FEEL THE
SOUL
OF NATURE
AROMALARIN DÜNYASI
RUHUNUZ İÇİN

KENDİNİZİ İYİ HİSSETMEK
İÇİN DOĞAL KOKULAR

LR SOUL OF NATURE.
Doğanın ruhundan insan ruhuna bir armağan: KENDİ RUHUNUZ.
LR SOUL OF NATURE, ruhunuzun çiçek açması için doğanın ruhundan vücudunuza en
iyi aromaları sunar. %100 doğal uçucu yağlar, ruhunuza dokunmak için çok özel kokularını
ortaya koyar. Derin bir nefes alın ve yağların kokusunun iç huzurunuz ile ruh halinizi olumlu
etkilemesine izin verin. Burada ve şimdi nasıl hissetmek istediğinize karar verin. Kendiniz için
deneyimleyin ve "DOĞANIN RUHUNU HİSSEDİN".
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35 yılı aşkın süredir koku uzmanları

1985 yılında kurulduğundan beri LR'da “koku” konusu büyük bir rol oynadı, çünkü her şey 35
yıldan daha uzun bir süre önce kokularla başladı. O zamanlardan bugüne LR'ın başarısı haklı
olarak kokulardan geçti. Bazı kokular koku duyumuz için sadece bir ziyafet olmakla kalmaz,
aynı zamanda hoş kokulu anıları hatırlatma ve olumlu duyguları anında uyandırma gücüne de
sahiptir. Kokular bugüne kadar LR ürün portföyünün ayrılmaz ve başarılı bir parçası olmuştur.
Bu başarı hikayesini geliştirmek istiyoruz. Bu nedenle LR'daki koku dünyasını genişlettik
ve “koku” başlığını portföyümüzde yeni bir seviyeye entegre ettik. “More Quality for your
Life"-“Yaşamınız için Daha Fazla Kalite" sloganımıza sadık kalarak burada da daha fazlasına
inanıyoruz. İç huzurunuz, koku alma duyunuz ve günlük yaşamınız için daha fazlası tek bir
markada birleşti:

3

Uçucu yağlar
yoğun kokuya sahiptir
Doğanın parçası bitkinin ruhundan elde edilmiş: Uçucu yağlar; doğal, aromatik ve
etkili özellikleri nedeniyle yüzyıllardır gerçek ruh hali değiştiriciler olduğu kanıtlanmış,
konsantrasyonu yüksek bitkisel esanslardır. Her damla yağda ruhumuzu olumlu yönde
etkileyebilecek, doğadan gelen konsantre bir güç vardır. Yoğun bir şekilde güzel kokulu
etkisiyle tek başına doğrudan ruh halimizi aydınlatabilir ve duyularımızı rahatlatabilir. Doğadan
gelen hangi kokular ile geçmişte hisleriniz, duygularınız, ruhunuz çiçek açtı?
Dilimlenmiş bir narenciye meyvesinin taze kokusunu, çiçek açan bir gülün narin kokusunu
veya lavanta tarlasından geçen son yürüyüşünüzü hatırlıyor musunuz? O zaman uçucu
yağların aromatik kalitesini çoktan deneyimlediniz. O güzel kokulu hatıraların kaybolmasına izin
vermeyin. Kendiniz, uçucu yağların doğal gücünün yardımıyla ruh halinizi nasıl olumlu yönde
etkilemek istediğinizi belirleyin. LR SOUL OF NATURE ile bunu her gün, nerede, ne zaman
olursa olsun daha da yoğun bir şekilde deneyimleyin.
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Etkili ruh hali
destekleyiciler

Burnumuzdan doğrudan beynimize – %100 doğal uçucu
yağlar, bireysel etkinliklerini bütünsel, fiziksel ve zihinsel
düzeyde geliştiren gerçek güç kaynaklarıdır. Sadece bir koku
dokunuşu güçlü hisleri tetikleyebilir ve böylece ruh halimiz
üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Nasıl etki eder:
Koku moleküllerinin koklanması ve
solunması ile beynin belirli bölgeleri
aktive olur.
Bu bölgeler koku duyumuz üzerinden,
ruh halimizin olumlu etkilendiği limbik
sisteme iletilen bir sinyal gönderir.
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İki yöntem, tek hedef:
Yağların elde edilmesi
1. Su buharı distilasyonu:

2. Soğuk presleme (Soğuk sıkım):

Yağ ekstraksiyonunun en yaygın yöntemi buhar distilasyonudur.
Burada, uçucu yağlar bitki malzemelerinden ısıl etki ile elde
edilmektedir.

