
SVET VÔNÍ
PRE VAŠU DUŠU

FEEL THE 
SOUL 

OF NATURE



Od založenia spoločnosti LR v roku 1985 hrá téma „vôňa“ významnú úlohu, pretože 
vôňami to všetko pred 35 rokmi začalo. Od tej doby môžeme povedať, že „úspech LR 
prechádza nosom“, a to z dobrého dôvodu. Určité vône nie sú len prínosom pre náš 
čuch, ale majú tiež moc v nás prebudiť spomienky a okamžite nás pozitívne naladiť. 

Vône sú dodnes neoddeliteľnou a úspešnú súčasťou produktového portfólia LR.
A práve na tento úspešný príbeh by sme chceli nadviazať. Preto sme svet vôní v LR 

rozšírili a tému „vôní“ sme v portfóliu povýšili na novú úroveň. 

Verní svojmu motu „More Quality for your Life“ veríme vo viac i tu.
Viac pre Vašu vnútornú pohodu, viac pre Váš čuch, viac pre Váš každodenný

život – zjednotené pod jednou značkou:

LR SOUL OF NATURE.
Darček od duše prírody pre dušu človeka, SOUL OF YOU.

LR SOUL OF NATURE Vám ponúka najlepšiu arómu z duše prírody, aby ste mohli 
nechať rozkvitnúť svoje telo aj svoju dušu. 100% prírodné éterické oleje rozvíjajú svoju 

vlastnú osobitú vôňu, aby sa Vás osobne dotkli. Zhlboka sa nadýchnite a nechajte 
vôňu olejov pozitívne ovplyvniť Vašu pohodu a náladu. Rozhodnite sa individuálne

tu a teraz, ako sa chcete v daný okamih cítiť.

Prežite to sami a „POCÍŤTE DUŠU PRÍRODY“.

PRÍRODNÉ VÔNE, VDAKA
KTORÝM SA BUDETE

CÍTIT DOBREˇ

ˇ

VIDEO NA POZRETIE



Srdcom značky LR SOUL OF NATURE sú 100% 
prírodné éterické oleje. Každá esencia čistého pô-
vodu obsahuje to najlepšie z duše prírody, je všestran-
ná, silná a v najvyššej LR kvalite. Bez ohľadu na to, aké 
preferencie vône máte a čo si v danú chvíľu prajete –
rozmanitosť olejov Vám uľahčí nájsť si svoje obľúbené
a podporí tak Vašu pohodu podľa Vašich potrieb.

To najlepšie
z duše

prírody

Náš príslub kvality´

100% NATÜRLICHE
ÄTHERISCHE ÖLE

ÜBER 95% NATÜRLICHE
INHALTSSTOFFE IN DEN

PFLEGEPRODUKTEN*

FLASCHEN UND 
TIEGEL AUS RECYCLING-

KUNSTSTOFF (RPET)*

KONTROLLEN 
NACH HÖCHSTEN

QUALITÄTSSTANDARDS

ÄTHERISCHE ÖLE & 
ÖL-MISCHUNGEN IN 

GLASFLASCHEN 
MIT ALTGLASANTEIL*

100% prírodné 
éterické oleje

Viac ako 95% prírodných
zložiek v starajúcich
produktoch

Fľaštičky a dózy
z recyklovaného
plastu (Rpety)

Éterické oleje a zmesi olejov
v sklenených fľaštičkách
s recyklovaným sklom

Kontroly podľa najvyšších
štandardov kvality

8 DRUHOV NESMIERNE VONAVÝCH ÉTERICKÝCH OLEJOV,ˇ
ich domovom je príroda, sú získané priamo z duše rastliny: éterické oleje sú vysoko 
koncentrované bylinné esencie, ktoré sa vďaka svojim čisto prírodným, aromatickým 
a účinným vlastnostiam už po storočia osvedčujú ako skutoční tvorcovia nálad.
V každej kvapke oleja je koncentrovaná sila z duše prírody, ktorá sa môže pozitívne 
dotknúť našej duše. Len vďaka svojmu intenzívne vonnému účinku môžu éterické 
oleje odľahčiť našu náladu a uvoľniť naše zmysly.

