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Geuren geven een onvergetelijke magische kracht aan 
momenten. Ze betoveren, verleiden en zorgen voor 
speelse aantrekkingskracht en onweerstaanbare 
passie. Van glamoureuze sterrengeuren, stijlvolle 
lifestylegeuren tot de tijdloze LR Classics – LR biedt 
een breed scala aan kwaliteitsvolle parfums. Voor elke 
gelegenheid, elke stemming, elke smaak en elk 
budget.

Als wereldwijde competentiepartner op het gebied van 
geurcreatie vertrouwen vele succesvolle supersterren 
op de LR-expertise. Dit creëert unieke 
geurcomposities met een internationale 
aantrekkingskracht. Geuren met een eigen karakter en 
een persoonlijke toets van de sterren.

Kwalitatieve ingrediënten en hoogwaardige 
parfumoliën die lang houden doorheen de dag, ver 
boven het marktgemiddelde, zijn de handelsmerken 
van alle LR-geuren. Op basis van tientallen jaren van 
geurkennis creëert LR, samen met gerenommeerde 
internationale sterren, „Made in Germany“ geuren – 
speciaal voor jou!

Fascinerende 
geurwerelden!
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PARFUM – DE ONZICHTBARE 
AANTREKKINGSKRACHT

Parfum is de uitdrukking van onze persoonlijke smaak 

en stijl. Soms is het liefde op het eerste gezicht, soms 

moet de hartstocht zich eerst ontplooien. Bij de keuze 

van de juiste parfum spelen de gelegeheid, de 

stemming  alsook het tijdstip van de dag en het seizoen 

een rol. Daarom is het toverwoord: Testen ! Maar 

overbelast uw neus hierbij niet – snuffel aan maximum 

4 pafums achter elkaar en neem dan een korte pauze !

Exclusieve parfumbelevenis – made by LR

Zo vindt u uw persoonlijk parfum:
1. PARFUMRICHTING(EN) BEPALEN

De dames- en herenparfums zijn in de Starbox telkens in vier grote parfumfamilies (A-D) ingedeeld. 

Binnen een parfumfamilie zijn de parfums nog eens volgens stijgende parfumintensiteit gesorteerd.

Vind in de verschillende parfumfamilies volgens gelegenheid, type, stemming en persoonlijke voorkeur uw 

passend parfum. 
 

Overzicht: Damesparfums Êpagina 5  

  Herenparfums Êpagina 21

2. PARFUMS KIEZEN EN PROBEREN

De parfums eerst op een parfum-/geurstaafje uitproberen 

en indien het u bevalt, het parfum op de huid testen

   

3. PARFUMS BEOORDELEN

Neem bij de beoordeling de tijd, omdat het karakter 

van een parfum zich pas na enkele minuten ontplooit
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Kies uw damesparfum: HEREN
PARFUMS  

P. 21

FRIS – BLOEMIG – INSPIREREND
ORIËNTAALS – POEDERIG –  
VERLEIDELIJK

BLOEMIG – FRUITIG – SENSUEEL BLOEMIG – GROEN – ELEGANT

Parfums met vruchtennoten zoals vb. pruimen, 

perzik, cassis, appel, die in de regel met 

bloemige noten gecombineerd worden

gelegenheid: alle gelegenheden, overdag  

en 's avonds, in het bijzonder in de lente/zomer

type: levenslustig, spontaan, ongecompliceerd 

en sensueel        

Parfums, die door enkele of een combinatie van 

meerdere bloemennoten bepaald worden  

(vb. rozen, jasmijn, irissen). Vaak met een groene 

parfumindruk (grassen, bladeren), die voor een 

natuurlijke frisheid zorgen.

gelegenheid: alle gelegenheden, het hele jaar 

door

type: zeer vrouwelijk, romantisch, stijlvol, elegant

licht  intensief licht  intensief

Lichte, bloemige parfums met fris-fruitige noten 

(vb. citrusvruchten, meloenen, litchi), die vaak 

met eikenmos, houtsoorten of patchouli 

gecombineerd worden

gelegenheid: vitaliserend parfum voor overdag, 

vooral aan te bevelen voor de zomer

type: actief, zelfbewust, natuurlijk, inspirerend 

Oriëntaalse, intensieve parfumindruk door 

vanille, exotische kruiden, houtsoorten of 

patchouli; gecombineerd met bloemige noten 

gelegenheid: eerder voor 's avonds, in de 

winter en bij feestelijke gelegenheden

type: zeer sensueel, expressief, extravagant, 

verleidelijk

licht  intensief licht  intensief
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Wees echt. Wees natuurlijk.
Wees gewoon jezelf.
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Guido heeft een echt feel-good parfum 

gecreëerd dat je inspireert om jezelf te zijn 

op ieder moment van de dag. Frisse 

hoofdnoot, emotionele hartnoot en 

sensueel warme basisnoot. Een 

samenstelling van perzik, jasmijn en 

cederhout.

