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FAQ 
Често задавани въпроси за продуктите LR Алое Вера 



 
 
 
 
Какво е Алое Вера и защо се използва в продуктите за 
грижа? 
 
Растението Алое Вера е познато от хилядолетия. Множеството съставки, които 
съдържа, вече са доказани в грижата за кожата, защото укрепват естествените 
защитни механизми, като в същото време възстановяват хидробаланса й. Съставките 
на Алое Вера подпомагат и еластичността на кожата, така че редовната употреба на 
продукти с Алое Вера има за резултат видимо по-жизнен вид на кожата. 
 
 
Серията Алое Вера на LR – какво я прави толкова 
специална? 
 
От 2001 г. LR се занимава от по-близо с ползите от „растението чудо” и произвежда 
висококачествени продукти Алое Вера. Необичайно високото съдържание на гел Алое 
Вера и уникалната комбинация от съставки правят продуктите на LR толкова 
специални – особено за вашата кожа. Глезете кожата си всеки ден – с нашите повече 
от 50 продукта Алое Вера със сигурност ще удовлетворим желанието ви за оптимална 
грижа. За серията Алое Вера използваме само сърцевината на листата на растенията, 
които се отглеждат в планинските части на Мексико под строг контрол. 
Изпитани билки, екстракти и масла перфектно допълват гела от Алое Вера и почистват 
и подхранват кожата. 
 
 
Какви продукти Алое Вера се предлагат в асортимента на 
LR? 
 
Списъкът с продукти Алое Вера е дълъг. Съдържа повече от 50 продукта, включително 
многобройни почистващи и подхранващи продукти, кремове за лице, лосиони за тяло, 
душ-гелове и шампоани, кремове за ръце, пасти за зъби и слънцезащитни продукти. 
 
 
Кое е специалното при Алое Вера продуктите на LR? 
 
LR се фокусира върху качеството на всичките си продукти. В съответствие с това 
продуктите Алое Вера се разработват и произвеждат с целта да бъдат най-добрите. 
Ето защо използваме само сърцевината на листата на растенията – предпоставка за 
отлично качество. Освен това се извършва внимателна обработка, за да се гарантира 
запазване на ценните съставки в пълната им форма и се използват високи 
концентрации на гел Алое Вера, за да се осигури първокачествен краен продукт. На 
високото качество на продуктите Алое Вера се дължи и престижният печат на IASC,  
който носят от години. Продуктите Алое Вера на LR са отличени с този реномиран 
печат отново и през 2012 г. 
 
 
Какво представлява MSM гелът за тяло и за какво е 
предназначен? 
 
MSM гелът за тяло е гладък, охлаждащ и лесно абсорбиращ се гел с листа от мечо 
грозде и екстракт от върбова кора. Благодарение на охлаждащия му ефект и 
добавените билкови екстракти, този гел има благотворно действие върху 
натоварените стави, ако се нанася няколко пъти дневно. 
 
 



Каква е функцията на крема Алое Вера с прополис и за коя 
част от тялото е предназначен? 
 
 
 
Този богат хидратиращ крем е особено подходящ за суха кожа. Екстрактът от прополис 
от медена пита осигурява приятно и отпускащо усещане поради топлоизолиращата си 
функция и хидратиращия ефект на Алое Вера. Той защитава кожата от агресивни 
външни влияния. Кремът Алое Вера с прополис защитава особено лицето и ръцете. 
Той може да се нанася като цяло навсякъде, където кожата е суха и се нуждае от 
грижа. 
 
 
Каква е функцията на загряващия лосион Алое Вера и къде 
трябва да се нанася? 
 
Лекият лосион е най-подходящ за масажи. Етеричните масла от евкалипт и полегнала 
голтерия имат лек охлаждащ ефект върху кожата и след това, във втората фаза, 
освобождават приятна топлина, която помага за незабавно отпускане. 
 
 
Каква е функцията на концентрата Алое Вера и кога и къде 
трябва да се нанася? 
 
