
FEEL THE
SOUL

OF NATURE

Představuje:

LR Health & Beauty Systems GmbH · 59227 Ahlen
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ZÍSKEJTE SVOU SÉRII 4 NÁLAD!

4 SMĚSI ÉTERICKÝCH 
OLEJŮ
+ 4 ROLL-ONY

Na doma i na cesty

SVĚT VŮNÍ
PRO VAŠI DUŠI

Dostaňte se do nálady! Jak se dnes chcete cítit?
Plni energie, šťastně, vyrovnaně nebo uvolněně?

Pro každou náladu máme vhodnou sérii:
Ve formě praktické voňavé směsi olejů na doma nebo jako roll-on na cesty.

Série 4 nálad nabízí to nejlepší ze všech 4 světů pro 
Vaši individuální pohodu.

LR produkty se prodávají prostřednictvím LR partnerů.

4MOODS SÉRIE 
(SÉRIE 4 NÁLAD)

8x 10 ml I 26151
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Od založení společnosti LR v roce 1985 hraje téma „vůně“ významnou roli, protože vůněmi 
to vše před 35 lety začalo. Od té doby můžeme říct, že „úspěch LR prochází nosem“, a to 
z dobrého důvodu. Určité vůně nejsou jen přínosem pro náš čich, ale mají také moc v nás 

probudit vzpomínky a okamžitě nás pozitivně naladit. Vůně jsou dodnes nedílnou a úspěšnou 
součástí produktového portfolia LR. A právě na tento úspěšný příběh bychom chtěli navázat. 

Proto jsme svět vůní v LR rozšířili a téma „vůně“ jsme v portfoliu povýšili na novou úroveň. 
Věrni svému motu „More Quality for your Life“ věříme ve více i zde. Více pro Vaši vnitřní 

pohodu, více pro Váš čich, více pro Váš každodenní život – sjednoceno pod jednou značkou:

E
xperti n

a vů
n

ě již
 přes 3

5
 let

PŘÍRODNÍ VŮNĚ, DÍKY 
NIMŽ SE BUDETE CÍTIT 

DOBŘE

LR SOUL OF NATURE.
Dárek od duše přírody pro duši člověka, SOUL OF YOU.

LR SOUL OF NATURE Vám nabízí nejlepší aroma z duše přírody, abyste mohli nechat 
rozkvést své tělo i svou duši. 100% přírodní éterické oleje rozvíjejí svou vlastní osobitou vůni, 
aby se Vás osobně dotkly. Zhluboka se nadechněte a nechejte vůni olejů pozitivně ovlivnit 

Vaši pohodu a náladu. Rozhodněte se individuálně tady a teď, jak se chcete v daný okamžik 
cítit.Prožijte to sami a „POCIŤTE DUŠI PŘÍRODY“.
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Éterické oleje jsou 
nesmírně voňavé

Nosem přímo do našeho mozku – 100% přirozeně čisté 
éterické oleje jsou skutečné energetické balíčky, které rozvíjejí 
svou individuální účinnost na celkové tělesné i duševní úrovni. 
Pouhý dotek vůně v nás může vyvolat silné pocity a tím 
pozitivně ovlivnit naši pohodu.

Účinný posilovač 
nálady

A takto to funguje:

Příroda je jejich domovem, jsou získané přímo z duše rostliny: éterické oleje jsou vysoce 
koncentrované bylinné esence, které se díky svým čistě přírodním, aromatickým a účinným 

vlastnostem již po staletí osvědčují jako skuteční tvůrci nálad. V každé kapce oleje je 
koncentrovaná síla z duše přírody, která se může pozitivně dotknout naší duše. Jen díky 

svému intenzivně vonnému účinku mohou éterické oleje odlehčit naši náladu a uvolnit naše 
smysly. Které vůně z přírody nechaly v minulosti rozkvést Vaše pocity, Vaše emoce, Vaši 

duši? 

