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Siden LR blev grundlagt i 1985 har temaet „Duft“ spillet en grundlæggende rolle, fordi det 
hele begyndte med dufte for over 35 år siden. Siden dengang har LRs succes gået gennem 
næsen, og med god grund. Visse dufte er ikke blot en fristelse for vores lugtesans, de kan 

også vække duftende minder og give os en øjeblikkelig positiv følelse. Frem til i dag har dufte 
været en integreret og vellykket del af LRs produktportefølje, og vi vil gerne bygge videre på 
denne succeshistorie. Derfor har vi udvidet LRs verden af   dufte og integreret temaet „Duft“ 
på et nyt niveau i porteføljen. Tro mod vores motto „More Quality for Your Life“, tror vi også 
på „More“ med dette tema. Mere for din indre velvære, mere for din lugtesans, mere for din 

hverdag – forenet i ét brand:

D
uftekspert i m

ere end 35 år
NATURLIGE DUFTE 
FOR DIN VELVÆRE

LR SOUL OF NATURE.
En gave fra naturens sjæl til menneskets sjæl: SOUL OF YOU.

LR SOUL OF NATURE giver dig de bedste aromaer fra naturen og lader din krop og sjæl 
blomstre. De 100% naturlige essentielle olier udvikler deres unikke dufte, og rører dig 

individuelt. Tag en dyb indånding og lad oliernes dufte påvirke dit velbefindende og dit humør 
positivt. Beslut dig her og nu om, hvordan du vil have det. Mærk det selv:

„FEEL THE SOUL OF NATURE“.
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Duftene af
essentielle olier

De hører hjemme i naturen. Udvundet fra plantens sjæl. Essentielle olier er stærkt 
koncentrerede urteessenser, der har vist sig at være humørskabende i århundreder på grund 

af deres naturlige, aromatiske og virkningsfulde egenskaber. I hver dråbe olie findes den 
koncentrerede kraft fra naturens sjæl, der kan påvirke vores sjæl positivt. Alene med deres 

intenst duftende virkning, kan essentielle olier øjeblikkeligt lette vores humør og berolige 
vores sanser. Hvilke af naturens dufte har du oplevet, som kan få din sjæl

og dine følelser til at blomstre?

Husker du den friske duft af en nyskåret citrusfrugt, den sarte duft af en blomstrende rose 
eller din sidste tur forbi en lavendelmark? Så har du måske allerede oplevet den aromatiske 

virkning fra essentielle olier. Lad ikke disse duftende minder forsvinde. Bestem selv, ved 
hjælp af oliernes naturlige kraft, hvordan du vil påvirke dit velbefindende positivt. Oplev det 

dag efter dag, hvorsomhelst og nårsomhelst med LR SOUL OF NATURE.
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Ind gennem næsen, direkte ind til vores hjerne – 100% rene 
naturlige essentielle olier der udfolder deres individuelle 
virkning holistisk – både på et fysisk og et mentalt plan. Blot 
et lille strejf af en duft kan udløse stærke følelser hos os. Disse 
kan dermed have en positiv effekt på vores velbefindende.

Virkningsfulde 
humørboostere

Sådan virker det:
Visse områder af hjernen aktiveres ved 
at vi dufter og indånder duftmolekyler.

De udløser et signal, der straks 
formidles videre til det limbiske system 
via lugtenerven. Det er dér at vores 
følelser udløses og vores humør kan 
påvirkes.



6

Essentielle olier dannes i oliekirtler og opbevares i plantevævet. Hvis 
du for eksempel gnider på et pebermynteblad, så kommer olien 
ud og hænderne vil blive fugtet med en stærk duft. Nøglen til at 
opnå og vedligeholde denne stærke aroma, er destillation.