С високата си концентрация на Алое Вера концентратът осигурява максимална 
хидратация и подпомага хидробаланса на кожата. Препоръчваме използването на 
концентрата върху чиста кожа преди нанасяне на другите продукти за дневна/нощна 
грижа. 
 
 
Каква е функцията на спрея за спешна помощ Алое Вера и 
кога трябва да се използва? 
 
С 12 ценни билкови екстракта спреят за спешна помощ създава защитен филм върху 
уморената кожа, успокоява и охлажда. Нанесете спрея за спешна помощ след 
почистване и преди използването на продукти за грижа върху лицето и тялото. Може 
да се нанесе върху различни части от тялото, например при изтощена или суха кожа 
или след слънчеви бани. 
 
 
Какво е Dermalntense и кога трябва да се използва? 
 
Dermalntense е иновативно решение за изтощена кожа. Особено подходящ е за 
чувствителната кожа на лицето, шията, лактите и задколянната ямка. Комбинацията от 
Алое Вера, масло от вечерна роза, екстракт от махония и витамин B12 формира 
специална грижа и е разработена най-вече за суха кожа. За по-интензивна грижа може 
да започнете с втриване на крема с масажни движения и след това оставите тънък 
слой да засъхне върху кожата. 
 
 
Dermalntense дерматологично тестван ли е? 
 
Да, от Dermatest GmbH са проведени няколко теста с Dermalntense и са получени 
изключително положителни резултати. Потвърдено е, че Dermalntense е с много добра 
кожна поносимост и редовната му употреба осигурява оптимална подкрепа на 
естествената кожна бариера и подобрява нивата на хидратация. Освен това сред 
обектите на изследването се наблюдава повишено съдържание на кожните мазнини. 
 



 
Защо кремът е розов? 
 
Продуктът не съдържа оцветители. Цветът му се дължи на витамин B12. 
 
 
Колко често трябва да използвам пилинга за лице Алое 
Вера? 
 
Върху нормална кожа препоръчваме използването му 1-2 пъти седмично. При суха 
кожа по-скоро веднъж седмично или на десет дни. 
 
 
Каква е фенкцията на маската за лице Алое Вера и как 
трябва да се използва? 
 
Маската за лице под формата на пяна освежава и подхранва кожата, като й осигурява 
интензивна хидратация. Кожата изглежда свежа, отпочинала и по-сияйна. Нанесете 
обилно количество от маската върху почистено лице, шия и деколте (като избягвате 
областта около очите и устата). Ако след 15 мин. върху кожата все още има остатъци 
от нея, нежно я втрийте. При необходимост нанесете обичайните си продукти за грижа, 
за да завършите процедурата за красота. 
 
 
Какво представлява хидратиращата маска Алое Вера и кога 
трябва да я използвам? 
 
Хидратиращата маска Алое Вера успокоява и отпуска кожата. Тя е особено подходяща 
за зимата, когато кожата е суха и напрегната. Използвайте маската всеки път, когато 
искате да осигурите на кожата си допълнителна доза хидратация или се нуждаете от 
отпускане. 
 
 
Мога ли да нося грим върху дневния крем Алое Вера? 
 
Дневният крем Алое Вера е идеална основа за грим и прави кожата ви да изглежда 
сияйна за часове наред. 
 
 
Кога и как трябва да използвам нощния крем Алое Вера? 
  
Нощният крем Алое Вера трябва да се нанася вечер върху почистено лице, шия и 
деколте. 
 
 
Каква е функцията на околоочния крем Алое Вера и как 
трябва да го използвам? 
 
Околоочният крем е охлаждащ и хидратиращ крем-гел за чувствителната зона около 
очите. Съдържа екстракт от магнолия, който има подхранващ ефект, и халоксил, който 
оставя усещане за свежест. Нежно нанасяйте околоочния крем Алое Вера сутрин и 
вечер преди останалите продукти за грижа. 
 
 
Подходящ ли е лосионът за тяло Алое Вера и за деца? 
 
Да, нашият лосион за тяло може да се използва от всеки член на семейството. 



 
 
Как трябва да използвам нежния крем Алое Вера? 
 