Vzpomínáte si na vůni čerstvě nakrájeného citrusu, na jemnou vůni kvetoucí růže nebo 
na Vaši poslední procházku levandulovým polem? Pak jste již zažili kvalitu aromatických 

éterických olejů. Nenechte tyto voňavé vzpomínky vyblednout. Určete si zcela individuálně a 
pomocí přírodní síly éterických olejů, jak pozitivně ovlivníte Vaši pohodu. Prožívejte to den za 
dnem, bez ohledu na to, kdy a kde se zrovna nacházíte, a to ještě intenzivněji s LR SOUL OF 

NATURE.

Čichem a vdechováním molekul vůně 
se aktivují určité oblasti mozku.

Spustí signál, který čichový nerv 
okamžitě přenáší do limbického 
systému.

Tam, kde mohou být spuštěny naše 
pocity a emoce a kde lze naši náladu 
pozitivně ovlivnit.
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Nomen est omen – značka LR SOUL OF NATURE na 
prvním místě. Jednotlivé éterické oleje pocházejí přímo 
z nejčistších zdrojů na Zemi zachycených v LR SOUL 
OF NATURE, aby se u Vás doma mohly vůně opět plně 
rozvinout.

Rostliny se získávají po 
celém světě a přímo na 
místě jejich výskytu. 

V těchto místech jsou 
dodavatelé vybíráni 
s maximální péčí. 
Jedná se o rodinné 
firmy a družstva, 
jejichž produkty 
jsou pěstovány 
a vykupovány za 
spravedlivé ceny. 

Tímto způsobem lze 
dlouhodobě zajistit 
udržitelné pěstování 
a úspěšný marketing 
produktů.

Zdroje 
dobrých vůní

Citrón a pomeranč

Tymián

BergamotCedr

Levandule

Máta peprná

Eukalyptus

Náš příslib 
kvality:

Éterické oleje se tvoří v olejových žlázách a ukládají se v rostlinné 
tkáni. Pokud například otřete list máty peprné, olej vytéká. Výsledek: 
naše ruce jsou pokryty silnou vůní. Klíčem k získání a udržení této 
silné vůně je destilace.

1. Parní destilace:

Dvě metody, jeden cíl: 
Získávání olejů

2. Lisování za studena:

Krok 1:

Krok 2:

Krok 2:

Krok 3:

Krok 1:

Krok 4:

100% PŘÍRODNÍ 
ÉTERICKÉ OLEJE

KONTROLY PODLE 
NEJVYŠŠÍCH STANDARDŮ 

KVALITY

Nejčastější metodou získávání olejů je parní destilace. Zde 
se éterické oleje extrahují z rostlinného materiálu tepelným 
působením.

Lisování za studena je alternativní metodou extrakce éterických 
olejů. Pomocí tohoto procesu se například extrahují oleje z vnější 
slupky citrusového ovoce.

Rostlinou prochází pára 
nebo je přímo přelita vodou 
a zahřívá se: vzniká horká 
pára.

Éterické olej stoupá spolu s 
párou.

Olej se v chladicí spirále opět 
stává kapalným a kape do 
sběrné nádoby.

Olej se odděluje od vody, 
stoupá na hladinu a lze ho plnit 
do lahví.

Kůra se lisuje mechanicky, 
éterický olej může z ovoce 
uniknout.

Olej se oddělí od vody 
obsahující šťávu, čistý olej 
lze odsát.
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VOŇANÉ 

RECEPTY:

SÉRIE AROMA OLEJŮ:

SÉRIE AROMA OLEJŮ

PRO DALŠÍ SMĚSI OLEJŮ SE NECHEJTE 

INSPIROVAT NAŠIMI „UDĚLEJ SI 

SÁM“ RECEPTY (STR. 11–17)

Upozornění: Oleje 
mohou být použity 
pouze zředěné a 
smíchané s nosným 
olejem.

Od 
hlavní po 
základní

Jemný LR 
Pečující olej

HLAVNÍ 
NOTY:

SRDEČNÍ 
NOTY:

ZÁKLADNÍ 
NOTY:

Pečující

LR PEČUJÍCÍ 
OLEJ

Pro optimální účinek přirozeně čistých éterických 
olejů na pokožku je nezbytně důležitá nosná látka: 
olej pro jemnou péči. LR Pečující olej je bohatou 

kombinací mandlového a jojobového oleje a 
výtažků z Aloe Vera. Tělový a masážní olej pokožku 

intenzivně vyživuje a hydratuje. Je možné jej užít 
samostatně nebo v kombinaci s éterickými oleji.