Soğuk presleme, uçucu yağları elde etmenin alternatif bir
yöntemidir. Örneğin bu işlem, bir narenciye meyvesinin dış
kabuğundan yağların elde edilmesini sağlar.

1. Adım:
Bitki buhar akışı yoluyla
veya direkt olarak üzerine su
eklenerek ısıtılır: sıcak buhar
oluşur.
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Uçucu yağlar, yağ bezlerinde oluşur ve bitki dokusunda saklanır.
Örneğin, bir nane yaprağını ovduğunuzda yağı çıkacaktır. Sonuç:
ellerimiz güçlü bir koku ile nemlendirilmiş olur. Bu güçlü aromayı elde
etmenin ve korumanın anahtarı distilasyondur.

1. Adım:
Kabuk mekanik olarak
preslenir, uçucu yağ
meyveden ayrılır.

2. Adım:
Uçucu yağlar
buharla yükselir.

3. Adım:
Yağ soğutma borusu içerisinde
yeniden sıvı hale gelir ve
toplama kabında toplanır.

4. Adım:
Yağ sudan ayrışır, yüzeye ulaşır
ve şişelenebilir hale gelir.

2. Adım:
Yağ, meyvenin özünü
içeren sudan ayrışır,
saf yağ yüzeyden alınabilir.

İyi aromaların
kaynakları

Nomen est omen (İsim bir işarettir) – LR SOUL OF
NATURE markası burada elbette doğallığı ifade eder.
Uçucu yağlar, LR SOUL OF NATURE'da bir araya
gelerek evinizde tam olarak ortaya çıkabilmeleri için
dünyadaki en saf kaynaklardan doğrudan elde edilir.

Bitkiler tüm dünyadan,
doğrudan yerinden elde
edilir.

Okaliptus

Kalite
sözümüz:
Lavanta
%100 DOĞAL
UÇUCU YAĞLAR

Ve şu kesindir ki
tedarikçiler büyük
özenle seçilmektedir.
Bu tedarikçiler ürünleri
yetiştiren ve uygun
fiyatlarla ticaretini
yapan aile işletmeleri ve
kooperatiflerdir.
Bu şekilde,
sürdürülebilir tarım ve
ürünlerin başarılı bir
şekilde pazarlanması
uzun vadede garanti
edilebilir.

EN YÜKSEK KALİTE
STANDARTLARINA GÖRE
KONTROLLER

Nane
Kekik

Limon ve
portakal

Sedir

Bergamot
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Aromaların
gücü tek bir
sette

ARİFLERİ:
HOŞ KOKU T
LR SOUL OF NATURE markasının kalbi
%100 doğal uçucu yağlardır. Çok yönlü,
güçlü ve en yüksek LR kalitesinde, saf kökenli
her esans, doğanın ruhunun en iyisini içerir.
Parfüm tercihleriniz ve istekleriniz ne olursa
olsun, yağların çeşitliliği favorilerinizi bulmanızı
kolaylaştırır ve böylelikle iç huzurunuzu
ihtiyaçlarınız doğrultusunda destekler.

YAĞ
DAHA FAZLA
İÇİN, KENDİN
Rİ
LE
M
Şİ
LE
Bİ
İMİZDEN İLHAM
YAP TARİFLER
(S.11-17)
İZ
İN
RS
İLİ
ALAB

Aroma Yağı Seti:

Bugün kendinizi nasıl hissetmek istersiniz? Cesaretlendirilmiş, mutlu, belki
de sadece rahatlamış? Kısa sürede kendi kişisel yağ kompozisyonunuzu
yaratın ve aromaların hoş kokularının sizi etkilemesine veya vücut bakımı
olarak masaj yağı şeklinde cildinize etki etmesine izin verin.
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Uyarı: Yağlar
sadece seyreltilerek
ve bir taşıyıcı yağ
ile karıştırılarak
kullanılabilir.

AROMA YAĞ SETİ
8 UÇUCU YAĞ
+ LR BAKIM YAĞI
8 x 10 ml + 1 x 100 ml I 26090

Koku
etkisinin
temeli

Baş notadan
dip notaya

Uçucu yağlar ve kokuları üç kategoriye ayrılır: Baş,
kalp ve dip nota. Tek bir yağın hangi kategoriye
girdiği, ilgili koku notasına bağlıdır. Baş nota uçucu
ve hafif (örneğin limon), kalp notası ise yavaş ve
güçlü bir şekilde gelişir (örneğin lavanta). Dip nota
en yoğun etkiyi bırakır ve genellikle toprak kokar
(örneğin sedir). Kendin Yap tariflerinden esinlenilen
yağları tek tek karıştırırsanız, uyumlu bir koku
deneyimi için aromalarını birlikte geliştirirler.