VIDEO NA POZRETIE



Nomen est omen – značka LR SOUL OF NA-
TURE na prvom mieste. Jednotlivé éterické oleje 
pochádzajú priamo z najčistejších zdrojov na Zemi 
zachytených v LR SOUL OF NATURE, aby sa u Vás 
doma mohli vône opäť plne rozvinúť.

Zdroje
dobrých vôní
Rastliny sa získavajú po celom svete a priamo na mieste ich výskytu. V týchto miestach 
sú dodávatelia vyberaní s maximálnou starostlivosťou. Jedná sa o rodinnej fi rmy
a družstvá, ktorých produkty sú pestované a vykupované za spravodlivé ceny.
Týmto spôsobom je možné dlhodobo zabezpečiť udržateľné pestovanie a úspešný 
marketing produktov.

Citrón a Pomaranč

Tymián

BergamotCéder

Levanduľa

Mäta 
pieporná

Eukalyptus

Nosom priamo do nášho mozgu – 100%
prirodzene čisté éterické oleje sú skutočné 
energetické balíčky, ktoré rozvíjajú svoju 
individuálnu účinnosť na celkovej telesnej 
i duševnej úrovni. Čuchom a vdychova-
ním molekúl vône sa aktivujú určité oblasti 
mozgu. Spustí signál, ktorý čuchový nerv 
okamžite prenáša do limbického systému.
Tam, kde môžu byť spustené naše pocity
a emócie a kde možno našu náladu pozi-
tívne ovplyvniť.

Úcinný
posi-
lovac

nálady

ˇ

ˇ



1. Parná destilácia: Najčastejšou metódou získavania olejov je parná destilácia.
Tu sa éterické oleje extrahujú z rastlinného materiálu tepelným pôsobením.

2. Lisovanie za studena: Lisovanie za studena je alternatívnou metódou extrak-
cie éterických olejov. Pomocou tohto procesu sa napríklad extrahujú oleje z von-
kajšej šupky citrusového ovocia.

Krok 1:
Kôra sa lisuje mechanicky,
éterický olej môže z ovocia
uniknúť.

Krok 2:
Olej sa oddelí od vody
obsahujúci šťavu, čistý olej
možno odsať.

Krok 1:
Rastlinou prechádza para alebo je 
priamo preliata vodou a zahrieva 
sa: vzniká horúca para.

Krok 3:
Olej sa v chladiacej špirále opäť stáva 
kvapalným a kvapká do zbernej nádoby.

Krok 4:
Olej sa oddeľuje od vody, stúpa
na hladinu a možno ho plniť do fliaš.

Krok 2:
Étericky olej stúpa spolu
s parou.

Éterické oleje sa tvoria v olejových žľazách a ukla-
dajú sa v rastlinnej tkanive. Ak napríklad utrite list 
mäty piepornej, olej vyteká. Výsledok: naše ruky 
sú pokryté silnou vôňou. Kľúčom k získaniu
a udržaniu tejto silnej vône je destilácia.

Dve metódy,
jeden ciel:

Získavanie olejov



LR SOUL OF NATURE: 4 SVETY – 4 NÁLADY
Každý aromatický wellness svet Vás pozýva na úplne špeciálnu pôsobivú cestu plnú vôní a 
zážitkov. Dokonale zladené vonné zmesi založené na najlepších prísadách podporujú Vašu 
pohodu. Tieto svety sa zameriavajú na príslušné účinné a aromatické zmesi vonných olejov. 
Hýčkajúce produkty starostlivosti o telo, ako je napr. sprchový gél, telové maslo alebo prak-
tický roll-on na cesty, dopĺňajú voňavé zážitky z starostlivosti každého jednotlivého sveta nálad.

• Relaxed Soul  • Hopeful Soul  • Strong Soul  • Cheerful Soul

Pre optimálny účinok prirodze-
ne čistých éterických olejov na 
pokožku je nevyhnutne dôležitá 
nosná látka: olej pre jemnú 
starostlivosť. LR Ošetrujúci olej
je bohatou kombináciou 
mandľového a jojobového oleja 
a výťažkov z Aloe Vera. Telový a 
masážny olej pokožku intenzívne 
vyživuje a hydratuje. Je možné
ho užiť samostatne alebo v kom-
binácii s éterickými olejmi.