1. Vanddampdestillation:

To metoder, ét mål: 
ekstraktion af olierne

2. Koldpresning:

Trin 1:

Trin 2:

Trin 2:

Trin 3:

Trin 1:

Trin 4:

Den mest almindelige metode til ekstraktion af olier er ved hjælp 
af dampdestillation. Her ekstraheres de essentielle olier fra 
plantematerialet ved hjælp af termisk eksponering

Koldpresning er en alternativ metode til ekstraktion af essentielle 
olier. Med denne process bliver olien ekstraheret fra eksempelvis 
den ydre skal af en citrusfrugt.

Planten kan enten gennem-
strømmes med damp eller 
overhældes med vand 
som opvarmes: derved 
produceres varm damp.

Den essentielle olie kommer 
med op sammen med 
dampen.

Olien bliver igen flydende i en 
kølespole og drypper ned i en 
opsamlingsbeholder.

Olien adskiller sig fra 
vandet, og stiger op til 
overfladen hvorefter den 
kan tappes.

Skallen presses mekanisk,
og den essentielle olie 
bliver presset ud 
af den.

Olien skilles fra den 
vandholdige saft, og den 
rene olie kan skummes af.
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Nomen est omen – navnet LR SOUL OF NATURE guider 
naturligvis hele konceptet. De enkelte essentielle olier 
kommer direkte fra de reneste kilder på jorden, og tappes 
i LR SOUL OF NATURE, så de kan udfolde sig til fulde 
i dit hjem.

Planterne fås fra hele 
verden og direkte fra 
oprindelsesområdet.

Områder og 
leverandører er 
blevet nøje udvalgt 
med den største 
omhu. Vi har valgt 
familievirksomheder 
og kooperativer, hvis 
produkter dyrkes 
bæredygtigt og handles 
til fair priser.

På denne måde kan 
bæredygtig dyrkning og 
vellykket markedsføring 
af produkterne sikres 
på lang sigt.

Kilderne til den 
gode aroma

Citron og Appelsin

Timian

BergamotCeder

Lavendel

Pebermynte

Eukalyptus

Vores 
kvalitetsløfte:

100 % NATURLIGE 
ESSENTIELLE OLIER

KONTROLLERES
EFTER DE HØJESTE

KVALITETSSTANDARDER
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OPSKRIFTER:

Aromaolie-sæt:

AROMAOLIE-SÆT

LAD DIG INSPIRERE AF VORES 

DIY-OPSKRIFTER PÅ FORSKELLIGE 

OLIEBLANDINGER (S.11-17)

OBS: Olierne må kun 
anvendes fortyndet 
og opblandet med en 
bæreolie.
 

Hjertet af LR SOUL OF NATURE er 100% 
naturlige essentielle olier. De er alsidige, 
kraftfulde, af højeste LR-kvalitet, og er alle 
essenser af ren oprindelse med det bedste fra 
naturens sjæl. Uanset hvilke duftpræferencer 
og hvilke ønsker du har i øjeblikket – gør 
mangfoldigheden af   olier det nemt for dig 
at finde de personlige favoritter, der bedst 
kan understøtte dit velbefindende udfra dine 
individuelle behov.
 

Aromapower
i et sæt

Hvordan vil du gerne have det i dag? Styrket, glad eller foretrækker 
du ren afslapning? Skab på ingen tid din personlige olieblanding, og lad 
aromaerne stimulere din næse i dit hjem eller brug dem med kropspleje-/
massageolien på din hud.

8 ESSENTIELLE OLIER
+ LR PLEJEOLIE
8 x 10 ml + 1 x 100 ml I 26090
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Fra toppen
til bunden

Den milde 
LR Plejeolie

HOVEDNOTER:

HJERTENOTER:

BASISNOTE:

Plejende

LR PLEJEOLIE

For at få den optimale effekt af de naturlige, 
rene essentielle olier på huden, er det vigtigt og 

nødvendigt at anvende et bærestof:
en mild plejeolie.