BAŞ NOTA:

Limon, portakal,
bergamot,
okaliptus, nane

KALP NOTA:
Lavanta, kekik

DİP NOTA:

LR
Hafif Bakım
Yağı
Besleyici

LR BAKIM
YAĞI
100 ml I 26070

Doğal olan saf uçucu yağların cilt üzerindeki optimal
etkisi için önemli bir taşıyıcı madde gereklidir: Hafif
bir bakım yağı. LR Bakım Yağı, badem ve jojoba
yağının yanı sıra Aloe Vera yağı özlerinin zengin bir
kombinasyonudur. Cildi yoğun bir şekilde besleyen
ve nemlendiren vücut bakım ve masaj yağı. Tek
başına veya uçucu yağlarla birlikte kullanılabilir.

Sedir
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Limon Yağı
100 % DOĞAL
MENŞELİ –
ARJANTİN'DE
ÜRETİLMİŞTİR

Canlandırıcı LR Soul of Nature
limon ve portakal yağı, Arjantin'in
Concordia bölgesindendir. Limon
ve portakal ağaçları burada 20 yılı
aşkın bir süredir büyük bir sevgiyle
ve özellikle tarım ilacı kullanılmadan
organik olarak yetiştirilmektedir.

Limonun ferahlatıcı kokusu
duyularınızı harekete geçirir ve
hayatınıza ivme kazandırır. Motive
olmuş ve tazelenmiş hissedin.
Kendinizi baştan aşağı iyi hissedin!

Arjantin

LİMON

CITRUS LIMON
10 ml I 26080
100 % DOĞAL
UÇUCU YAĞLAR
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ELDE ETME YÖNTEMİ:
Meyve kabuklarının soğuk
preslenmesi ile elde edilir.

Tazeleyici

100 m

Portakal Yağı
Portakal yağının meyveli taze kokusu, iyi bir ruh
haline girmenizi sağlar. İyi ruh haline odaklanın ve
doğal ve olumlu yönde etkilendiğinizi hissedin.

l

Canlandırıcı

10 damla
40 damla

LU“ TARİF:

„ENERJİ DO

PORTAKAL
CITRUS SINENSIS
10 ml I 26081
ELDE ETME YÖNTEMİ:
Meyve kabuklarının soğuk
preslenmesi ile elde edilir.

ze enerji
alın ve kendini
ifimizden ilham
zırlayın!
ha
ı
ım
Kendin yap tar
rış
ka
ğı
ve vücut ya
verici bir masaj
olarak tarifteki
u yağların tam
dökün, sıkıca
Yapılışı: Uçuc
bakım yağına
LR
an
ud
ğr
r, bitti.
da
ka
miktarlarını do
bu
e
a çalkalayın, işt
kapatın, kısac

KIM YAĞI
100 ML LR BA PORTAKAL YAĞI
LR
I
+ 40 DAMLA
R LİMON YAĞ
L
+ 10 DAMLA
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Bergamot Yağı
İtalya

Portekiz

Size içsel dinginlik veren ferahlatıcı bir
koku profili. Bergamot yağı sayesinde
kendinizle iletişim halinde olun ve ruh
halinizin nasıl iyileştiğini hissedin.

Faydalı

İTALYA'DAN GELEN
FERAHLIK
LR Soul of Nature bergamot yağı,
Calabria'daki bir kooperatiften İtalya'dan
geliyor. Kooperatif, yalnızca bergamot
ağaçlarının yetiştirilmesinde uzmanlaşmıştır.

BERGAMOT

CITRUS AURANTIUM
BERGAMIA
10 ml I 26082

100 % DOĞAL
UÇUCU YAĞLAR
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ELDE ETME YÖNTEMİ:
Meyve kabuklarının soğuk
preslenmesi ile elde edilir.

8 damla

Tamamen doğal LR Soul of
Nature okaliptus yağı, Lizbon'un
güneyinden Portekiz’den
gelmektedir. Orada bir aile şirketi
tarafından üretilmektedir.