PURE by Guido Maria Kretschmer  
Eau de Parfum for women
50 ml    
30530   

54,99 €

U BESPAART MET DE SET

PURE by 
Guido Maria Kretschmer set
Eau de Parfum for women,
Eau de Parfum for men

Totaal eenheidsprijzen

98,99 €

30550

109,98 €

Set voordeelprijs slechts

Het Guido Maria Kretschmer mannenparfum 
vindt u op pagina 23.
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Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for Woman
50 ml    
30200   

€ 41,99

Maar bij een perfecte look hoort 

ook een geur die je persoonlijkheid 

weergeeft. Zachte verleiding 

ontmoet tijdloze elegantie – van top 

tot basis. Een geur-bouquet uit 

mandarijn, rozen en vanille verleent 

het parfum een verleidende en 

warme noot.

Het Guido Maria Kretschmer mannenparfum 

vindt u op pagina 25.

Edele verpakking met 

liefde voor detail: 

stijlvolle designbox 

met elegant satijn en 

een persoonlijk citaat 

van de designer.

„Haute parfum“  
           for women
   by Guido Maria Kretschmer

30230   

Totaal eenheidsprijzen € 83,98

Set voordeelprijs slechts € 78,49

Guido Maria Kretschmer parfum-set 
Eau de Parfum for Women,
Eau de Parfum for Men

U BESPAART MET DE SET
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  Natuurlijk 
onweerstaanbaar:
Cristina Ferreira 
 levensecht

Cristina Ferreira is sinds jaar en dag een populaire 

televisiester in Portugal. Als entertainer en showmaster 

begeestert en betovert ze dagelijks haar fans met haar 

sympathieke en natuurlijke voorkomen. Haar eerste 

parfum MEU (‚Mijn‘) is een heel persoonlijk geschenk 

aan hen. Een edele compositie van licht zoete en fruitige 

bergamotcitroen, elegante roos, warme vanille en 

verleidelijke patchoeli. Een fascinerend, 

onweerstaanbaar parfum met de zeer persoonlijke toets 

van Cristina Ferreira.

MEU by Cristina Ferreira
Eau de Parfum

50 ml    
30120   

€ 41,99



10 

Het is een zeer persoonlijk verhaal 

dat de wereldster ertoe inspireerde 

om zijn vrouw Emma Heming-Willis 

een parfum te schenken. Als teken 

van zijn liefde ontstond Lovingly, een 

parfum zo passioneel als deze 

unieke liefdesverklaring. Met een 

boeket van witte bloesems en een 

vleugje frisse citrusvruchten hult dit 

parfum zich in een sensueel aura vol 

charme en levensvreugde. 

Sandelhout en muskus geven het 

parfum warmte en pure romantiek.

Dat is ware liefde!

Gepresenteerd door: 

Emma Heming-Willis

Liefdesbewijs 
      van Bruce Willis 

„Geïnspireerd door mijn liefde voor Emma“

 
50 ml   
3630   

€ 41,99

Lovingly by Bruce Willis
Eau de Parfum
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Lightning Collection  
De essenties van het leven  
Deze drie geurcomposities brengen de sprankelende essenties 

van het leven tot uitdrukking. De verleidelijke parfums worden 

onderstreept door de authentieke Swarovski-kristallen. Met 

echtheidscertificaat – 100% Swarovski.

Gepresenteerd door Emma Heming-Willis

30334   

Totaal eenheidsprijzen € 125,97

Set voordeelprijs slechts € 104,99

Lightning Parfum-Set 
Essence of marine, Eau de Parfum 
Essence of rose, Eau de Parfum
Essence of amber, Eau de Parfum

U BESPAART MET DE SET

ESSENCE OF MARINE   
Verhelderende schittering van 
momenten vol magische zuiverheid

Maritiem · Bloemig · Inspirerend

ESSENCE OF ROSE  
Verleidelijk betoverende fonkeling 
van romantische momenten

Bloemig · Fruitig · zinnelijk

ESSENCE OF AMBER  
Verkwikkende fonkeling van 
momenten vol grenzeloze levensenergie

