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LR Partnered:

Az LR termékeit LR Partnerek értékesítik.
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BŐRÁPOLÁS

4. oldal

15 évesek lettek az aloe verás ápoló termékeink. Köszönjük a 15 év bizalmat!

Büszkeséggel tölt el, hogy az aloe verás termékeinket változatlan lelkesedéssel 
használjátok. Ez jó bizonyítéka annak, hogy eleget teszünk a mottónknak – 
„More quality for your life“.

Mostantól az LR Aloe Via az új, erős márka, mely a szebb és egészségesebb 
bőr felé vezető útra mutat. Összefogja aloe verás ápoló termékeinket és a 
minőség garanciája is egyben. A teljes körű portfolió minden bőrigényt 
kielégít – ápolás tetőtől talpig az egész családnak. Az én családomban nagy 
népszerűségnek örvendenek az Aloe Via termékek. 

Próbáld ki Te is az új koncepciót! Csak akkor tudod hitelesen ajánlani 
termékeinket, ha Te magad is meggyőződsz hatékonyságukról!

A ZEITGARD márkát is átláthatóbbá tettük, hiszen a Racine termékcsaládot is 
áthelyeztük alá, a bőrápolás kezdeti lépéseként. Így a ZEITGARD márkanév 
alatt is minden igényre megfelelő ápolást biztosítunk.

Ismerd meg szépségápolási termékeinket!  
Győződj meg magad a minőségről!

Üdvözlettel,

Dr. Thomas Stoffmehl 
CEO, a vezetőség szóvivője

A legjobb európai 
direktértékesítési vállalat 

2015-ben!

Kedves Partnerünk!LR ALOE V IA
Természetes ápolás

BŐRÁPOLÁS

 ZE ITGARD
Tel jes körű bőröregedés-

csökkentés

L-RECAPIN
Az erős ha j  szakér tő je

 MICROSILVER
Ant ibakter iá l is  ápolás

NŐI ILLATOK

ILLAT

FÉRFI  ILLATOK

 DELUXE
Prémium kozmet ikumok 

kü lön leges a lka lmakra

KOZMETIKUMOK

LR COLOURS
Fiata los,  sz ínes sminkek

LRGKF

ILLATOK
60. oldal

KOZMETIKUMOK
84. oldal

HEALTH 
COLLECTION

Termékkínálatunk további széles 

választékát találod a Health Collectionben.

Kérdezd LR Partneredet!

https://mozowebshop.shoprenter.hu/custom/mozowebshop/image/data/pdf/Health_Collection_201801_final_.pdf


Különböző 
bőrigények,
tökéletesen kialakított 
bőrápolók  
LR ALOE VIA: Az aloe vera ápoló és regeneráló 
erejével a természetesen szép és egészséges bőrért 
– ez az Aloe Via küldetése. Fiatalok és idősebbek 
egyaránt megtalálják a számukra megfelelő terméket 
széles kínálatunkban. Az aloe vera legjava 
gondoskodik rólad és szeretteidről tetőtől talpig.

ZEITGARD: Teljes körű bőröregedés-csökkentő 
program 3 lépésben a fiatalos bőrért. A gyengéd, 
hatékony ápolástól a ráncok kisimításán keresztül 
egészen a bőrápolásig.

MICROSILVER PLUS: Funkcionális antibakteriális 
ápolás a MicroSilver BGTM, a panthenol és cink kötések 
hatékony kombinációjával – megfelelő ápolás az irritált, 
igénybevett bőrnek.

BŐRÁPOLÁS
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Az aloe vera ápoló és regeneráló erejével a természetesen szép

és egészséges bőrért – ez az Aloe Via küldetése. Fiatalok és

idősebbek egyaránt megtalálják a számukra megfelelő terméket

széles kínálatunkban. Az aloe vera legjava gondoskodik rólad

és szeretteidről tetőtől talpig.

Az Aloe Via egy koncepció, melyben sokan hisznek: egyesíti az

aloe vera levél zseléjének nedvességfeltöltő jellemzőit és a

növény természetes erejét az LR 15 éves tapasztalatával. A

magas aloe vera tartalom, a jól bevált hatóanyag kombináció és

az értékes bio kivonatok természetes ereje egyedülállóvá és

sokoldalúvá varázsolják az Aloe Via termékcsalád

hatékonyságát:

•  Regeneráció

•  Nedvességellátás

•  Bőrnyugtatás

•  Védelem

és 100%-ban parabén és ásványiolaj mentes.