Hiçbir şeyin sizi durdurmasına izin
vermeyin, güne aktif başlayın. Ferahlatıcı
koku, güçlü ve odaklanmış kalmanız için
sizi motive edecektir.

l

2 damla

40 damla

Ü
„GÜNE GÜÇL
RİFİ:
A
“T
A
M
BAŞLA
ze
alın ve kendini

Güç verici

Okaliptus Yağı

100 m

DERİN BİR NEFES
AL – DOĞAL OLARAK
PORTEKİZ'DEN

OKALİPTUS
EUKALYPTUS
GLOBULUS
10 ml I 26084

ELDE ETME YÖNTEMİ:
Yaprak ve dalların buhar
distilasyonu ile elde edilir.

ifimizden ilham
aj ve
Kendin Yap tar
rleştirici bir mas
manız için özgü
yağların
u
şla
uc
ba
Uç
en
ı:
nid
lış
ye
Yapı
ımı hazırlayın!
kım
rış
ba
ka
LR
ğı
ya
an
t
ud
cu
vü
ını doğr
işte
ifteki miktarlar
aca çalkalayın,
tam olarak tar
kıs
,
tın
pa
ka
sıkıca
yağına dökün,
bu kadar, bitti.

KIM YAĞI
100 ML LR BA OKALİP TUS YAĞI
LR
+ 40 DAMLA NANE YAĞI
R
L
A
L
M
+ 8 DA
I
R KEKİK YAĞ
L
A
L
M
+ 2 DA
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Nane Yağı
Ferahlatıcı nane kokusuyla her zaman
dinginliğinizi koruyun. Duyularınızı harekete
geçirir, konsantrasyonu artırır ve size içsel
güç verir.

Harekete geçirici

Bulgaristan
Hindistan
HİNDİSTAN'DAN GELEN TAZELİK
LR Soul of Nature nane yağı, Hindistan'da
Delhi'nin kuzeyindeki bir kuruluştan tamamen
doğal yollardan tarım ilacı kullanılmadan elde
edilir.

NANE
MENTHA PIPERITA
10 ml I 26083
100 % DOĞAL
UÇUCU YAĞLAR
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ELDE ETME YÖNTEMİ:
Yaprakların buhar distilasyonu
ile elde edilir.

20 damla

100 m

%100 RAHATLAMA,
%100 BULGARİSTAN'DAN
Tamamen doğal LR Soul
of Nature lavanta yağı,
Bulgaristan'daki bir kooperatif
tarafından üretilmektedir.

l

30 damla

Rahatlatıcı

Lavanta Yağı
Herkes iyi bir gece uykusu ister. Lavanta
yağının sakinleştirici kokusu, rahat ve iyi
hissettiren bir atmosfer sağlar ve rüyalar
dünyasına doğru yavaşça size eşlik eder.

„DENGEDE“

LAVANTA
LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA
10 ml I 26085

ELDE ETME YÖNTEMİ:
Yaprak ve dalların buhar
distilasyonu ile elde edilir.

TARİFİ:

ze
alın ve kendini
ifimizden ilham
manıza
ğla
sa
Kendin yap tar
um
uy
n
ı sağlamak içi
ı
iç denge anlar
cut yağı karışım
bir masaj ve vü
rak tarifteki
ola
tam
yardım edecek
rın
ğla
lışı: Uçucu ya
kün, sıkıca
hazırlayın! Yapı
kım yağına dö
ğrudan LR ba
do
ti.
bit
ını
r,
lar
da
ar
ikt
ka
m
e bu
a çalkalayın, işt
kapatın, kısac

KIM YAĞI
100 ML LR BA BERGAMOT YAĞI
LR
+ 20 DAMLA
YAĞI
LR LAVAN TA
A
L
M
A
D
30
+
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Kekik Yağı
Harekete geçirici koku gücüyle cesaret
verici . Kekik yağı size aktif kalma ve
odaklanma gücü verir.

Odaklanma

İspanya

Fas

SERİNLİK İÇİN – İSPANYA'NIN
HUZURLU SICAĞINDAN

LR Soul of Nature kekik yağı, İspanya'da
Murcia yakınlarındaki bir aile şirketi tarafından
üretilmektedir.

KEKİK

THYMUS VULGARIS
10 ml I 26086
100 % DOĞAL
UÇUCU YAĞLAR
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ELDE ETME YÖNTEMİ:
Çiçekli dalların buhar
distilasyonu ile elde edilir.