Нежният крем Алое Вера е продукт, предназначен за лицето и тялото. 
 
 
Каква е функцията на спрей-маската за коса и как трябва да 
я използвам? 
 
 
Леката спрей-маска хидратира косата с органичен ментов екстракт, прави я жизнена и 
устойчива, без да я утежнява, и улеснява разресването. Така косата е бляскава и 
силна. Също толкова подходяща е и за суха или боядисана коса. Просто я впръскайте 
върху кичурите измита коса, без да изплаквате, и оформете прическата си както 
обикновено. 
 
 
Крем-сапунът Алое Вера само за ръце ли е? 
 
Продуктът може да се ползва за цялото тяло. 
 
 
Интензивно подхранващ крем за ръце Алое Вера 
 
Съвет: втрийте обилно количество от крема за ръце вечер и сложете памучни 
ръкавици, за да се абсорбира кремът през нощта. 
 
 
Кое е специалното за пастата за зъби Алое Вера? 
 
Пастата за зъби Алое Вера почиства цялостно зъбите и венците и освежава дъха. 
Екстрактът от ехинацея укрепва венците. При чувствителни зъби най-доброто решение 
е пастата за чувствителни зъби Алое Вера. 
 
 
Кое е специалното за слънцезащитните продукти Алое 
Вера? 
 
Слънцезащитните продукти Алое Вера подхранват кожата преди и след слънчеви 
бани. Високото съдържание на Алое Вера се грижи за изложената на слънце кожа и 
защитава лицето и тялото от слънчевите лъчи. Всички слънцезащитни продукти от 
серията имат минимум 40% съдържание на Алое Вера. Те са водоустойчиви, попиват 
бързо и оставят приятно усещане върху кожата и чудесен летен аромат! 
 
 
Кога трябва да използвам слънцезащитните продукти Алое 
Вера? 
 
За да имате най-добрата защита от слънцето, нанесете продукта за предпазване 
минимум 20 мин. преди слънчеви бани, а не когато вече сте изложени на лъчите. 
 
 
За кого е най-подходящ слънцезащитният крем с фактор 
50? 
 



Слънцезащитният крем с фактор 50 е особено подходящ за защита на чувствителна и 
деликатна кожа, например за малки деца, заради високия му защитен фактор. 
 
 
Мога ли да използвам лосиона преди солариум и за 
излагане на истинско слънце? 
 
Внимание, лосионът преди солариум не ви защитава от слънцето. Съставките му 
активират синтеза на меланин и помагат на кожата да придобие тен по-бързо. Но 
лосионът не защитава от вредните слънчеви лъчи. Той трябва да се използва само 
преди солариум. 
 
 
Какво представлява лосиона за след солариум? 
 
Лосионът за след солариум активно оптимизира тена на лицето и тялото. Той е 
специален продукт, предназначен за грижа за кожата след солариум. 
Възстановяването на колагена в облъчената с UVA лъчи кожа се подпомага от 
високоефективен защитен комплекс, който забавя стареенето, предизвикано от UV 
лъчите. Регулаторът на хидробаланса осигурява интензивно, дълготрайно 
овлажняване. Това позволява на кожата да получи дълготраен тен. Нанасяйте лосиона 
за след солариум след всяко посещение на солариума. 
 
 
Продуктът съдържа ли и бронзиращи съставки? 
 
Лосионът за след солариум е продукт, който не оцветява кожата с помощта на 
каротин, а стимулира синтеза на меланин. Това помага на кожата да придобие тен по-
бързо. Такива продукти се наричат също оптимизатори на тена. 
 
 
Как да нанасям автобронзанта Алое Вера, за да си осигуря 
равномерен тен? 
 
Трябва да използвате ексфолиант преди нанасяне на автобронзиращ продукт. 
Сложете умерено количество от бронзанта върху мека кърпичка и го разнесете 
цялостно и равномерно с кръгови движения. 
 
 
Автобронзантът защитава ли кожата от слънцето? 
 
Внимание, този продукт не ви предпазва от слънцето! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