Az IASC (International Aloe Science Council) rendszeres

ellenőrzései garantálják az aloe vera magas minőségét, a

termesztéstől egészen a feldolgozásig. A független Dermatest

Intézet biztosítja a kíméletességet. 28 Aloe Via terméket

jelentettünk be szabadalomra az egyedülálló hatóanyag

kombinációnak – aloe vera zselé és bio kivonatok –

köszönhetően.

Találd meg a természetesen ápolt és szép bőr felé vezető utat

az Aloe Via termékekkel!

A természetesen
szép és ápolt bőr
felé vezető út

Az Aloe vera ivógéleinket folyamatosan ellenőrzi a

neves IASC (International Aloe Science Council), a

termesztéstől egészen a feldolgozásig.

Bőrgyógyászatilag minden aloe vera termékünket a

neves és független Dermatest Intézet és Derma 

Consult ellenőrzik.

28 Aloe Via terméket jelentettünk be szabadalomra az

aloe vera zselé és a különböző bio kivonatok

egyedülálló kombinációjának köszönhetően.

Magas aloe vera tartalom az intenzív

ápolásért és regenerációért

Ápoló bio kivonatokkal gazdagított -

minden igénynek megfelel

Minden termék 100%-ban parabén és

ásványi olaj mentes, a természetességért

és hatékonyságért
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Használd az aloe vera természetes regeneráló tulajdonságát a különösen gyengéd vagy igénybevett bőrre!

Az Aloe Via termékek védőréteget képeznek a bőrön, megnyugtatnak és segítik a regenerációt.

Az egészséges bőrérzetért

Sokoldalú ápolás aloe verával 
tetőtől talpig

LR ALOE VIA |

Regeneráció és ápolás

LR ALOE VIA 

speciális ápolás

LR ALOE VIA  

száj- és fogápolás
A szép és egészséges fogakért

Az aloe vera szakértő a bőr nedvességtartalmának megtartásában. Az LR Aloe Via az aloe vera nedvességgel feltöltő zseléjével ragyogóvá 

varázsolja és ápolja a bőrt, hogy, mindig friss legyen.

Tisztítás és ápolás

A ragyogóan szép arcbőrért

LR ALOE VIA 

arctisztítás és arcápolás

LR Aloe Via 

testápolás és tisztítás
Az érezhetően puha bőrért

Az aloe vera egy igazi multitalentum. Nemcsak regenerál és nedvességgel lát el, hanem gyulladáscsökkentő is.  

Éppen ezért az egész családnak tetőtől talpig megfelelő támogatást biztosít.

Egyéni ápolás és védelem

Az egészséges, 
ragyogó hajért

LR ALOE VIA 
hajápolás

A férfiak friss, ápolt 
bőréért

LR ALOE VIA 
férfi ápolás

A bársonyosan puha 
bababőrért

LR ALOE VIA
babaápolás

Az egészséges, 
napbarnított bőrért

LR ALOE VIA 
napvédelem



aloe vera
83%

aloe vera
90%

aloe vera
79%

400 ml   20600   22p 

5.890,–
(1.473 Ft/100 ml)

100 ml   20601   17p 

4.390,–
100 ml   20602   22p 

5.590,–

10 11 

Speciális ápolás
ALOE VIA speciális ápolás

- különösen jótékony és regeneráló hatású

igénybevett bőr és bőrirritációk

esetén. Az Aloe Via termékek

védőréteget képeznek a bőrön,

hűsítenek, megnyugtatnak és

támogatják a regenerációt.

Speciális hatóanyag-kombinációval

és gyógynövény kivonatokkal

védelmezik a bőrt.

