus hatással van. 
Tökéletes illat a dolgozószobába.
10 ml, 26110

Get-in-
balance-
rituálé –

Mindig legyen kéznél a roll-on! 
Jótékony, kétszeres azonnali hatással: 
a melegítő hatás kellemes érzést 
kölcsönöz a bőrnek. 
Az érzékek stimulálásával a belső 
energia és a szellem egyensúlyba kerül. 
10 ml, 26113

Találj nyugalomra a 
zuhany alatt – a tusfürdő 
gondoskodik a harmonikus, 
kiegyensúlyozott pillanatokról.
200 ml, 26111

Kényeztesd a bőröd 
a testvajjal – az illat 
egyensúlyba hozza az 
érzékeid! 
200 ml, 26112

tegyél jót 
magadért, 
teremts énidőt!

Tipp:
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Kibillentél az egyensúlyodból? Engedd el! Állj meg 
egy pillanatra és koncentrálj a jólétedre! 
Az LR Soul of Nature Hopeful Soul illatos,  
aromaterápiás termékei visszaállítják az egyensúlyt, 
valamint megajándékoznak az inspiráció és a 
harmónia érzésével. 
A bergamott, a rózsa, a római kamilla és 
a szantálfa összeolvad egy harmonikus 
illatkompozícióvá és lehetővé teszik a tökéletesen 
kiegyensúlyozott rituálét. Éld meg a teljes 
harmóniát, élvezd a gondtalan pillanatokat és 
érezd a Hopeful Soul termékekkel, ahogyan a 
lelked ellazul!

Feel Your 
Hopeful Soul

„Itt a test és a lélek 
összekapcsolódására 
akartam koncentrálni, 
méghozzá a rózsa és 
a római kamilla illóolaj 
kombinációjával. 
A kamillát Râ napisten 
szentelte fel és már 
évszázadok óta szent 
növényként tartják 
számon. 
Az illat támogatja a 
jólétünket, egyensúlyba 
hozza az érzékeket, 
hogy optimisták és 
bizakodók maradjunk.”

Laure Jaquet,
parfümőr:
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Elhagyott az erőd, teljesen lemerültél? 
Ne add fel! Meríts erőt! 
Az LR Soul of Nature Strong Soul termékek az energia, a 
vitalitás és az éberség forrásai. 
A menta, eukaliptusz, kakukkfű és cédrusfa különleges 
illata energiával lát el és felvértez az élet kisebb-nagyobb 
kihívásaival szemben. 
Érezd magad minden lélegzetvétellel erősebbnek és 
nyerd vissza az energiád a Strong Soul termékekkel!

Laure Jaquet, parfümőr:

Feel Your 
Strong Soul

„Friss, éltető illat, amely az 
izgalmas menta illóolajon 
alapul. A kakukkfű illata éltető 
érzelmeket kelt és hatékony a 
fáradtság ellen.”
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Stay-
powerful-
rituálé –

Tipp:

Az illóolaj keverék 
gondoskodik a vitalizáló és 
erősítő légkörről. 
Így könnyen erőt meríthetsz 
a mindennapok kisebb-
nagyobb kihívásaihoz.
10 ml, 26120

Ápold a bőröd a testápolóval 
és élvezd a vitalizáló 
illatot, amely azonnal hat a 
közérzetedre!
200 ml, 26122

Használd a reggeli 
zuhanyzáshoz vagy sportolás 
után és nyerj erőt az aktiváló 
tusfürdőből!
200 ml, 26121

merülj el és 
tankolj fel 
energiával!

Vitalizáló és energiával teli, azonnali 
hatásra van szükséged?  Mindig legyen 
kéznél a roll-on!
Egyedülálló duplakomplex:  
a hideg-meleg komplex stimulálja a 
bőrreceptorokat, ellazít, kizökkent, 
valamint felfrissíti és vitalizálja az 
érzékeket a hatékony olaj-energia 
kombináció által.
10 ml, 26123
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Lucky-me-
rituálé –

Tipp:

Az illóolaj keverék igazán 
harmonikussá varázsolja 
az otthonod, amely a 
hangulatodra is pozitív 
hatással van.
10 ml, 26130