Plejeolien fra LR indeholder en rig kombination af 
mandel- og jojobaolie samt aloe vera-olieekstrakter. 
Det er en kropspleje- og massageolie, der intensivt 
nærer og fugter huden. Den kan anvendes alene, 

eller i kombination med essentielle olier.

Essentielle olier og deres individuelle dufte 
er opdelt i tre kategorier: hoved-, hjerte- og 
basisnote. Den kategori en enkelt olie hører til, 
afhænger af den respektive duftnote. Hovednoten 
er flygtig og let (f.eks. Citron), mens hjertenoten 
udvikler sig langsomt og kraftigt (f.eks. Lavendel). 
Basisnoten udfolder sig længst og dufter typisk 
jordisk (f.eks. Cedertræ). Hvis du selv blander 
de enkelte olier – inspireret af DIY-opskrifterne – 
udvikler de tilsammen deres aroma og skaber en 
harmonisk duftoplevelse.

Grundlaget 
for duftens

virkning

Citron, Appelsin, 
Bergamot, 
Eukalyptus, 
Pebermynte

Lavendel, Timian

Ceder

100 ml I 26070



10

Citronolie
Den forfriskende duft af citron 
aktiverer dine sanser og sætter 
fart på dit liv. Føl dig motiveret og 
opfrisket, og simpelthen bare godt 
tilpas hele vejen rundt!

100 % NATURLIG 
OPRINDELSE – MADE 
IN ARGENTINA

Argentina

Forfriskende

EKSTRAKTIONSMETODE:

CITRON

100 % NATURLIGE 
ESSENTIELLE OLIER

De opkvikkende LR Soul of 
Nature citron- og appelsinolier 
stammer fra Argentina, eller mere 
præcist fra Concordia-regionen. 
Foruden citrontræer er der de 
sidste 20 år også blevet dyrket 
appelsintræer her – med meget 
omhu, helt organisk og uden 
pesticider.

CITRUS LIMON
10 ml I 26080

Udvindes ved hjælp af 
koldpressning af frugtskallen.
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Appelsinolie
Den frugtig-friske duft fra appelsinolien giver et 
"kick" til dit gode humør. Koncentrer dig om dit 
velbefindende og mærk hvordan dit humør bliver 
naturligt og positivt stimuleret.

OPSKRIFT „ENERGIBOOST“:

Opkvikkende

EKSTRAKTIONSMETODE:

ORANGE

10 dråber

40 dråber

100 ml

CITRUS SINENSIS
10 ml I 26081

Udvindes ved hjælp af 
koldpressning af frugtskallen.

Bliv inspireret af denne DIY-opskift og bland en 

energigivende massage-/kropsolie til dig selv for 

et boost af energi! Sådan fungerer det: Dryp den 

nøjagtige mængde af de essentielle olier direkte ned i 

LR plejeolien, luk tæt, ryst kort, og færdig.

100 ML LR PLEJEOLIE

+ 40 DRÅBER LR APPELSINOLIE

+ 10 DRÅBER LR CITRONOLIE
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REN FORFRISKNING 
FRA ITALIEN

EKSTRAKTIONSMETODE:

BERGAMOTTE

Italien

Portugal

100 % NATURLIGE 
ESSENTIELLE OLIER

Bergamotolie
En forfriskende duftprofil, der 
giver dig indre ro. Takket være 
bergamotolien kommer du i kontakt 
med dit indre selv, og du kan 
mærke dit humør forbedres.

Beroligende

Bergamotolien fra LR Soul of 
Nature stammer fra Italien, fra
et kooperativ i Calabrien, som 
udelukkende har specialiseret  
sig i dyrkning af bergamottræer.

CITRUS AURANTIUM 
BERGAMIA

10 ml I 26082

Udvindes ved hjælp af 
koldpressning af frugtskallen.
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EN DYB INDÅNDING – 
NATURLIGVIS FRA PORTUGAL

EKSTRAKTIONSMETODE:

EUKALYPTUSEukalyptusolie
Lad intet stoppe dig og start aktivt. 
Den forfriskende duft vil motivere dig  
til at forblive stærk og fokuseret.