GÜC HUZURDA BULUNUR
VE FAS'TAN GELİR

2 damla

100 m

LR Soul of Nature sedir yağı Fas'ta
üretilmiştir. Atlas sedir ağaçları devlet
tarafından korunmaktadır ve her yıl sadece
çok sınırlı sayıda kesim için serbest bırakılır
ve yeniden ağaçlandırma ile telafi edilir. Ağaç
gövdeleri, mobilya endüstrisi için kereste
fabrikalarında işlenir. Keserken dökülen ve
daha sonra bir aile şirketi tarafından yerinde
işlenen talaşları satın alıyoruz.

l

36 damla

12 damla
ici bir
alın ve dinlendir
t yağı
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p
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ke
rın
n
içi
ğla
ya
ku
u
uy
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ını doğrudan LR e bu kadar, bitti.
lar
ar
ikt
m
ki
tarifte
layın, işt
, kısaca çalka
sıkıca kapatın

Gevşeme

Sedir Yağı
Güç ve istikrara ihtiyacınız varsa, derin bir
nefes alın ve sedir yağı kokusunun sizi nasıl
yeniden toparladığını hissedin. Kendi içinize
geri dönüş yolunu bu şekilde bulabilirsiniz.

İ:

AMA“ TARİF

L
„TAM RAHAT

SEDİR

CEDRUS ATLANTICA
10 ml I 26087
ELDE ETME YÖNTEMİ:
Gövde odununun buhar
distilasyonu ile elde edilir.

KIM YAĞI
100 ML LR BA LAVAN TA YAĞI
LR
+ 36 DAMLA
OT YAĞI
LR BERGAM I YAĞI
A
L
+ 12 DAM
C
R SEDİR AĞA
+ 2 DAMLA L
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Ruhunuz için
Aroma Terapi
YÜKSEK KALİTE:
LR SOUL OF NATURE: 4 FARKLI DÜNYA – 4 FARKLI RUH HALİ
LR SOUL OF NATURE, doğanın ruhundan
insan ruhuna bir armağandır – SİZİN
RUHUNUZ. Size doğanın en iyisini sunar:
yüksek düzeyde etkinliğe sahip konsantre
formda uçucu yağlar. Koku karışımları
burun yoluyla doğrudan beynimizde ortaya
çıkabilir ve olumlu duygular uyandırabilir.
Rahatlamış, dengede, güçlenmiş veya
mutlu, nasıl hissetmek istediğinize siz karar
verin. Bunu kendiniz deneyimleyin ve
LR SOUL OF NATURE'ın dört farklı
aromatik ruh hali içeren dünyasına dalın.
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• Relaxed Soul
• Hopeful Soul

• Strong Soul
• Cheerful Soul

Her bir Aroma Terapi dünyası sizi çok
özel, bulunduğunuz ortamı etkileyecek
kokuların macera yolculuğuna davet ediyor.
Mükemmel şekilde uyumlu, en iyi içeriklere
dayalı koku bileşimleri, iç huzurunuzu
destekler. Bu Aroma Terapi dünyalarının
odak noktaları ayrı ayrı etkili ve aromatik
koku yağ karışımlarıdır. Duş jeli, vücut balmı
ve pratik Roll-on gibi şımartıcı vücut bakım
ürünleri, her bir ruh hali dünyasının hoş
kokulu bakım deneyimini tamamlar.

*NOI = DIN 16128'e göre doğal orijin indeksi.
**Kapaklar plastikten yapılmıştır (PP-Polipropilen).
***%55'e kadar atık cam içerebilir.

%100 doğal uçucu yağlar

Bakım ürünlerinde %95'in
üzerinde doğal içerik*

Şişeler ve kaplar geri
dönüştürülmüş plastikten
üretilmiştir (rPET)**
Uçucu yağlar ve yağ
karışımları kullanılmış camdan
oluşan cam şişelerdedir***

En yüksek kalite standartlarına
göre kontroller

Kokuların gücü
HAREKETE GEÇİN –
BİR RİTÜEL YAPIN!
Sabahları ciltte yavaşca eriyen besleyici,
yumuşak kokulu bir vücut balmı ile takip
edilen serinletici, iyi hissettiren bir duş veya
değişik kokulu yağ karışımlarının evimizde
yarattığı sıcacık ortam – ritüeller bir an için
mola vermemizi, huzur ve kendimiz için
zaman bulmamızı sağlar. Kendinize ait
mutluluk anları yaratırsınız. Rahatlamamıza ve
yeni bakış açıları için şarj olmamıza yardımcı
olurlar. Kendi kişisel ruh hali ritüelinizin
coşkusunu yaşayın ve sabahları güne ilham
verici yaşama sevinciyle dolu olarak başlayın.
Rahatlığı hissedin – günden güne.