Az egészséges
bőrérzetért

LR ALOE VIA SPECIÁLIS ÁPOLÁS |

Aloe vera
elsősegély spray
Könnyed spray az egész testre
•   83% aloe vera zselé és 12 

gyógynövény kivonat hatékony 
kombinációjával

•  Védőréteget képez az igénybevett 
bőrön

•  Megnyugtat és hűsít
•  Regenerálja a bőrt és visszaadja 

természetes egyensúlyát

Aloe vera
koncentrátum
Frissítő, ápoló hatású zselé, az irritált,
nedvességhiányos bőrre
•  90% aloe vera zselé
•  Azonnal maximális nedvességet 

biztosít és hűsít
•  Javitja a bőrrugalmasságot
•  Azonnal ápolt bőrérzetet garantál

Aloe vera
propoliszos krém
Tápláló krém a száraz, ápolásra
szoruló bőrre
•  79% aloe vera és méhviasz kivonat
•  Nedvességgel látja el és táplálja a 

bőrt
•  Erősíti a bőrt és filmréteget képez 

rajta
•  Megnyugtatja és ellazítja a bőrt

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-elsosegely-spray-first-aid
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-koncentratum-gel
https://www.aloewebshop.hu/kremmania-aloe-vera-propoliszos-krem


aloe vera
20%

aloe vera
60%

aloe vera
45%

100 ml   20603   17p 

4.390,–
200 ml   20604   27p 

6.990,–
(3.495 Ft/100 ml)

50 ml   20606   34p 

8.790,–
(17.580 Ft/100 ml)

5.590,–
4.390,–
2.990,–

20650   36p 

Szettben csak

Egyenként összesen 12.970,–

11.090,–

12 13 

Gyors segítség a
mindennapokban

Egy box minden helyzetre: bőrirritációk esetén a három Aloe Via

specialista természetes bőrregenerációt és maximális ápolást

garantál. A speciális ápoló box tökéletes SOS-csomag otthon és

útközben is.

LR ALOE VIA SPECIÁLIS ÁPOLÁS |

SZETT ENGEDMÉNY

SOS-ápolás minden helyzetre
Aloe vera box

Propoliszos krém · 100 ml
Koncentrátum · 100 ml
Elsősegély spray · 150 ml 
(Ebben a kiszerelésben csak  
a boxban kapható.)

Aloe vera
thermo krém
Melegítő hatású bőrápoló
izomfeszülés esetére
•  45% aloe vera zselé ápoló olajokkal
•  Nedvességgel tölt fel és ápol
•  Támogatja az izmokat
•  Az izomzat ellazul, a bőr kisimul

Aloe vera Freedom
MSM testzselé
Gyorsan beszívódó, hűsítő krémzselé
az igénybevett izomkra és ízületekre
•  60% aloe vera zselé, speciális 

MSM, medveszőlőlevél és 
fűzfakéreg

•  Rugalmasságot kölcsönöz a 
bőrnek

Aloe vera
DermaIntense krém
Gazdag tápláló krém a különlegesen
igénybevett bőrfelületekre
•  20% aloe vera zseléből,  B12-

vitaminból, ligetszépeolajból és 
mahónia kivonatból álló kombináció

•  Megnyugtatja és nedvességgel látja el 
a bőrt

•  Aktivizálja a bőrregenerációt és 
megelőzi a bőrérdességet, a 
kipirosodást és a hámlást

•  Regenerálja és egyensúlyba hozza a 
bőrt

•  Nem tartalmaz parfümolajat

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-box
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-thermo-krem
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-freedom-msm-testzsele
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-dermaintenziv-krem


aloe vera
50%

aloe vera
50%

aloe vera
50%

50 ml   20674   23p 

5.890,–
(11.780 Ft/100 ml)

50 ml   20675   23p 

5.890,–
(11.780 Ft/100 ml)

15 ml   20677   23p 

5.890,–
(39.267 Ft/100 ml)

5.890,–
5.890,–
5.890,–

Szettben csak

Egyenként összesen 17.670,–

15.890,–

20707   52p 

14 15 

LR ALOE VIA arcápolás és -tisztítás – aloe verával a megfelelő 

nedvességtartalomért. Egyedülálló receptúrában egyesíti az értékes 

összetevőket, mint a bio olíva kivonat, és gondoskodik a szép 

arcbőrről minden nap. Semmi sem nyújt jobb érzést, mint a szép és 

egészséges bőr.