Vitaliserende

2 dråber

8 dråber

40 dråber

100 mlDen helt naturlige LR Soul of 
Nature eukalyptusolie stammer 
fra Portugal, syd for Lissabon. 
Der fremstilles den af en 
familievirksomhed.

OPSKRIFT 
„KRAFTFULD START“:

Bliv inspireret af denne DIY-opskift og bland en 

befriende massage-/kropsolie til dig selv for din 

genstart! Sådan fungerer det: Dryp den nøjagtige 

mængde af de essentielle olier direkte ned i LR 

plejeolien, luk tæt, ryst kort, og færdig.

100 ML LR PLEJEOLIE

+ 40 DRÅBER LR EUKALYPTUSOLIE

+ 8 DRÅBER LR PEBERMYNTEOLIE

+ 2 DRÅBER LR TIMIANOLIE

EUKALYPTUS 
GLOBULUS
10 ml I 26084

Udvindes ved hjælp af vanddamp-
destillation af blade og kviste.
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EKSTRAKTIONSMETODE:

PEBERMYNTE

ET FRISKHEDS-KICK FRA INDIEN

100 % NATURLIGE 
ESSENTIELLE OLIER

Indien

Bulgarien

Pebermynteolie
Hav altid et klart hoved med den 
forfriskende duft af pebermynte. 
Duften aktiverer dine sanser, fremmer 
koncentrationen og giver dig indre styrke.

Aktiverende

LR Soul of Nature pebermynteolie fås fra en 
forening nord for Delhi i Indien. Den dyrkes på 
den helt naturlige måde, uden pesticider.

MENTHA PIPERITA
10 ml I 26083

Udvindes ved hjælp af vanddamp-
destillation af bladene.
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EKSTRAKTIONSMETODE:

LAVENDEL

100 % AFSLAPNING, 
100 % FRA BULGARIEN

Lavendelolie
Alle ønsker en god nats søvn. 
Lavendeloliens beroligende duft sikrer 
en afslappet, behagelig atmosfære som 
ledsager dig blidt ind i drømmenes verden.

Afslappende

20 dråber

30 dråber

100 mlDen helt naturlige LR Soul of 
Nature lavendelolie fremstilles 
af et kooperativ i Bulgarien.

LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA
10 ml I 26085

Udvindes ved hjælp af vanddamp-
destillation af blomster og grene.

OPSKRIFT „INDRE BALANCE“:

Bliv inspireret af denne DIY-opskift og bland en harmoniserende 

massage-/kropsolie til dig selv for øjeblikke til at finde din indre 

balance, med dig selv, og kun med dig selv! Sådan fungerer det: 

Dryp den nøjagtige mængde af de essentielle olier direkte ned i 

LR plejeolien, luk tæt, ryst kort, og færdig.

100 ML LR PLEJEOLIE

+ 20 DRÅBER LR BERGAMOTOLIE

+ 30 DRÅBER LR LAVENDELOLIE
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Timianolie
En ægte opmuntrer med en 
revitaliserende duft. Timianolien giver dig 
styrke til at forblive aktiv og fokuseret.

FOR ET KØLIGT HOVED – FRA SPANIENS 
HYGGELIGE VARME

EKSTRAKTIONSMETODE:

TIMIAN

Marokko
Spanien

Fokuserende

100 % NATURLIGE 
ESSENTIELLE OLIER

LR Soul of Nature timianolie fremstilles 
af en familievirksomhed i nærheden af 
Murcia i Spanien.