Srdcem značky LR SOUL OF NATURE jsou 
100% přírodní éterické oleje. Každá esence 
čistého původu obsahuje to nejlepší z duše 
přírody, je všestranná, silná a v nejvyšší LR 
kvalitě. Bez ohledu na to, jaké preference 
vůně máte a co si v danou chvíli přejete – 
rozmanitost olejů Vám usnadní najít si své 
oblíbené a podpoří tak Vaši pohodu podle 
Vašich potřeb.

Síla vůně 
v jedné 

sérii

Jak byste se dnes chtěli cítit? Povzbuzení, šťastní nebo uvolnění? Vytvořte 
si své osobní olejové směsi a nechejte vůně působit jen tak, nebo je 
využijte jako masážní olej při péči o tělo.

8 ÉTERICKÝCH OLEJŮ
+ LR PEČUJÍCÍ OLEJ
8x 10ml + 1x 100ml I 26090

Éterické oleje a jejich individuální vůně se dělí do 
tří kategorií: hlavní, srdeční nebo základní nota. 
Do které kategorie olej spadá záleží na příslušné 
vůni. Hlavní nota je prchavá a lehká (např. citrón), 
zatímco srdeční nota se rozvíjí pomalu a výrazně 
(např. levandule). Nejdéle se rozvíjí základní nota a 
voní většinou zemitě (např. cedr). Pokud jednotlivé 
oleje smícháte – podle inspirace „Udělej si sám“ 
receptů – společně rozvíjejí své aroma a vytvářejí 
harmonický zážitek z vůně.

Základ 
působení 

vůně

Citrón, pomeranč, 
bergamot, 
eukalyptus, máta

Levandule, tymián

Cedr

100 ml | 26070-1
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Pomerančový olejCitrónový olej
Ovocná svěží vůně pomerančového oleje se postará 
o dobrou náladu. Soustřeďte se na svou pohodu a 
pociťte přirozenou a pozitivní stimulaci Vaší nálady.

Osvěžující vůně citrónu aktivuje 
Vaše smysly a přináší do Vašeho 
života vzrušení. Ciťte se motivovaní 
a osvěžení. Prostě se ciťte dobře 
všude!100% PŘÍRODNÍ 

PŮVOD – 
VYROBENO V 
ARGENTINĚ

Argentina

RECEPT „PLNO ENERGIE“:

Motivující
Osvěžující

METODA EXTRAKCE:METODA EXTRAKCE:

POMERANČCITRÓN

100% PŘÍRODNÍ 
ÉTERICKÉ OLEJE

10 kapek

 40 kapek

100 ml

Osvěžující LR Soul of Nature 
citrónový a pomerančový olej 
pochází z Argentiny, přesněji 
řečeno z oblasti Concordia. 
Kromě citronovníků se zde již 
20 let se spoustou lásky pěstují 
pomerančovníky, a to výhradně 
ekologicky a bez pesticidů.

CITRUS LIMON
10 ml I 26080

Získává se lisováním ovocných 
slupek za studena.

CITRUS SINENSIS
10 ml I 26081

Získává se lisováním ovocných 
slupek za studena.

Nechejte se inspirovat naším „Udělej si sám“ 

receptem a namíchejte si svůj vlastní tělový/masážní 

olej, který Vám dodá energii!

Funguje to takto: Nalijte přesné množství éterických 

olejů přímo do LR Pečujícího oleje, pevně uzavřete, 

krátce protřepejte a máte hotovo.

100 ML LR PEČUJÍCÍHO OLEJE

+ 40 KAPEK LR 

POMERANČOVÉHO OLEJE

+ 10 KAPEK LR CITRÓNOVÉHO 

OLEJE
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ČISTÉ 
OSVĚŽENÍ 
Z ITÁLIE

ZHLUBOKA SE 
NADECHNĚTE 
– PŘÍRODNÍ 
Z PORTUGALSKA

METODA EXTRAKCE:
METODA EXTRAKCE:

EUKALYPTUS
BERGAMOT Eukalyptový olej

Nenechte se ničím zastavit a začněte 
aktivně. Osvěžující vůně Vás bude 
motivovat k tomu, abyste zůstali silní a 
soustředění.