PARFÜM ÜRETİCİSİ
LAURE JAQUET:
Bu dört dünyanın koku kreasyonlarının
arkasındaki "burun", Fransız parfüm üreticisi
Laure Jaquet'tir. Lüks markalarla yakın
olarak ve doğadan gelen en değerli doğal
hammaddeler ile tutkuyla çalışıyor. Doğal
hammaddeler ile ilgili uzman bilgileri ve yeni
şeyler yaratmaya olan tutkusu sayesinde
Laure, sürekli olarak uçucu yağları
keşfetmektedir. Parfüm eğitiminin yanı sıra
aynı zamanda bilimsel ve tıbbi aromaterapi
eğitimlerini de tamamlamıştır.
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Feel Your
Relaxed Soul
Her şey birdenbire sizin için çok mu fazla gelmeye
başladı? Rahatlayın! Stresli günlük hayatı geride
bırakın, arkanıza yaslanın ve içsel dinginlik ve
sakinlik anlarının tadını çıkarın. Aromaların hoş
kokulu dünyası LR Soul of Nature Relaxed
Soul, derin bir rahatlama ve dinlendirici bir uyku
arzunuzu ve dinlendirici bir uykuyu yerine getirir
– burada ve şimdi. Bergamot, lavanta, neroli ve
sandal ağacından oluşan yağ karışımı ve doğal
içeriklerle bakım ürünleri, eviniz için kişisel ve
günlük rahatlama ritüelinizi yaratır. Derin bir nefes
alın, gözlerinizi kapatın ve Relaxed Soul ile
ruhunuzun rahatlamasına izin verin.
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Parfüm üreticisi
Laure Jaquet:
"Sakinleşmek için lavanta
yağından daha iyi ne
olabilir? Lavanta, "yıkamak"
veya "zihni temizlemek"
anlamına gelen Latince
kelime 'lavare'den gelir. İç
huzurumuz üzerinde de
sakinleştirici bir etkiye sahip
olan bergamot yağı ile çok
uyumludur. Neroli ve sandal
ağacı ile olan kombinasyonu
çok hoş, taze, keskin,
sakinleştirici bir koku ile
sonuçlanır."

Rahatlama
Ritüeli –

kendinizi bir
dinlenme
dünyasına bırakın
ve rahatlayın!

Sık sık oldukça stresli mi
oluyorsunuz? Öyleyse hoş kokulu
yağ karışımı ile evinize koku verin.
Bir difüzör veya koku lambasının
suyuna 2-3 damla damlatın – bu,
stresi durdurup rahatlamak için
yeterlidir.
10 ml, 26100

Yatmadan hemen önce
yastıklarınıza ve yatak
odanıza yastık ve oda
spreyi püskürtün. Yatağınıza
yerleşin ve rahatlatıcı etkinin
yayılmasının tadını çıkarın.
Seyahat için mükemmeldir.
100 ml, 26103

Yatmadan önce sakinleştirici,
güzel kokulu ve besleyici
vücut balmını uygulayın. Cilt
için gerçek bir sürpriz!
200 ml, 26102

İpucu:
Dışarıdayken de sakinlik hissi mi
istiyorsunuz? Roll-on'u her zaman
yanınızda bulundurun. Kolay ve pratik:
ciltte hoş bir his uyandırır. Hoş kokusu
duyuları harekete geçirerek sizi rahatlatır.
10 ml, 26104

Akşama rahatlatıcı bir duş? Çok iyi fikir! Yatıştırıcı
kokuya sahip duş jeli ile günü bitirebilirsiniz.
200 ml, 26101
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Dengelenme
Ritüeli –

kendiniz için iyi
bir şey yapın,
kendinize ait
anlar yaratın
İpucu:
Roll-on'u her zaman yanınızda
bulundurun. Yararlı, anlık çift etki ile:
ciltte hoş bir his uyandırır. Duyuları
harekete geçirerek, iç huzurunuzu
sağlamaya destek olur.
10 ml, 26113

22

Uçucu yağ ve parfüm yağı
karışımı, evinizi tam anlamıyla ruh
haliniz üzerinde uyum sağlama
etkisi olan huzurlu bir ortama
dönüştürür. Kokusu, çalışma
alanlarında mükemmeldir.
10 ml, 26110