Változtasd a zuhanyzást a boldogság forrásává, hagyd, 
hogy a tusfürdő éltetően hasson rád! 
Akár reggel, akár a nap folyamán.
200 ml, 26131

Permetezz 2-3 fújásnyit az adott 
helyiségbe és máris jobb lesz a 
hangulatod a kellemes illat által!
100 ml, 26133

Engedd, hogy a könnyed test 
sorbet körülölelje a bőröd, 
élvezd az illatot és hagyd, hogy 
felvidítson!
200 ml, 26132

ajándékozd 
meg magad a 
boldogság és a 
pozitív energia 
pillanataival!

A könnyedség érzésére vágysz 
útközben is? 
Mindig legyen kéznél a roll-on, hogy 
garantálja a jó kedvet napközben is. 
Kétszeres, azonnali hatás: kellemes 
melegítő hatás, akár a napsugarak 
a bőrödön és éltető hatás a jó 
hangulatért az édes-meleg illat által.
10 ml, 26134
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Stresszes napod volt? Engedd el! Szánj időt 
magadra és élvezd az élet boldog pillanatait! 
Az LR Soul of Nature Cheerful Soul termékek 
gondoskodnak a jó kedvről, így te is feltöltődhetsz. 
Az illatos esszenciákkal, mint a citrom, a narancs, 
a rózsa és a cédrusfa olyan pillanatokat élhetsz 
át, melyek vidámsággal és igazi boldogsággal 
ajándékoznak meg. 
Élvezd az életet mosollyal az arcodon! A Cheerful 
Soul termékek által kívül és belül egyaránt 
ragyoghatsz.

Laure Jaquet,
parfümőr:

Feel Your 
Cheerful Soul

„A határtalan boldogság 
érzését aromás jegyek 
hívják elő: narancs, 
citrom és rózsa illóolaj. 
A cédrusfa segít, hogy 
érzékeljük a pillanatot. 
Ébernek, szellemileg 
fittnek és élettel telinek 
érezhetjük magunkat.”
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Relaxed Soul Hopeful Soul

Takaríts meg 10%-ot és élvezd:

Relaxed Soul 
szett  26105

Garantált ellazulás Kiegyensúlyozott harmónia

Hopeful Soul 
szett  26114
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Cheerful SoulStrong Soul

4 szett a jó közérzetért

Pozitív energiaEnergikus vitalitás

Strong Soul 
szett  26124

Cheerful Soul 
szett  26135
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Mindennapi aroma-rituálé
BŐRÁPOLÁS

BŐRÁPOLÁS ROLL-ON, TESTÁPOLÓ, TUSFÜRDŐ, ÁPOLÓ OLAJ ÉS 
ILLÓOLAJOK
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Mind a négy aromavilág egymáshoz igazított illatkompozíciókkal és hozzájuk illő bőrápoló termékekkel kényeztet. 
Döntsd el magad, hogy melyik aromavilág felel meg a szükségleteidnek! Hagyd, hogy az aromák a természetes bőrápolókban vagy az illóolajok által kifejtsék 
hatékonyságukat a bőrödön, illetve diffúzor vagy olajlámpa használata során!

Szobaillatosítás

DIFFÚZORAROMALÁMPAPÁRNA- ÉS 
SZOBAILLATOSÍTÓ 

SPRAY

ILLÓOLAJOK ÉS ILLÓOLAJ 
KEVERÉKEK
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SZEREZD MEG A SOUL OF NATURE HANGULAT SZETTED!

4 ILLÓOLAJ KEVERÉK
+ 4 ROLL-ON

Otthon és útközben is
Dobd fel a hangulatod!

 Hogyan szeretnéd ma érezni magad? Energikusnak, boldognak, 
kiegyensúlyozottnak vagy ellazultnak?

Minden hangulathoz van egy passzoló szettünk: praktikus illóolaj keverék az 
otthonodba vagy roll-on útközben. A Soul Of Nature hangulat szett

a legjobbat nyújtva gondoskodik a közérzetedről.

Az LR termékeit LR Partnerek értékesítik.

SOUL OF NATURE 
HANGULAT SZETT

8 x 10 ml I 26150