Oriëntaals · Poederig · Verleidelijk

Eau de Parfum
50 ml    
30330-3   

€ 41,99

Eau de Parfum
50 ml    
30330-1   

€ 41,99

Eau de Parfum
50 ml    
30330-2   

€ 41,99
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Net zoals rond de zon hangt 

er rond dit topmodel altijd 

een fascinerend aura van 

vederlichte inspiratie en 

levendige energie. Fris groen 

speelt een spel met roze 

peper, rozen met delicate 

viooltjes, vanille met het 

sandelhout. De essentie: een 

delicaat bloemenparfum dat 

even inspirerend is als de 

eerste zonnestralen van de 

dag.

Zuivere lichtheid,
        bruisende energie

50 ml    
30100   

€ 41,99

Karolina by Karolina Kurkova
Eau de Parfum
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  De magie 
en de glamour  
 van een 
  supermodel 
Betoverend door bloesems van 

jasmijn en tuberozen met een 

warm vanille-akkoord. Een 

vleugje zoete honing trekt de 

aandacht. Glans en glamour 

karakteriseren dit parfum dat 

thuis is op de internationale 

catwalks. Zijn unieke, levendige 

compositie is een hommage 

aan Karolina‘s Tsjechische 

thuis.

Zuivere lichtheid,
        bruisende energie

50 ml   
3660      

€ 41,99

Karolina Kurkova
Eau de Parfum
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Met jouw look en dit parfum verover je de 

wereld. De must have in jouw handtas. 

Een mix uit fruitig-frisse mandarijnen, 

romantische rozen, verleidelijke jasmijn en 

muskus.

Een interpretatie van de moderne vrouwelijkheid 

– elegante gratie, zachte lichtheid en mysterieuze 

sensualiteit. Sensual Grace is een fascinerende 

geur van roos, vanille, sensuele amber en een 

heerlijke, aromatisch zoete toets. Een betoverend 

parfum dat aanzet tot dromen en het 

sensuele, vrouwelijke aura elegant benadrukt.

Jouw wereld, 
jouw catwalk

Zeer bekoorlijk 
en sensueel 

 
50 ml   
30134   

€ 29,99

Beautyqueen
Eau de Parfum

50 ml    
30150   

€ 29,99

Sensual Grace
Eau de Parfum
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De elegante, poederige geur is klassiek en 

tijdloos. Een ongewone geurcompositie van 

oranjebloesem, ylang  ylang, vanille en het 

kostbare Tonka Absolut. Een fascinerend, 

onweerstaanbaar parfum voor vrouwen met 

karakter en stijl.

Klassieke
Verleiding

De onweerstaanbare charme van het Oosten. 

Harem toont een opkomende compositie uit fruitige 

mandarijnen en kostelijk-zoete choco-caramel. 

Betoverende jasmijn en krachtige patchouli ronden 

deze fijnproeverscreatie af.  

De verleidelijke klassieker voor sensueel geurende 

geluksmomenten!

Onweerstaanbaar 
oriëntaals

 
50 ml   
30404   

€ 29,99

Harem
Eau de Parfum  

50 ml   
30372

€ 29,99

Femme Noblesse
Eau de Parfum
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Brilliant Look
Eau de Parfum
50 ml   
30095   

€ 29,99

Brutaal, inspirerend, natuurlijk, romantisch – 

de explosieve parfummengeling uit fruitig 

bergamot, oranjebloesem, jasmijn en 

betoverende patchouli omvangt het moderne, 

vrouwelijke levensgevoel en verheft het tot 

een weergaloos prikkelend glamoureus  

voorkomen.

Simpelweg 
glamoureus

Heart & Soul is het beeld van zelfbewuste 

vrouwelijkheid. Inspirerend en passioneel.

De fruitig-sensuele geuren cocktail uit cassis, 

rode pruimen, rozen en vanille benadrukt de 

buitengewone uitstraling van elke vrouw. 

Prikkelend, vrouwelijk, opwindend!

Adembenemend 
fruitig

 
50 ml   
3650   

€ 29,99

Heart & Soul
Eau de Parfum
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Pseudonym
Eau de Parfum
50 ml   
30386

€ 29,99

Licht en toch
Sensueel
Een charmante bescheidenheid herleidt 

zich naar een zelfbewuste sensualiteit. 

Pseudonym betovert door een 

geheimzinnig vrouwelijke compositie uit 

perzik, transparante zeerozen en 

betoverende viooltjes en sandelhout.