Itálie

Portugalsko

100% PŘÍRODNÍ 
ÉTERICKÉ OLEJE

Vitalizující

2 kapky

8 kapek

40 kapek

100 ml

Bergamotový olej
Osvěžující vůně, která Vám 
dodá vnitřní klid. Buďte díky 
bergamotovému oleji v kontaktu sami 
se sebou a vnímejte, jak se Vaše 
nálada zlepšuje.

Budující

Bergamotový olej LR Soul of Nature pochází 
z Itálie, z družstva v Kalábrii. Toto družstvo 
se specializuje výhradně na pěstování 
bergamotových stromů.

CITRUS AURANTIUM 
BERGAMIA

10 ml I 26082

Získává se lisováním ovocných 
slupek za studena.

Čistý eukalyptový olej LR Soul of 
Nature pochází z Portugalska, jižně 
od Lisabonu. Tam ho vyrábí jedna 
rodinná firma.

RECEPT „PRO 

ENERGICKÝ START“:

Nechejte se inspirovat naším „Udělej si sám“ 

receptem a namíchejte si sami osvobozující tělový/

masážní olej pro Váš restart! 

Funguje to takto: Nalijte přesné množství éterických 

olejů přímo do LR Pečujícího oleje, pevně uzavřete, 

krátce protřepejte a máte hotovo.

100 ML LR PEČUJÍCÍHO OLEJE

+ 40 KAPEK LR 

EUKALYPTOVÉHO OLEJE

+ 8 KAPEK LR MÁTOVÉHO 

OLEJE
+ 2 KAPKY LR TYMIÁNOVÉHO 

OLEJE

EUKALYPTUS 
GLOBULUS
10 ml I 26084

Získává se parní destilací listů a větviček.
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METODA EXTRAKCE:

METODA EXTRAKCE:

LEVANDULEMÁTA 
PEPRNÁ

ČERSTVÉ „NAKOPNUTÍ“  
Z INDIE

100% UVOLNĚNÍ,
100% Z 
BULHARSKA

Levandulový olej
Každý chce dobře spát. Uklidňující vůně 
levandulového oleje se postará o uvolněnou 
atmosféru a jemně Vás doprovodí do světa 
snů.

Uvolňující

100% PŘÍRODNÍ 
ÉTERICKÉ OLEJE

Indie

Bulharsko

20 kapek

30 kapek

100 ml

Mátový olej
Udržet si vždy čistou hlavu lze zcela 
jednoduše díky osvěžující vůně máty 
peprné. Aktivuje Vaše smysly, podporuje 
koncentraci a dodává Vám vnitřní sílu.

Aktivující

Mátový olej LR Soul of Nature se získává 
v jedné nadaci severně od Delhi v Indii. 
Přirozenou cestou, bez pesticidů.

MENTHA PIPERITA
10 ml I 26083

Získává se parní destilací listů.

Čistý levandulový olej LR Soul 
of Nature vyrábí družstvo 
v Bulharsku.

LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA
10 ml I 26085

Získává se parní destilací listů a 
větviček.

RECEPT „V ROVNOVÁZE“:

Nechejte se inspirovat naším „Udělej si sám“ receptem 

a namíchejte si sami harmonizující tělový/masážní olej 

pro chvíle vnitřní rovnováhy. 

Funguje to takto: Nalijte přesné množství éterických 

olejů přímo do LR Pečujícího oleje, pevně uzavřete, 

krátce protřepejte a máte hotovo.

100 ML LR PEČUJÍCÍHO OLEJE

+ 20 KAPEK LR 

BERGAMOTOVÉHO OLEJE

+ 30 KAPEK LR 

LEVANDULOVÉHO OLEJE
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Tymiánový olej
Skutečný povzbuzující prostředek s 
revitalizující vůní. Tymiánový olej Vám 
dává sílu zůstat aktivní a soustředění.