Cildinizi vücut balmı ile
şımartın – kokusunun
tüm duyularınız üzerinde
dengeleyici bir etkisi bulunur.
200 ml, 26112

Duşta dinlenin ve kendinizi
bulun – duş jeli, uyum ve iç
dengeyle dolu sıcak bir an
sağlar.
200 ml, 26111

Parfüm üreticisi
Laure Jaquet:
“Gülün uçucu yağı ve
kusursuzluğu ile Romen
sarı papatyasının uçucu
yağıyla beden ve ruh
arasındaki bağlantıya
odaklanmak istedim.
Papatya güneş tanrısı
Ra'ya adanmıştır ve
yüzyıllardır kutsal bir
bitki olmuştur. Bu koku,
kendimizi iyi hissetmek
adına duygularımızı
yeniden dengeye getirme
ve pozitif, kendinden
emin kalma konusunda
bizi destekler."

Feel Your
Hopeful Soul
Dengenizi kaybettiğinizi mi hissediyorsunuz?
Bırakın gitsin! Bir an için durun ve iç huzurunuza
odaklanın. Aromaların hoş kokulu dünyası
LR Soul of Nature Hopeful Soul, dengenizi geri
getirir ve size ilham kaynağı olarak uyum hissi
verir. Bergamot, gül, Romen sarı papatyası ve
sandal ağacı uyumlu bir koku bileşimi oluşturur
ve mükemmel dengelenmiş bir bakım ritüeline
sahip olmanızı sağlar. Saf uyumu deneyimleyin,
kaygısız hissedin ve Hopeful Soul ile ruhunuzun
nasıl serbest kaldığını keşfedin.
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Feel Your
Strong Soul
Yol boyunca zaman zaman yorgun ve bitkin mi
hissediyorsunuz? Pes etmeyin! Şu an ihtiyacınız olan
şey yeni enerji. Aromaların hoş kokulu dünyası LR Soul
of Nature Strong Soul, güç, canlılık ve çevik bir zihne
katkı için kaynaktır. Nane, okaliptus, kekik ve sedirin özel
kokusuyla, günlük aroma terapi ritüelinizden güçlenmiş
olarak çıkacaksınız ve hayattaki küçük ve büyük zorluklar
için hazır hissedeceksiniz. Her nefeste nasıl daha güçlü
olduğunuzu hissedin ve Strong Soul ile enerjinizi
yeniden kazanın.
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Parfüm üreticisi Laure Jaquet:
"Canlandırıcı ve harekete geçirici
naneden gelen uçucu yağa
dayanan taze ve hayat dolu bir
koku. Kekik kokusu, canlandırıcı
duyguları harekete geçirebilir
ve böylelikle yorgunluğa karşı
destek olabilir."

Güçlü
Kalma
Ritüeli –

Uçucu yağ ve parfüm yağı
karışımı, canlandırıcı ve
güçlendirici bir ortam sağlar.
Günlük hayatın büyük ve
küçük zorlukları için yeniden
güç kazanabilirsiniz.
10 ml, 26120

başlayın ve
güç dolun!

Vücut Kremi ile cildinize bakım
yapın ve ruh halinize anında
etki eden canlandırıcı kokunun
tadını çıkarın.
200 ml, 26122

İpucu:

Duş jelini sabahları duşta
kullanın (örn. egzersizden
sonra) ve harekete geçirici duş
jelinden yeni güç toplayın.
200 ml, 26121

Hareket halindeyken anında canlandırıcı
ve güç verici bir etki ister miydiniz? Rollon'u her zaman yanınızda bulundurun.
Benzersiz çift kompleks ile: sıcak-soğuk
kompleks duyuları harekete geçirir, cilt
üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir
ve gerginliği azaltırken aynı zamanda
etkili bir yağ-enerji kompleksi ile duyuları
tazeler ve canlandırır.
10 ml, 26123
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Şans
Ritüeli –

mutluluk ve
pozitif enerji
anları kazanın!