THYMUS VULGARIS
10 ml I 26086

Udvindes ved hjælp af vanddamp-
destillation af de blomstrende grene.
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Cederolie
Hvis du søger styrke og stabilitet, tag en 
dyb indånding og mærk, hvordan duften 
af   cedertræsolie genopbygger dig. Sådan 
finder du vejen tilbage til din indre kerne. EKSTRAKTIONSMETODE:

CEDER

STYRKE KOMMER FRA RO – OG RO 
KOMMER FRA MAROKKO

Jordforbindende

12 dråber

36 dråber

2 dråber
100 ml

LR Soul of Nature cederolie fremstilles i 
Marokko. Atlas cedertræerne er beskyttet 
af staten, og kun et meget begrænset antal 
frigives årligt til fældning. Der kompenseres 
derfor ved genplantning. Træstammerne 
forarbejdes i savværker til møbelindustrien. 
Vi køber det savsmuld, der falder af ved 
savningen, som derefter behandles på stedet 
af en familievirksomhed.

OPSKRIFT „REN AFSLAPNING“:

Bliv inspireret af denne DIY-opskift og bland en 

beroligende massage-/kropsolie til dig selv for din 

egen afslapningsaften. Sådan fungerer det: Dryp den 

nøjagtige mængde af de essentielle olier direkte ned i 

LR plejeolien, luk tæt, ryst kort, og færdig.

100 ML LR PLEJEOLIE

+ 36 DRÅBER LR LAVENDELOLIE

+ 12 DRÅBER LR BERGAMOTOLIE

+ 2 DRÅBER LR CEDEROLIE

CEDRUS ATLANTICA
10 ml I 26087

Udvindes ved hjælp af vanddamp-
destillation af træ fra stammen.
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Aroma-wellness 
for din sjæl

* NOI = naturligt oprindelsesindeks i henhold til DIN 16128
** Lukninger, hætter og låg er af plast (PP).
*** Kan indeholde op til 55% genbrugsglas.

HØJESTE KVALITET:
LR SOUL OF NATURE: 4 VERDENER – 4 STEMNINGER

100 % naturlige 
essentielle olier

Over 95% naturlige 
ingredienser i 
plejeprodukterne*

Flasker og krukker lavet af 
genanvendt plastik (rPET)**

Essentielle olier og 
olieblandinger i glasflasker 
med genbrugsglas***

Kontrolleres efter de højeste 
kvalitetsstandarder

LR SOUL OF NATURE er en gave fra 
naturens sjæl til menneskets sjæl 
– Soul of you. 
Du får det bedste fra naturen: 
essentielle olier i koncentreret form
med et højt virkningsniveau.

Duftblandingerne udfolder sig gennem 
næsen direkte ind til hjernen og vækker 
positive følelser. Uanset om du ønsker 
at være afslappet, i balance, styrket eller 
glad – det er helt op til dig selv, hvordan du 
gerne vil have det. Oplev det selv, og fordyb 
dig i de fire aromatiske stemningsverdener 
fra LR SOUL OF NATURE.

Hver enkel verden af aroma-
wellness inviterer dig ind i en helt unik 
og stemningsfuld duftoplevelse. Perfekt 
afstemte duftkompositioner baseret 
på de bedste ingredienser fremmer dit 
velbefindende. Kernen af disse verdener 
er de forskellige virkningsfulde og 
aromatiske duftolieblandinger. Forkælende 
kropsplejeprodukter som f.eks showergel 
og kropscremer, og praktiske roll-ons 
til når du er på farten, afrunder den 
velduftende plejeoplevelse for hver enkelt 
stemningsverden.

• Relaxed Soul
• Hopeful Soul

• Strong Soul
• Cheerful Soul 
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KOM I DET RETTE HUMØR
– GØR DET TIL ET RITUAL!