TOP
SELLER

Haar passie opent voor haar alle deuren. 

Het parfum verleidt door zijn verfrissende, 

onconventionele manier. De unieke creatie 

toont zich energetisch met vitaliserende citrus-

vruchten en eveneens zinnelijk met roman-

tische rozen, kostbare ylang-ylang en warm 

cederhout. Een facettenrijke parfumexplosie 

voor het avontuurlijke «leven»!

Inspirerend 
Fris

 
50 ml   
3250   

€ 29,99

Rockin‘ Romance
Eau de Parfum



Welkom in het geurenparadijs! Onze exclusieve LR 

Classics eau de parfums vervoeren u naar de mooiste 

plaatsen ter wereld. Vandaag shoppen in het luxueuze 

Marbella, morgen op de Walk of Fame in Los Angeles 

flaneren en tijdens het weekend surfen in Hawaï? Wissel 

van parfum naargelang het seizoen, uw stemming of de 

gelegenheid. Laat u inspireren en beleef elke dag een 

nieuwe geurreis!

Glamoureus, bruisend, vol 
leven. Een stimulerende en 
prikkelende cocktail van 
geuren: cassis, meiklokjes en 
vanille afgewerkt met een 
vleugje roze peper.

Eau de Parfum
3295-127 | 50 ml 

06 LR Classics  
LOS ANGELES

Voor de charmante verleiding en 
de lust naar pure luxe. Sinaasap-
pelen, rozen en jasmijn liefkozen 
kostbare patchouli.
 

Eau de Parfum 
3295-124 | 50 ml   

04 LR Classics  
MARBELLA

Zoals een zonsopkomst die 
de zinnen streelt. Pure 
betovering met fresias, 
jasmijn en muskus.

Eau de Parfum
3295-220 | 50 ml   

02 LR Classics  
SANTORINI

La Dolce Vita! Mediterrane flair op 
de huid. Inspirerend met citrus-
vruchten, bloemige noten en 
betoverende musk. 

Eau de Parfum
3295-126 | 50 ml 

05 LR Classics   
VALENCIA

Zoals intense kussen op 
een wit strand. Een 
bloemensymfonie uit rozen, 
irissen, viooltjes en jasmijn.

Eau de Parfum 
3295-223 | 50 ml

03 LR Classics   
ANTIGUA

Met de LR Classics  
 op geurreis!

De herinnering aan de 
laatste zomerflirt. Een 
exotische parfummix uit 
kaneel, heliotroop, vanille 
en tonkabonen.

Eau de Parfum
3295-106 | 50 ml

01 LR Classics   
HAWAII

18 

EAU DE 
PARFUM

PER STUK
SLECHTS

€ 17,49
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WAT U ALTIJD AL VAN PARFUM WILDE WETEN:

Wat zijn hoofd-, hart- en basisnoten?
De hoofdnoot is de eerste indruk van een parfum onmiddellijk nadat het gesprayd is. De hartnoot 

ontplooit zich wanneer de hoofdnoot bijna vervlogen is. Ze is het centrale deel van een parfum. De 

basisnoot zwenkt mee in de hoofd- en hartnoot, maar blijft als enige noot na meerdere uren nog 

waarneembaar.

Hoe bewaar ik mijn parfum het best?
Parfum dient steeds op een koele, droge plaats bewaard te worden, het best in de originele 

verpakking. Sterk zonlicht en warmte kunnen de kleur van het parfum veranderen en de 

geurintensiteit en daarmee de houdbaarheid verminderen. 

Waar breng ik mijn parfum aan?
Ideaal zijn de lichaamsdelen waar de doorbloeding hoger is. Daar is de huid bijzonder warm, 

waardoor het parfum zich het best kan ontplooien. Deze bevinden zich in de hals, het decolleté, de 

binnenkant van de polsen of ook in de knieholtes, in de ellebogen en in de nek. Niet vergeten: de 

beroemde druppels achter het oor!