Uçucu yağ ve parfüm
yağı karışımı, evinizi
ruh haliniz üzerinde
olumlu etkisi olan
gerçek bir huzur alanına
dönüştürür.
10 ml, 26130

Odalarınıza 2-3 kez spreyi
püskürtün ve kendinizle
ruh halinizi hoş kokulu yağ
karışımının kokusuna bırakın.
100 ml, 26133

Vücut kreminin pürüzsüz, hafif
dokusuyla vücudunuzu sarın,
kokunun keyfini çıkarın ve ruh
halinizi etkilemesine izin verin.
200 ml, 26132

İpucu:
Hareket halindeyken hafiflik hissi ister
misiniz? Roll-on'u her zaman yanınızda
bulundurun ve kendinize "yolda" iyi
bir ruh hali verin. Anında çift etki: Cilt
üzerinde sıcak güneş ışınları gibi hoş
bir ısınma etkisi ve tatlı sıcak kokusu
sayesinde pozitif ruh haliniz için
canlandırıcı bir etki.
10 ml, 26134
Duş deneyiminizi bir mutluluk kaynağına dönüştürün ve
duş jelinin ruh halinizi canlandırmasına izin verin. Sabahları
hemen veya gün içinde, ne zaman olursa olsun.
200 ml, 26131
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Feel Your
Cheerful Soul
Parfüm üreticisi
Laure Jaquet:
"Koşulsuz neşe duyguları,
portakal, limon ve gül
uçucu yağları ile hesperid
notaların cildinize verdiği
his ile uyandırılabilir. Sedir
ağacının uçucu yağı, anı
farkındalıkla algılamayı
sağlar. Uyanık, zihinsel
olarak zinde ve canlı
hissedersiniz."

Ruh haliniz iyi değil mi, modunuz mu düşük?
Uzun sürmeyecek! Kendinize, size ait olan değerli
zamanlar ayırın ve hayatınızdaki mutlu anların tadını
çıkarın. LR Soul of Nature Cheerful Soul aroma
dünyası, iyi bir ruh hali yayar, böylece siz de pozitif
enerjiyle hareketlenirsiniz. Limon, portakal, gül ve
sedir kokuları ile sizi saf bir dinginlik içinde saran
ve içinizde mutluluk duyguları uyandıran anlar
yaşayacaksınız. İyi bir ruh hali ve yüzünüzde bir
gülümseme ile hayatın tadını çıkarın. Cheerful Soul
içten dışa yeniden parlamanızı sağlar.
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%10'un üzerinde kazançlısınız, tadını çıkarın

Relaxed Soul
Rahatlama

Relaxed
SoulSet 26105
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Hopeful Soul
Denge ve Uyum

Hopeful
SoulSet 26114

İyi hissetmeniz için setler

Strong Soul

Enerji ve Canlılık
Strong
SoulSet 26124

Cheerful Soul
Pozitif Enerji

Cheerful
SoulSet 26135
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Günlük Aroma Ritüeliniz
Cilt Bakımı

CİLT BAKIMI
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ROLL-ON, VÜCUT KREMİ, DUŞ JELİ, BAKIM YAĞI VE
UÇUCU YAĞLAR

Dört ruh hali dünyasının her biri, koordineli koku bileşimleri ve uyumlu cilt bakım ürünleri ile sizi şımartır. Hangi aroma ruh hali dünyasının
ihtiyaçlarınızı karşıladığına bireysel olarak karar verin. Doğal cilt bakım ürünlerindeki aromalar, bir difüzör ya da kandil yardımıyla ya da yağ
karışımları aracılığıyla cildinizde tam etkisini göstersin.

Oda Kokusu

YASTIK VE ODA
SPREYİ

TEKLİ UÇUCU YAĞLAR VE
UÇUCU YAĞ KARIŞIMLARI

KOKU LAMBASI

DİFÜZÖR
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4MOODS SETİNİZİ EDİNİN!

Havaya girin!
Bugün nasıl hissetmek istersiniz?
Enerji dolu, sadece mutlu, dengeli mi yoksa tamamen rahatlamış hissetmeyi mi tercih
edersiniz?
Her ruh hali için doğru setimiz mevcut:
Parfüm-yağ karışımı olarak evde kullanım için veya Roll-on olarak seyahat için pratik.
4Moods Set, bireysel ruh haliniz için size 4 farklı dünyanın en iyisini sunuyor.

4MOODS-SET
4 UÇUCU YAĞ
KARIŞIMI
+ 4 ROLL-ON
8 x 10 ml I 26150

LR Health & Beauty Systems, teknik nedenlerden dolayı ürünlerde değişiklik yapma hakkını ve niteliksel
iyileştirmelerin yanı sıra herhangi bir baskı hatasından kaynaklanan hatanın düzeltilmesini saklı tutar.

Evde ve seyahat sırasında

LR İş Ortağınız:

LR ürünleri sadece LR İş Ortakları tarafından satılır.

Sipariş No.: 96220-17

LR Health & Beauty Systems Paz. ve Tic. Şti. · 34696 İstanbul
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