A ragyogóan szép 
arcbőrért

Arcápolás és -tisztítás

LR ALOE VIA ARCÁPOLÁS ÉS -TISZTÍTÁS |

Teljes körű ápolás a 
ragyogóan szép bőrért
Aloe vera 
arcápoló szett
Nappali krém · 50 ml 
Éjszakai krém · 50 ml
Szemkörnyékápoló · 15 ml

Aloe vera 
nappali krém
Könnyed, kényeztető textúra 
•  50% aloe vera zselével, bio olíva 

kivonattal és szőlőmagolajjal
•  Nedvességgel látja el a bőrt és 

megőrzi természetes 
nedvességtartalmát

•  Védi a bőrt a külső környezeti 
hatásoktól

•  A bőr kisimul és ragyogó lesz

Aloe vera 
éjszakai krém
Tápláló, illatos arckrém éjszakai 
használatra
•  50% aloe vera zselével, bio olíva 

kivonattal és olívaolajjal
•  Táplálja és regenerálja a bőrt
•  Javítja a bőrfunkciókat az éjszaka 

folyamán
•  A bőr kisimul és kipihent lesz

Aloe vera 
szemkörnyékápoló
Intenzív ápolás az érzékeny 
szemkörnyékre
•  50% aloe verával, bio olíva 

kivonattal és haloxyllal
•  Nedvességgel tölti fel a bőrt
•  Csökkenti a szemkörnyéki karikákat 

és feszesíti a bőrt
•  A szemkörnyék feszes, kipihent 

lesz

SZETT ENGEDMÉNY

https://www.aloewebshop.hu/kremmania-aloe-vera-arcapolo-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-nappali-krem
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ejszakai-krem
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-szemkornyekapolo


aloe vera
50%

aloe vera
50%

aloe vera
50%

aloe vera
50%

aloe vera
50%

aloe vera
30%

50 ml   20679   22p 

5.990,–
(11.980 Ft/100 ml)

75 ml   20689   18p 

4.990,–
(6.653 Ft/100 ml)

75 ml   20673   14p 

3.490,–
(4.653 Ft/100 ml)

200 ml   20671   15p 

3.790,–
(1.895 Ft/100 ml)

200 ml   20670   15p 

3.790,–
(1.895 Ft/100 ml)

25 darab   20672   5p 

1.490,–
(60 Ft/db)

16 17 

*  a Dermatest Intézet által végzett Corneometer mérés alapján megerősítve, vizsgálat: 
2017 januárjában, 20 fő részvételével

LR ALOE VIA ARCÁPOLÁS ÉS -TISZTÍTÁS | 

Extra adag frissesség 
és nedvesség

A gyengéd tisztítás 
a hatékony ápolás 
alapja

Az ápoló termékek fő összetevője 

– tiszta aloe vera zselé – regeneráló 

és ápoló tulajdonsága mellett 

rengeteg nedvességet is tartalmaz. 

Különleges nedvességbomba és 

csupa frissesség.

A ragyogóan szép bőrnek nem 

csak megfelelő ápolásra van 

szüksége – minden bőrápolási 

rituálé alapja a tisztítás. Méghozzá 

reggel és este egyaránt!

Új
Aloe vera 
hidratáló gél
Könnyed, gyorsan beszívódó szorbé 
állagú textúra az arcbőrre
•  50% aloe vera zselével és bio olíva 