PRO CHLADNOU HLAVU 
– Z PŘÍJEMNÉHO TEPLA 
ŠPANĚLSKA

Cedrový olej
Pokud máte náladu na posílení a stabilitu, 
zhluboka se nadechněte a ucítíte, jak Vás 
vůně cedrového oleje staví na nohy. Takto 
najdete cestu zpět do svého vnitřního 
středu.

METODA EXTRAKCE:

TYMIÁN

METODA EXTRAKCE:

CEDR

SÍLA SE NACHÁZÍ 
V KLIDU – A TEN POCHÁZÍ 
Z MAROKA

Maroko
Španělsko

Podporující 
soustředění

Uzemňující

 12 kapek

36 kapek

2 kapky

100% PŘÍRODNÍ 
ÉTERICKÉ OLEJE

100 ml

Tymiánový olej LR Soul of Nature vyrábí rodinná 
firma poblíž španělské Murcie.

THYMUS VULGARIS
10 ml I 26086

Získává se parní destilací 
kvetoucích větviček.

Cedrový olej LR Soul of Nature se vyrábí 
v Maroku. Atlasové cedrové stromy jsou 
chráněny státem. Jen velmi omezený počet 
je každoročně uvolňován na kácení a je 
kompenzován zalesňováním. Kmeny stromů 
se zpracovávají na pilách pro nábytkářský 
průmysl. Nakupujeme piliny, které vzniknou 
při řezání, které pak přímo na místě dále 
zpracovává rodinná firma.

RECEPT „ČISTÁ RELAXACE“:

Nechejte se inspirovat naším „Udělej si sám“ receptem 

a namíchejte si sami uklidňující tělový/masážní olej pro 

Váš relaxační spánek/večer.

Funguje to takto: Nalijte přesné množství éterických 

olejů přímo do LR Pečujícího oleje, pevně uzavřete, 

krátce protřepejte a máte hotovo.

100 ML LR PEČUJÍCÍHO OLEJE

+ 36 KAPEK  

LR LEVANDULOVÉHO OLEJE

+ 12 KAPEK  

LR BERGAMOTOVÉHO OLEJE

+ 2 KAPKY LR CEDROVÉHO OLEJE

CEDRUS ATLANTICA
10 ml I 26087

Získává se parní destilací dřeva z kmene.
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Aroma–Wellness
Pro Vaši duši

 *NOI = Natural Origin Index – index přírodního původu podle DIN 16128.
**Uzávěry a víčka z plastu (PP).
***Může obsahovat až 55 % recyklovaného skla.

DOSTAŇTE SE DO 
NÁLADY – UDĚLEJTE 
Z TOHO RITUÁL!

NEJVYŠŠÍ 
KVALITA:LR SOUL OF NATURE:  

4 SVĚTY – 4 NÁLADY

PARFUMERKA 
LAURE JAQUET:

100% přírodní éterické oleje

Více než 95 % přírodních 
složek v pečujících 
produktech*

Lahvičky a dózy z 
recyklovaného plastu (rPET)**

Éterické oleje a směsi olejů 
ve skleněných lahvičkách s 
recyklovaným sklem***

Kontroly podle nejvyšších 
standardů kvality

Síla vůní

LR SOUL OF NATURE je dárkem od 
duše přírody pro duši člověka – SOUL OF 
YOU. Nabízí to nejlepší z přírody: éterické 
oleje v koncentrované formě s vysokou 
účinností. Pomocí nosu se mohou vonné 
směsi rozvinout přímo v mozku a probudit 
tak pozitivní pocity.Jestli se budete cítit 
uvolnění, v rovnováze, posílení nebo šťastní 
– jen Vy se rozhodnete. Zažijte to sami a 
ponořte se do těchto 4 aromatických světů 
nálady LR SOUL OF NATURE.

Každý aromatický wellness svět Vás zve na 
zcela speciální působivou cestu plnou vůní 
a zážitků. Dokonale sladěné vonné směsi 
založené na nejlepších přísadách podporují 
Vaši pohodu. Tyto světy se zaměřují na 
příslušné účinné a aromatické směsi 
vonných olejů. Hýčkající produkty péče 
o tělo, jako je např. sprchový gel, tělové 
máslo nebo praktický roll-on na cesty, 
doplňují voňavé zážitky z péče každého 
jednotlivého světa nálad.