PARFUMEUR
LAURE JAQUET:

Duftenes kraft

Et forfriskende wellness-brusebad om morgenen; 
en nærende og velduftende kropscreme, der 
masseres blidt ind og smelter ind i din hud; 
den hyggelige atmosfære skabt af en duftende 
olieblanding i dit hjem...
Ritualer giver os muligheden for at stoppe op og 
finde en oase af ro, velvære, styrke og glæde. 
De skaber mig-øjeblikke af lykke. De hjælper os 
med at slappe af og til at genoplade batterierne 
til nye udfordringer. Nyd dit eget personlige 
stemningsritual, og start hver morgen fyldt med 
inspirerende livsglæde. Føl dig godt tilpas i din hud. 
Dag efter dag.

"Næsen" bag duftkreationerne fra de fire 
verdener er den franske parfumeur Laure 
Jaquet. Hun arbejder tæt sammen med 
luksusbrands, og har en lidenskabelig 
interesse i de værdifulde naturlige råvarer 
som naturen byder på. Takket være hendes 
specialviden om naturlige råvarer og hendes 
passion for at skabe nyt, eksperimenterer 
Laure konstant med essentielle olier. 
Foruden sin uddannelse som parfumeur har 
hun også en uddannelse i videnskabelig og 
medicinsk aromaterapi.
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Er alt pludselig for meget for dig? Lad dig selv 
slappe af! Læg den stressende hverdag bag 
dig, læn dig tilbage og nyd øjeblikke med indre 
afslapning og ro. Duften fra aromaverdenen LR 
Soul of Nature Relaxed Soul opfylder dit ønske 
om dyb afslapning og en afslappende søvn – her 
og nu.
Med oliekompositionen af   bergamot, lavendel, 
neroli og sandeltræ, kombineret med de naturlige 
plejeprodukter og dufte til dit hjem, skabes dit helt 
personlige daglige afslapningsritual.
Tag en dyb indånding, luk øjnene og lad din 
sjæl slappe af med Relaxed Soul.

Feel Your 
Relaxed Soul

Parfumeur
Laure Jaquet:
„Hvad er bedre end 
lavendelolie til at berolige? 
Lavendel kommer fra det 
latinske lavare, hvilket 
betyder „at vaske“ eller „at 
rense sindet“. Den går rigtigt 
godt sammen med den 
essentielle olie fra bergamot, 
som også virker beroligende 
på vores velbefindende. 
Kombinationen med neroli 
og sandeltræ giver en 
meget behagelig, frisk, syrlig 
og beroligende duft.“ 
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Tip:

Ritual:
RELAX 
YOURSELF

Føler du dig ofte stresset? Så 
duft dit hjem med duftblandingen. 
Kom 2-3 dråber i vandet i en 
aromadiffusor eller en duftlampe. 
Dette er nok til at koble helt af så 
du blot kan slappe af.
10 ml, 26100

Et afslappende brusebad om aftenen? Rigtig 
god idé! Med den beroligende duftende 
showergel kan du virkeligt koble af fra dagen.
200 ml, 26101

Sprøjt dine puder og dit 
soveværelse med pude- og 
rumsprayen lige inden du 
går i seng. Læg dig til rette 
i din seng og nyd den fulde 
virkning fra den afslappende 
effekt. Også perfekt til rejsen.
100 ml, 26103

Smør den beroligende, 
velduftende og nærende 
kropssmør ind i huden inden 
du går i seng. 
200 ml, 26102

Dyk ned i 
en verden af 
afslapning og ro!

Vil du mærke følelsen af   ro, når du er 
undervejs? Hav altid en roll-on med dig. 
Simpelthen praktisk: med en øjeblikkelig 
dobbeltvirkning: den varmende effekt 
udløser en behagelig følelse på huden. 
Ved stimulering af sanserne afslappes de 
indre kræfter og sindet.
10 ml, 26104
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Den essentielle olieblanding
gør dit hjem til en ægte oase
af velvære med dens
harmoniserende effekt på
dit humør. Duften er
perfekt til jobbet.
10 ml, 26110

Ritual: 
GET BACK
IN BALANCE

Hav altid denne roll-on med dig.
Med en beroligende og øjeblikkelig
dobbeltvirkning: den varmende effekt
udløser en behagelig følelse på huden.
Ved stimulering af sanserne bringes
de indre kræfter og sindet tilbage
i harmoni. 
10 ml, 26113

Find ro under bruseren og 
find ind til dig selv – denne 
showergel giver dig et 
varmende øjeblik fuld af 
harmoni og indre balance.
200 ml, 26111

Forkæl din hud med den
lækre kropssmør – dens
duft virker balancerende
for alle dine sanser. 
200 ml, 26112

Gør noget godt 
for dig selv, skab 
mig-øjeblikke!