kivonattal
•  Nedvességgel látja el a bőrt – igazi 

frissességbomba
•  Revitalizálja az arcbőrt és védi a 

szabadgyököktől
•  Friss és ragyogó bőrmegjelenést 

kölcsönöz

Aloe vera 
hidratáló arcmaszk

Aloe vera 
arcradír

Aloe vera
arctisztító tonik

Aloe vera
arclemosó tej

Aloe vera 
arctisztító kendő

Frissítő krémzselé arcra
•  50% aloe vera zselé, bio vadrózsa 

kivonat, valamint Aquaxylból és 
Aquapront™-ból álló hatóanyag-
kombináció

•  Akár 95%-kal több nedvességet 
adományoz a bőrnek 3 perc alatt*

•  Javítja a bőr rugalmasságát és a 
vízháztartását

•  Friss és ragyogó bőrmegjelenést 
kölcsönöz

Finom zselés textúra arcra
•  50% aloe vera zselé, bio vadrózsa 

kivonat és növényi alapú radírozó 
magok

•  Eltávolítja a hámokat és serkenti a 
vérkeringést

•  Finomítja a bőrképet a bőr 
egyensúlyának megváltozatása 
nélkül

•  Kellemes bőrérzetet és ragyogó 
megjelenést biztosít

Alkoholmentes arctisztító
•  50% aloe vera zselé és bio 

vadrózsa kivonat
•  Megszabadítja a pórusokat a smink 

maradékaitól és a napi 
szennyeződésektől

•  Tisztítja, megnyugtatja és felfrissíti a 
bőrt

•  Nedvességgel tölt fel

Gyengéd arctisztító tej
•   50% aloe vera zselé és bio 

vadrózsa kivonat
•  Gyengéden tisztítja a bőrt, 

megszabadítja a sminktől és a 
szennyeződésektől

•  Megőrzi a bőr természetes 
nedvességtartalmát

Puha tisztító kendők arcra és kézre, 
útközben is praktikus
•  30% aloe vera zselé és bio 

vadrózsa kivonat
•  Alaposan és gyengéden ápolja a 

bőrt
•  Eltávolítja a sminket, nem szárítja ki 

a bőrt

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-hidratalo-gel
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-hidratalo-habmaszk
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arcradir-borradir
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arctisztito-tonik
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arclemoso-tej
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arctisztito-kendo


aloe vera
35%

aloe vera
69%

aloe vera
30%

100 ml   20631   11p 

2.890,–
200 ml   20639   17p 

4.390,–
(2.195 Ft/100 ml)

100 ml   27517   11p 

2.990,–

2.890,–

2.690,–

5.990,–

20708   33p 

Szettben csak

Egyenként összesen 11.570,–

10.390,–

18 19 

Az érezhetően 
puha bőrért

LR ALOE VIA TESTÁPOLÁS ÉS -TISZTÍTÁS |

Új

LR ALOE VIA testápolás és –tisztítás – frissítő tisztítás, intenzív 

ápolás és célzott formázás az aloe vera legjavával. A különleges 

receptúrák – igény szerint – gyengéden tisztítják a bőrt és 

stabilizálják a nedvességtartalmát.

Testápolás és -tisztítás

Teljes körű ápolás a 
bársonyosan puha bőrért
Aloe vera 
testápoló szett
Kímélő arc- és  
testápoló · 100 ml  
Kézkrém · 75 ml
(ld. 20. oldal)
Hidratáló gél · 50 ml
(ld. 16. oldal)

SZETT ENGEDMÉNY

Aloe vera 
kímélő arc- és 
testápoló
Tápláló, nem zsírosító krém arcra és 
testre
•  35% aloe vera zselével és bio 

magnólia kivonattal
•  Nedvességgel látja el a bőrt
•  A bársonyosan puha bőrért
•  Gyorsan beszívódik

Aloe vera 
testápoló 
balzsam
Könnyed, gyorsan beszívódó 
balzsam testre
•  69% aloe vera zselével és bio 

magnólia kivonattal
•  Táplál és intenzíven ápol
•  Javítja a bőr nedvességháztartását
•  A bőr bársonyosan puha lesz

Aloe vera 
lábápoló 
krém
Gyorsan beszívódó krém száraz 
lábakra
•  30% aloe vera zselével és bio 

magnólia kivonattal
•  Regenerálja a száraz, durva bőrt
•  Nedvességgel látja el a bőrt
•  A bársonyosan puha és ápolt bőrért

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kimelo-arc-es-testapolo-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-testapolo-balzsam
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-labapolo-krem


aloe vera
30%

aloe vera
30%

aloe vera
35%

aloe vera
40%

75 ml   20610   10p 

2.690,–
(3.587 Ft/100 ml)

75 ml   20613   11p 

2.990,–
(3.987 Ft/100 ml)

200 ml   27536   29p 

7.990,–
(3.995 Ft/100 ml)

200 ml   27535   29p 

7.990,–
(3.995 Ft/100 ml)
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A gyengéd 
érintésekért

Hatékony ápolás a 
definiált formákért

Az Aloe vera kézkrém kényezteti és megnyugtatja az igénybevett kezeket 

minden nap. Az aloe verából és bio körömvirág kivonatból álló kombináció 

nedvességgel tölti fel a bőrt. Így a durva és igénybevett kezek újra puhák és 

ápoltak lesznek.