• Relaxed Soul 
• Hopeful Soul 

• Strong Soul
• Cheerful Soul 

Ať už se jedná o ranní osvěžující wellness sprchu 
následovanou pečujícím tělovým máslem, 
které s jemnou vůní splyne s pokožkou nebo o 
útulnou atmosféru v našem domově vytvořenou 
různými vonnými oleji – rituály nám umožňují se 
na chvíli zastavit a nalézt oázy klidu a oddechu. 
Pomáhají nám se uvolnit a načerpat sílu pro nové 
perspektivy. Oslavte také svůj zcela osobní rituál 
nálady a začněte den plný inspirativní radosti ze 
života. Ciťte se dobře „ve své kůži“. Den co den.

„Nosem“ vůněmi 4 světů je francouzská 
parfumerka Laure Jaquet. Úzce 
spolupracuje s luxusními značkami s vášní 
pro nejcennější suroviny z přírody. Díky 
svým odborným znalostem přírodních 
surovin a své vášni pro vytváření nových 
věcí Laure neustále experimentuje s 
éterickými oleji. Kromě svého vzdělání 
parfumerka dodatečně dokončila také 
vzdělání v oblasti vědecké a lékařské 
aromaterapie.
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Tip:

Je toho na Vás už moc? Uvolněte se! Nechte 
stresující každodenní život za sebou, opřete se, 
užívejte si chvíle vnitřního klidu a odpočívejte. 
Voňavý svět vůní LR Soul of Nature Relaxed 
Soul splní Vaši touhu po hluboké relaxaci a 
zotavujícím spánku – tady a teď. Kompozice olejů 
z bergamotu, levandule, neroli a santalového 
dřeva spolu s pečujícími produkty majícími blízko 
k přírodě vytvářejí Váš osobní a každodenní 
relaxační rituál pro Váš domov. Zhluboka se 
nadechněte, zavřete oči a nechte svou duši se 
uvolnit s Relaxed Soul.

Pociťte svou 
uvolněnou 
duši

Relaxační 
rituál

Jste často ve stresu? Pak si 
provoňte svůj domov Směsí vůní 
éterických olejů. Kápněte 2–3 
kapky do vody difuzéru nebo 
aroma lampy – to stačí k tomu, 
abyste „vypnuli“ a jednoduše 
relaxovali.
10 ml, 26100

Relaxační sprcha na večer? Skvělý nápad! S 
uklidňujícím vonným Sprchovým gelem můžete 
opravdu vypnout.
200 ml, 26101

Parfumerka 
Laure Jaquet:

Těsně před spaním si 
nastříkejte polštáře a 
ložnici Sprejem pro polštář 
a místnost. Zachumlejte 
se do postele a užijte si 
plné rozvinutí uvolňujícího 
působení. Perfektně se hodí 
na cesty.
100 ml, 26103

Před spaním naneste na 
pokožku uklidňující, voňavé 
a výživné Tělové máslo. 
Skutečný zážitek pro Vaši 
pokožku!
200 ml, 26102„Když se potřebujete 

zklidnit, co je vhodnější 
než éterické levandulový 
olej? Levandule pochází 
z latinského slova lavare, 
což znamená „mýt“ nebo 
„očistit ducha“. Velice 
dobře se hodí k éterickému 
oleji z bergamotu, který na 
naši pohodu působí taktéž 
uklidňujícím způsobem. 
Kombinace s neroli a 
santalovým dřevem vede 
k velmi příjemné, svěží a 
uklidňující vůni.“

Ponořte se do 
světa relaxace a 
uvolněte se!