Tip:
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Føler du dig ude af balance? Giv slip! Stop et 
øjeblik og fokuser på dit velbefindende. Den 
duftende aromaverden fra LR Soul of Nature 
Hopeful Soul bringer dig tilbage i balance og 
giver dig en følelse af inspiration og harmoni. 
Bergamot, rose, romersk kamille og sandeltræ 
smelter sammen til en harmonisk duftkomposition, 
der giver dig muligheden for at opleve et perfekt 
afbalanceret plejeritual. Oplev ren harmoni, føl 
bekymringerne lette, og mærk hvordan din sjæl 
giver slip med Hopeful Soul.

Feel Your 
Hopeful Soul

„Her ville jeg fokusere
på forbindelsen mellem
krop og sjæl – med den
essentielle olie og
absolute fra rosen, samt
den essentielle olie fra
romersk kamille.
Kamille er dedikeret
til solguden Ra og har
været en hellig plante
i århundreder. Denne
duft understøtter vores
velvære ved at bringe
vores følelser tilbage
i balance og holde os
positive og selvsikre“

Parfumeur
Laure Jaquet:
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Føler du dig udmattet og slap over hele linjen? Giv ikke 
op! Det, du har brug for nu, er ny energi. Den aromatiske 
duftverden fra LR Soul of Nature Strong Soul er kilden 
til et plus af kraft, vitalitet og et opmærksomt sind. Med 
den unikke duft af pebermynte, eukalyptus, timian og 
cedertræ efterlader dit daglige aroma-wellness-ritual dig 
styrket og klar til livets små og store udfordringer. Mærk 
hvordan du føler dig stærkere med hvert åndedrag og 
genvind din energi med Strong Soul.

Parfumeur Laure Jaquet:

Feel Your 
Strong Soul

„En frisk og livlig duft, baseret 
på den essentielle olie fra 
den forfriskende og stimulerende 
pebermynte. Duften af   timian 
kan udløse oplivende følelser og 
derved hjælpe mod trætheden.“
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Ritual:
STAY
POWERFUL

Tip:

Den essentielle
duftolieblanding
sikrer et vitaliserende
og styrkende rum.
Her kan du genoplade
din styrke til din
hverdags små og
store udfordringer.
10 ml, 26120

Plej din hud med
kropscremen og nyd
den revitaliserende duft,
og den umiddelbare effekt
på dit velbefindende.
200 ml, 26122

Brug denne showergel
i brusebadet, f.eks.
efter træning, og træk
ny styrke fra den
aktiverende effekt.
200 ml, 26121

Dyk ned 
og fyld op 
af din Power!

Vil du have en vitaliserende og styrkende 
øjeblikkelig virkning, når du er undervejs? 
Hav altid denne roll-on med dig. Med 
et unikt dobbeltkompleks: varme-kulde 
komplekset stimulerer hudreceptorerne, 
virker afslappende og mindsker 
spændinger, samtidig med at det 
genopfrisker og vitaliserer sanserne med 
et virkningsfuldt olie-energi-kompleks.
10 ml, 26123
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Ritual:
LUCKY ME

Tip:

Duften fra den 
essentielle olieblanding 
gør dit hjem til en ægte 
oase af velvære, der har 
en positiv virkning på dit 
humør.
10 ml, 26130