Két ápoló specialista a feszes 

bőrérzetért és az egységes 

bőrképért. Az aloe vera, a zöld 

tea kivonat és a hatékony 

összetevők kombinációja segít, 

hogy jól érezd magad a 

bőrödben.

Új Új
Aloe vera 
kézkrém

Gyorsan beszívódó kézkrém
•  35% aloe verával és bio körömvirág 

kivonattal
•  Táplál és nedvességgel tölt fel
•  A bársonyosan puha kezekért

Aloe vera 
intenzív 
kézbalzsam
Tápláló, gyorsan beszívódó krém a 
különösen igénybevett, száraz 
kezekre
•  40% aloe verával és bio körömvirág 

kivonattal
•  Intenzíven ápol és védi a bőrt
•  Segíti a durva bőr regenerálódását

Aloe vera 
testkontúr 
zselé
Gyorsan beszívódó, frissítő zselé 
hasra, felkarra és combra
•  30% aloe vera zselével, bio zöld tea 

kivonattal és Intenslim® 
hatóanyagkomplex-szel

•  Javítja a szövetek rugalmasságát
•  Rendszeres használat mellett 

csökkenti a has kerületét és 
feszesíti a bőrt

Aloe vera 
korrigáló 
testápoló
Tápláló krém combra és fenékre
•  30% aloe vera zselével, bio zöld tea 

kivonattal és Legance® 
hatóanyagkomplex-szel

•  Csökkenti a zsírrétegek lerakódását
•  Javítja a bőr rugalmasságát
•  A bőr külső megjelenése feszesebb 

és egyenletesebb lesz

Tudományos 
vizsgálatok* bizonyítják 
a testkontúr 
zselé alakformáló 
hatékonyságát:

*  a Dermatest Intézet által 2017 
márciusában, 20 fő részvételével 
végzett vizsgálatok alapján, mindennapi 
használattal

•  A tesztalanyok 100%-a igazolja, 
hogy javul a bőrérzet

•  70% megerősíti, hogy a bőr 
rugalamasabbnak hat

•  70% láthatóan feszesebb bőrt 
tapasztal

Tudományos 
vizsgálatok** bizonyítják 
a testápoló korrigáló 
hatékonyságát:

**  a vizsgálatokat (szonográfia) a 
Dermatest Intézet végezte 2017 
márciusában 20 résztvevővel, akik 
mindennap használták a terméket a 
combjukon

•  A tesztalanyok 95%-a a bőrérzet 
javulásáról számol be

•  85%-uk jobb bőrsűrűséget igazol, 
ami a feszesebb, simább és 
rugalmasabb bőr alapfeltétele

•  A bőr sűrűsége akár 70%-kal javul

LR ALOE VIA TESTÁPOLÁS ÉS -TISZTÍTÁS |

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kezkrem-ekcema-kiutesek-repedesek
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-intenziv-kezbalzsam-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-testkontur-zsele
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-korrigalo-testapolo


aloe vera
15%

aloe vera
35%

aloe vera
35%

aloe vera 38%

250 ml   20611   10p 

2.490,–
(996 Ft/100 ml)

500 ml   20612   14p 

3.590,–
(718 Ft/100 ml)

50 ml   20643   7p 

1.790,–
(3.580 Ft/100 ml)

250 ml   20633   15p 

3.790,–
(1.516 Ft/100 ml)

250 ml   20630   11p 

2.890,–
(1.156 Ft/100 ml)

3.790,–

2.490,–

1.790,–

Szettben csak

Egyenként összesen 8.070,–

7.490,–

20709   24p 
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A teljes körű 
frissességért

Éltető frissességbomba és higiénia az aloe vera legjavával az egész 

családnak. A tisztítás mellett a frissesség érzése és a megfelelő 

nedvességellátás is elengedhetetlen.