Chcete mít pocit klidu také na cestách? 
Mějte roll-on vždy u sebe. Jednoduchý a 
praktický, s dvojitým okamžitým účinkem: 
pocit tepla, který na pokožce vyvolává, je 
velice příjemný. Díky stimulaci smyslů se 
uvolňují vnitřní síly i mysl.
10 ml, 26104



2322

Cítíte se vyvedeni z rovnováhy? Nechte to být! Na 
chvíli se zastavte a soustřeďte se na svou vlastní 
pohodu. Voňavý aroma-svět LR Soul of Nature 
Hopeful Soul Vás přivede zpět do rovnováhy a 
dodá Vám pocit inspirace a harmonie. Bergamot, 
růže, heřmánek římský a santalové dřevo splynou 
v harmonickou kompozici vůní, která Vám umožní 
provádět Váš dokonale vyvážený rituál Vaší 
péče. Zažijte čistou harmonii, buďte bezstarostní 
a pociťte, jak se díky Hopeful Soul Vaše duše 
uvolňuje.

Pociťte svou 
vyrovnanou 
duši

„Zde jsem se chtěla 
soustředit na spojení 
mezi tělem a duší – a 
sice s éterickým olejem 
růže a éterickým olejem 
římského heřmánku. 
Heřmánek je zasvěcen 
bohu slunce Râ a je 
po staletí posvátnou 
rostlinou. Tato vůně 
podporuje naši pohodu 
tím, že znovu uvádí naše 
emoce do rovnováhy, 
abychom mohli zůstat 
pozitivní a sebevědomí.“

Směs vůní éterických olejů udělá z 
Vašeho domova skutečnou oázu 
pohody, která harmonizuje Vaši 
náladu. Tato vůně se skvěle hodí 
do pracovních místností.
10 ml, 26110

Rituál k  
získání  
rovnováhy

Mějte roll-on stále u sebe. S 
blahodárným dvojitým okamžitým 
účinkem: hřejivý účinek vyvolává na 
pokožce příjemný pocit. Stimulace 
smyslů opět harmonizuje vnitřní síly i 
ducha.
10 ml, 26113

Zrelaxujte ve sprše a buďte 
sami sebou – Sprchový gel 
se postará o hřejivé chvíle 
plné harmonie a vnitřní 
rovnováhy.
200 ml, 26111

Rozmazlujte svou pokožku 
Tělovým máslem – jeho vůně 
vyrovnává Vaše smysly.
200 ml, 26112

Udělejte pro sebe 
něco dobrého, 
vytvořte si 
vzpomínky!

Tip:

Parfumerka
Laure Jaquet:
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Cítíte se vyčerpaní a celkově zesláblí? Nevzdávejte se! To, 
co teď potřebujete, je nová energie. Voňavý aroma-svět 
LR Soul of Nature Strong Soul je zdrojem další síly, vitality 
a bdělé mysli. Díky speciální vůni máty peprné, eukalyptu, 
tymiánu a cedru budete po svém každodenním aroma-
wellness rituálu posílení a budete se cítit připraveni na 
malé i velké životní výzvy. Všimněte si, jak se s každým 
nádechem cítíte silnější a znovu načerpejte energii pomocí 
Strong Soul.

Rituál, 
jak zůstat 
silný

Tip:

Parfumerka Laure Jaquet:

Pociťte svou 
silnou duši

Směs vůní éterických olejů 
zajišťuje vitalizaci a posílení 
klimatu v místnosti. I díky 
této směsi můžete načerpat 
energii pro velké i malé výzvy 
každodenního života.
10 ml, 26120

Pečujte o svou pokožku 
Tělovým krémem a užijte si 
revitalizující vůni, která má 
okamžitý vliv na Vaši pohodu.
200 ml, 26122

Použijte Sprchový gel ráno ve 
sprše, například po sportu, 
a načerpejte nové síly z 
aktivačního sprchového gelu.
200 ml, 26121

„Svěží a živá vůně na bázi 
éterického oleje povzbuzující 
a stimulující máty peprné. 
Vůně tymiánu může vyvolat 
povzbuzující emoce a tím 
bojovat proti únavě.“

Ponořte se 
a načerpejte 
novou energii!