Gør dit brusebad til en kilde til lykke, og lad showergelen 
forfriske dit velbefindende. Uanset om det er til en glad 
opstart om morgenen eller et pift af lykke i løbet af dagen.
200 ml, 26131

Sprøjt 2-3 pust indenfor dine 
fire vægge, og lad dig selv og 
dit velbefindende omsluttes 
af duften af   den gode stemning 
fra den velduftende olieblanding.
100 ml, 26133

Omslut din krop i den smidige, 
lette tekstur af denne lækre 
Body Sorbet, nyd duften og lad 
den påvirke dit humør.
200 ml, 26132

Skab øjeblikke 
med lykke og 
positiv energi!

Vil du mærke følelsen af lethed
på farten? Hav altid denne roll-on
med dig så du kan forkæle dig selv
med et godt humør „on the go“.
Øjeblikkelig dobbelteffekt: Med
en behageligt varmende virkning
som varme solstråler på huden, og
en forfriskende effekt på dit positive
humør takket være den søde
og varme duft. 
10 ml, 26134
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Er du i dårligt humør, er du helt nede kulkælderen? 
Ikke længe! Giv dig selv dyrebar tid og nyd 
de lykkelige øjeblikke i dit liv. Duften fra 
aromaverdenen LR Soul of Nature Cheerful 
Soul stråler af et godt humør, så du ligeledes bobler 
over af positiv energi. Med essenser af citron, 
appelsin, rose og cedertræ vil du opleve øjeblikke, 
der omslutter dig med ren sindsro og vækker 
følelsen af lykke. Nyd livet: med godt humør og 
et smil på læben. Cheerful Soul lader dig stråle 
indefra og ud.

Parfumeur
Laure Jaquet:

Feel Your 
Cheerful Soul

„Følelser af ubetinget 
glæde kan fremkaldes 
ved hjælp af prikkende   
hesperidnoter: med 
essentielle olier af 
appelsin, citron og rose. 
Den essentielle olie fra 
cedertræ lader være 
bevidste og opfatte 
øjeblikket. Du føler dig 
vågen, mentalt fit og i 
live.“
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Relaxed Soul Hopeful Soul

Spar over 13% og oplev:

Relaxed Soul
Set 26105

Ren afslapning Balancerende harmoni

Hopeful Soul
Set 26114
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Cheerful SoulStrong Soul

fire sæt for din velvære

Positiv energiEnergisk vitalitet

Strong Soul
Set 26124

Cheerful Soul
Set 26135
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Dit daglige aroma-ritual

Hudpleje

HUDPLEJE ROLL-ON, KROPSCREME, SHOWERGEL,PLEJEOLIE & ESSENTIELLE 
OLIER
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Hver af de fire stemningsverdener forkæler dig med koordinerede duftkompositioner og matchende hudplejeprodukter. Bestem individuelt, 
hvilken aromastemningsverden der opfylder dine behov. Lad aromaerne i de naturlige hudplejeprodukter udfolde deres fulde effekt på din hud 
eller med olieblandingerne ved hjælp af en diffusor eller en duftlampe.

Rumduft

DIFFUSERDUFTLAMPEPUDE-/ RUMSPRAY ESSENTIELLE OLIER
OG OLIEBLANDINGER
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BESTIL DIT 4-MOODS-SÆT!

4 ESSENTIELLE
OLIEBLANDINGER
+ 4 ROLL-ONS

Til hjemmet og undervejs
Get into the Mood! Hvordan ønsker du at have det i dag?

Være fuld af energi, glad, afbalanceret... eller foretrækker du at være helt afslappet?
Vi har det rette sæt til ethvert humør:

Olieblanding til hjemmet, eller praktisk roll-on til når du er på farten. 
4-Moods sættet giver dig det bedste fra alle 4 verdener for din personlige velvære.

Salg af LR-produkter finder sted gennem LR partnere.

4-MOODS-SÆT

8 x 10 ml I 26150