Hoofdnoot

Fascinerend parfum

Hartnoot

Basisnoot
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Kies uw mannenparfum:

FRIS–MARITIEM– 
SPORTIEF

ORIËNTAALS–KRUIDIG–
CHARMANT

Parfums met citrus- en maritieme noten, die voor 

frisheid en levendigheid zorgen

gelegenheid: voor iedere dag, informele 

gelegenheid, zomer, sport

type: actief, nonchalant, modern, natuurlijk, 

sportief

Oriëntaalse parfumnoten (vanille, exotische 

kruiden, houtsoorten of amber) met aromatische 

of citroenachtige noten gemengd

gelegenheid: over het algemeen 's avonds, 

party, winter

type: mondiaal, verleidelijk, extravagant, 

charmant

AROMATISCH–GROEN– 
CHARISMATISCH

Parfums met specerijen en kruiden (kardemom, 

rozemarijn, lavendel) voor een mannelijke 

aanmoediging. Groene, citrusnoten ronden het 

parfum af.

gelegenheid: alle gelegenheden, business, het 

dagelijkse leven

type: zelfbewust, actief, charismatisch

HOUTACHTIG–GROEN–
ELEGANT

Parfums die door edele houtsoorten of noten 

zoals vetiver of patchoeli omgeven zijn. Vaak 

gecombineerd met groene of citrische noten 

voor een fris karakter.

gelegenheid: alle gelegenheden, feestelijke 

evenementen

type: zeer mannelijk, expressief, stijlvol, elegant

licht  intensief licht  intensief

licht  intensief licht  intensief
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Wees echt. Wees natuurlijk.
Wees gewoon jezelf.
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U BESPAART MET DE SET
Guido heeft een echt feel-good parfum 

gecreëerd dat je inspireert om jezelf te zijn 

op ieder moment van de dag. 

Charismatische hoofdnoot, veelzijdige 

hartnoot en pittige basisnoot. Een 

samenstelling van saffraan, guaiac hout 

en barnsteen.

PURE by Guido Maria Kretschmer  
Eau de Parfum for men

Het Guido Maria Kretschmer damesparfum 
vindt u op pagina 7.

50 ml    
30540   

PURE by 
Guido Maria Kretschmer set
Eau de Parfum for women,
Eau de Parfum for men

Totaal eenheidsprijzen

98,99 €

30550

109,98 €

Set voordeelprijs slechts

54,99 €
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„Ik wil niet enkel verleiden, 
ik wil ook beroeren.“
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Net zoals het parfum voor 

vrouwen, draagt ook het parfum 

voor mannen het handschrift van 

de designer: elegant, 

hoogwaardig, tijdloos en 

authentiek. Een unieke en 

geraffineerde compositie. 

De mannelijke fris-aromatische 

akkoorden uit bergamot, peper en 

leder geven het parfum een 

charmante en onweerstaanbare 

uitstraling. Geleidelijk ontplooien 

zich de edele, kruidige en frisse 

essenties op de huid in al hun 

opwindende facetten.

„Haute parfum“  
     for men
   by Guido Maria  
        Kretschmer

Edele verpakking 
met liefde voor 
detail: stijlvolle 
designbox met 
elegant satijn en 
een persoonlijk 
citaat van de 
designer.

U BESPAART MET DE SET

Het Guido Maria Kretschmer damesparfum 

vindt u op pagina 8.

50 ml    
30220   

€ 41,99

Eau de Parfum

Totaal eenheidsprijzen € 83,98

Set voordeelprijs slechts € 78,49

30230   Guido Maria Kretschmer parfum-set 
Eau de Parfum for Women,
Eau de Parfum for Men
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Smart Guys live forever – net zoals 

Bruce Willis. Rechtlijnig, mannelijk en 

onconventioneel. Het parfum van de 

Action Heroes: krachtig sandelhout en 

kruidige peper ontmoeten aardse vetiver 

en vitaliserend grapefruit.

Bruce Willis‘ eerste parfum – nu reeds 

een legende.

Een vleugje
onsterfelijkheid 

50 ml   
3505   

€ 41,99

Bruce Willis 
Eau de Parfum



 27

Absolutely 
  private

Citrusvruchten en zwarte peper zorgen voor een fris 

begin, terwijl aromatische noten, veredeld met een 

vleugje tabak, een onmiskenbare mannelijke elegantie 

uitstralen. De krachtige basis uit een zinnelijk 

lederakkoord geeft het parfum een eigen handtekening 

die de persoonlijke kant van Bruce Willis reflecteert.

50 ml   
2950   

€ 41,99

Bruce Willis
Personal Edition
Eau de Parfum



28 

De perfecte combinatie van 

sportiviteit, elegan tie en mannelijk-

heid. Frisse citrus vruchten, de 

dynamische scherpte van gember 

en kruidige kardemom worden 

gecombineerd met 

sensueel-elegante hout- en 

muskusnoten – voor een non-

chalante, ongedwongen levens stijl. 