+

AKO POUŽÍVAŤ ÉTERICKÉ OLEJE
100% čisté a prírodné éterické oleje sú tým pravým balzamom pre naše zmysly
a majú pozitívny vplyv na našu pohodu. Odporúčame tieto dva spôsoby aplikácie:

2. NA PREVOŇANIE VÁŠHO 
ZÁKLADNÉHO OLEJA PRE
STAROSTLIVOSŤ:

Zmiešajte niekoľko kvapiek jedného 
alebo viacerých éterických olejov 
s LR Ošetrujúcim olejom, aby ste 
docielili priaznivých účinkov na 
Vašu pokožku a zmysly. Použiť ho 
môžete ako starostlivosť o telo, tak 
aj ako masážny olej.

1. NA PREVOŇANIE MIESTNOSTI:

Použite nosič vône, napr. Aróma 
lampu alebo difuzér, aby Váš do-
mov získal aromatickú vôňu.

Alebo použite Sprej pre vankúš 
a miestnosť, ktorý je vhodný 
pre priame použitie na vankúš, 
denný poťah alebo obliečky a na 
prevoňanie miestnosti.ARÓMA LAMPA DIFUZÉR

SPREJ PRE VANKÚŠ
A MIESTNOST

JEDNODRUHOVÝ ÉTERICKY
OLEJ A ZMES ÉTERICKYCH

OLEJOV
ˇ

°

+
STAROSTLIVOST O TELOˇ ROLL-ON, TELOVÝ KRÉM, SPRCHOVÝ GÉL,

OŠETRUJÚCI OLEJ A JEDNODRUHOVÝ ÉTERICKY OLEJ

Upozornenie:
Oleje môžu byť 
použité iba zriedené 
a zmiešané s 
nosným olejom.



Relaxed Soul
           Čistá relaxácia

Hopeful Soul
           Vyvážená harmónia

SPRCHOVÝ GÉL  I  SPREJ PRE VANKÚŠ A MIESTNOSŤ  I  TELOVÉ MASLO  I  ROLL-ON  I  ZMES VÔNÍ

SPRCHOVÝ GÉL  I  TELOVÉ MASLO  I  ROLL-ON  I  ZMES VÔNÍ

Hopeful Soul
           Vyvážená harmónia

SPRCHOVÝ GÉL  I  TELOVÉ MASLO  I  ROLL-ON  I  ZMES VÔNÍ

Hopeful Soul
           Vyvážená harmónia

SPRCHOVÝ GÉL  I  TELOVÉ MASLO  I  ROLL-ON  I  ZMES VÔNÍ

Relaxed Soul

SPRCHOVÝ GÉL  I  SPREJ PRE VANKÚŠ A MIESTNOSŤ  I  TELOVÉ MASLO  I  ROLL-ON  I  ZMES VÔNÍ

           Čistá relaxácia

SPRCHOVÝ GÉL  I  SPREJ PRE VANKÚŠ A MIESTNOSŤ  I  TELOVÉ MASLO  I  ROLL-ON  I  ZMES VÔNÍ



Cheerful Soul
            Pozitívna energia

Strong Soul
             Energetická vitalita

SPRCHOVÝ GÉL  I  TELOVÝ KRÉM  I  ROLL-ON  I  ZMES VÔNÍ

SPRCHOVÝ GÉL  I  IZBOVÝ SPREJ  I  TELOVÝ SORBET  I  ROLL-ON  I  ZMES VÔNÍ

Strong Soul
             Energetická vitalita

SPRCHOVÝ GÉL  I  TELOVÝ KRÉM  I  ROLL-ON  I  ZMES VÔNÍ

             Energetická vitalita

SPRCHOVÝ GÉL  I  TELOVÝ KRÉM  I  ROLL-ON  I  ZMES VÔNÍ

Cheerful Soul

SPRCHOVÝ GÉL  I  IZBOVÝ SPREJ  I  TELOVÝ SORBET  I  ROLL-ON  I  ZMES VÔNÍ

            Pozitívna energia

SPRCHOVÝ GÉL  I  IZBOVÝ SPREJ  I  TELOVÝ SORBET  I  ROLL-ON  I  ZMES VÔNÍ