Přejete si vitalizující a posilující okamžitý 
účinek na cestách? Mějte roll-on vždy u 
sebe. S jedinečným dvojitým komplexem 
zvaným „Hot-Cold-Complex“ stimuluje 
receptory v kůži a působí relaxačně. 
Zároveň osvěžuje a vitalizuje smysly 
pomocí účinného energetického 
komplexu olejů.
10 ml, 26123
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Měli jste dnes náročný den? Nevěště hlavu! 
Dopřejte si drahocenný čas sami pro sebe a užijte 
si šťastné chvíle ve svém životě. Voňavý aroma-
svět LR Soul of Nature Cheerful Soul vyzařuje 
dobrou náladu, kterou přenese i na Vás. S příjemně 
voňavými esencemi citrónu, pomeranče, růže a 
cedru zažijete chvíle, které Vás obklopí čistým 
veselím a probudí ve Vás pocity štěstí. Užívejte 
si života s dobrou náladou a úsměvem na tváři. 
Cheerful Soul Vám umožní zářit.

Rituál 
šťastného já

Tip:

Směs vůní éterických 
olejů promění Váš 
domov ve skutečnou 
oázu pohody, která má 
pozitivní vliv na Vaši 
náladu.
10 ml, 26130

Proměňte svůj zážitek ze sprchování ve zdroj štěstí a 
nechejte Sprchový gel působit na Vaši pohodu bez ohledu 
na to, jestli se jedná o ranní osvěžení či večerní relaxaci.
200 ml, 26131

Parfumerka
Laure Jaquet:

Pociťte svou 
radostnou duši

Nechte sebe a svou pohodu 
zahalit do vůně olejové 
směsi s dobrou náladu díky 
Pokojovému spreji. Postačí 2–3 
stříknutí v místnosti.
100 ml, 26133

Zahalte své tělo do hladké a 
lehké textury Tělového sorbetu. 
Užijte si vůni a nechte ji ovlivnit i 
Vaši náladu.
200 ml, 26132

Získejte 
okamžiky 
štěstí a 
pozitivní 
energie!

Chcete mít pocit lehkosti i na cestách? 
Roll-on mějte vždy u sebe a dopřejte 
si dobrou náladu vždy a všude. 
Díky dvojitému okamžitému účinku 
dosáhnete příjemného hřejivého 
účinku, jako jsou teplé paprsky slunce 
na pokožce, a povzbuzujícího pocitu 
pro Vaši pozitivní náladu díky sladké a 
teplé vůni.
10 ml, 26134

„Emoce bezpodmínečné 
radosti mohou být 
vyvolány hesperidickými 
tóny: éterickými oleji 
z pomeranče, citrónu 
a růží. Éterický olej z 
cedrového dřeva nám 
umožňuje vědomě vnímat 
okamžik. Cítíte se bdělí, 
duševně fit a živí.“
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Relaxed Soul Hopeful Soul Cheerful SoulStrong Soul

Ušetřete přes 10 % a užívejte:

Relaxed 
Soul Série 

26105

čtyři sady pro Váš dobrý pocit

Čistá relaxace Vyvážená harmonie Pozitivní energieEnergetická vitalita

Hopeful 
Soul Série 

26114

Strong Soul 
Série 26124

Cheerful 
Soul Série 

26135
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Váš každodenní aroma 
rituál

Každý ze 4 světů nálad Vás rozmazluje vůněmi, které spolu harmonizují a odpovídajícími produkty péče o tělo. Rozhodněte se individuálně, 
který aroma-svět odpovídá Vašim potřebám. Nechte vůně v přírodních produktech plně rozvinout jejich účinek přímo na Vaší pokožce nebo ve 
Vašich domovech pomocí olejových směsí v difuzéru či olejové lampě.

PÉČE O TĚLO PROVONĚNÍ MÍSTNOSTI

DIFUZÉRAROMA LAMPASPREJ PRO 
POLŠTÁŘ A 
MÍSTNOST

PÉČE O TĚLO ROLL-ON, TĚLOVÝ KRÉM, SPRCHOVÝ GEL, 
PEČUJÍCÍ OLEJ A JEDNODRUHOVÝ ÉTERICKÝ OLEJ

 

JEDNODRUHOVÝ ÉTERICKÝ 
OLEJ A SMĚS ÉTERICKÝCH 

OLEJŮ