Opwindend, dynamisch 

parfum voor mannen die 

van een uitdaging houden 

en succes opnieuw 

definiëren! Het parfum 

overtuigt door pittige 

sinaasappelen, kardemom, 

verleidelijke jasmijn en 

krachtig cederhout.

Racing
Eau de Parfum
50 ml   
30027   

€ 29,99

3,2,1 –
Action!

Just Sport
Eau de Parfum
50 ml   
30000   

€ 29,99

Adrenaline
Kick

De golf beeft. Adrenaline in de 

aders. Het strand in zicht. Het 

parfum belooft een maritieme 

frisheid door een mix van 

manda rijnen, meloenen, 

eucalyptus en patchouli. 

Duik onder in een wereld van 

lichtheid en frisheid. Een snuifje 

zomer – het hele jaar door!

Helden
van de oceaan

Ocean'Sky
Eau de Parfum
50 ml   
1580   

€ 29,99
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Jungle Man
Eau de Parfum
50 ml   
3430   

€ 29,99

TOP
SELLER

Opmerkelijk, geheimzinnig en 

zonder compromissen. Het 

krachtige mannenparfum 

overtuigt door zijn bijzonder 

mannelijke uitdrukking en een 

klassiek-tijdloze noot. 

Doordringende mengeling van 

bergamot, frisse citroen en 

charismatische amber.

Bestseller met een passievolle en 

verleidende uitstraling. JUNGLE 

MAN staat voor een wild, 

onafhankelijk leven. Elke dag een 

nieuw avontuur. De mix van 

lavendel, groene munt en 

tonkaboon spreekt zowel mannen 

als vrouwen aan.

Steeds zijn
tijd vooruit

Voor mannen 
van de wereld

De vrijheid van 
het avontuur

Terminator
Eau de Parfum
50 ml   
30414   

€ 29,99

New York, Londen, Parijs, 

Milaan, Tokio – de moderne man 

is overal thuis. Zo ook zijn 

parfum: elegant, losjes, 

sensueel, cool. De perfecte 

mengeling van bergamotcitroen, 

chocolade, szechuanpeper en 

mannelijk-elegante vetiverwortel.

Metropolitan Man
Eau de Parfum
50 ml   
30190   

€ 29,99



U bent avontuurlijk aangelegd en wilt alle 

metropolen van deze wereld ontdekken?  

Een citytrip in het hippe Stockholm, een vergadering 

in het exotische Singapore of netwerken in Monaco… 

Met de LR Classics kunt u naar hartenlust reizen en 

ontdekken. De moderne eau de parfums verspreiden 

de geur van de grote wijde wereld en begeleiden u in 

stijl naar uw volgende bestemming.

       LR Classics –  
Citytrip of  
           Wereldreis?

Voor personen met veel 
levenslust. Eenvoudig 
afwisselend en multicultureel. 
Fris-fruitige combinatie uit appel 
en sinaasappel in combinatie 
met cederhout en amber.

Eau de Parfum 
3295-162 | 50 ml   

05 LR Classics   
BOSTON

Machtige watervallen, 
krachtige natuur. Het parfum 
is ook zo: maritieme noten, 
lavendel en cederhout.

Eau de Parfum
3295-261 | 50 ml   

04 LR Classics  
NIAGARA

De trendstad van 
Scandinavië: design, fashion 
en opwindende parties. Een 
licht houtachtig parfum uit 
cederhout, amber en 
bergamot.

Eau de Parfum
3295-260 | 50 ml   

03 LR Classics   
STOCKHOLM

De metropool fascineert door 
luxe en exclusiviteit. Een mix uit 
kruidige gember, pittige 
sinaasappelbloesems, opulente 
amber en uitgelezen 
tabaksbladeren.

Eau de Parfum
3295-259 | 50 ml    

02 LR Classics   
MONACO

Verleidelijk en geheimzinnig. 
Contrastrijk en steeds weer 
opwindend. Oriëntaals-
kruidige akkoorden 
combineren zich met 
cederhout en vanille.

Eau de Parfum
3295-151 | 50 ml   

01 LR Classics   
SINGAPORE

EAU DE 
PARFUM

PER STUK
SLECHTS

€ 17,49
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Overhandigd door:

De verkoop van LR-producten gebeurt  
via LR-Partners

LR Cosmetic Belgium BVBA – B-2200 Herentals
LR Health & Beauty Systems – NL-5060 AA Oisterwijk · LR Health & Beauty Systems behoudt zich wijzigingen voor aan producten  

omwille van technische en kwalitatieve verbeteringen alsook omwille van vergissingen door eventuele drukfouten.
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