LR ALOE VIA TESTÁPOLÁS ÉS -TISZTÍTÁS |

Aloe vera 
krémszappan

Ápoló krémszappan kezekre 
•  38% aloe vera zselével és bio 

körömvirág kivonattal
•  Gyengéden tisztít, nedvességgel 

tölt fel és ápol

Aloe vera  
krémszappan 
utántöltő

SZETT ENGEDMÉNY

A mindennapos 
frissességért és higiéniáért
Aloe vera 
higiéniai szett
2 az 1-ben sampon és 
tusfürdő · 250 ml
Krémszappan · 250 ml
Fogkrém · 100 ml
(ld. 25. oldal)

Aloe vera 
alkoholmentes golyós 
dezodor
Gyengéd, mégis biztos védelem
•  15% aloe vera zselével és bio 

gyapot kivonattal
•  Biztos védelem a testszag és az 

izzadás ellen
•  Kellemes, friss bőrérzetet biztosít
•  Érzékeny bőrre is ajánlott
•  Különösen gyengéd borotválkozás 

után is

Aloe vera 
2 az 1-ben sampon és 
tusfürdő
Frissességbomba testre és hajra
•  35% aloe vera zselével és bio 

bambusz kivonattal
•  Gyors, egyszerű és hatékony 

– tisztít és ápol   

Aloe vera 
tusfürdő

Frissítő tusfürdő
•  35% aloe vera zselével és bio kivi 

kivonattal
•  Alapos és gyengéd tisztítás, mely 

nedvességgel látja el a bőrt
•  Természetesen friss érzetet biztosít

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kremszappan-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kremszappan-utantolto
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-golyos-dezodor-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-2-az-1ben-sampon-es-tusfurdo
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-tusfurdo


aloe vera
40%

aloe vera
40%

aloe vera
43%

4,8 g   20676   7p 

1.790,–
100 ml   20690   7p 

1.790,–
100 ml   20691   7p 

1.790,–

Szettben csak

Egyenként összesen 5.370,–

4.690,–

2 x 1.790,–
1.790,–

20705   15p 
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Ki álmodozik szép és felhőtlen nevetésről? Ez nem megy ápolt 

fogak és ajkak nélkül. Az aloe vera regeneráló hatékonysága 

gondoskodik a friss és egészséges fogakról, valamint a puha és 

sima ajkakról. Így mindig makulátlan lesz a mosolyod!

Az egészséges, 
szép mosolyért

Száj- és fogápolás

LR ALOE VIA SZÁJ – ÉS FOGÁPOLAS |

SZETT ENGEDMÉNY

A szép és ápolt mosolyért

Aloe vera 
szájápoló szett
2 x Fogkrém · 100 ml
Ajakápoló· 4,8 g

Aloe vera 
ajakápoló

Könnyed, színtelen ajakbalzsam
•  40% aloe verával és növényi 

olajokkal
•  Intenzív nedvességgel látja el a bőrt
•  Gyengéd ápolás a sima ajkakért

Aloe vera 
fogkrém

Fogkrém mindennapos használatra
•  43% aloe vera zselével és 

echinacea kivonattal
•  Alaposan és gyengéden tisztítja a 

fogakat és a fogínyt
•  Gondoskodik a kellemes leheletről
•  Nem tartalmaz fluoridot

Aloe vera
sensitive fogkrém

Fogkrém érzékeny fogakra,
mindennapos használatra
•  40% aloe vera zselével és ásványi 

anyagokkal
•  Alaposan és különösen gyengéden 

ápol
•  Csökkenti a fogak érzékenységét
•  Hatékonyan távolítja el a 

lerakódásokat
•  Nem tartalmaz fluoridot

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ajakapolo-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-fogkrem-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sensitiv-fogkrem-paraben-mentes


aloe vera
45%

aloe vera
60%

200 ml   20645   11p 

2.890,–
(1.445 Ft/100 ml)

150 ml   20644   14p 

3.490,–
(2.327 Ft/100 ml)

2.890,–
4.390,–

2.890,–

Szettben csak

Egyenként összesen 10.170,–

9.290,–

20706   31p 
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Ragyogóan ápolt, egészséges haj. Az LR ALOE VIA 

hajápolók magas aloe vera tartalommal és bio bambusz 

kivonattal gondoskodnak a kíméletesen ápolt hajról 

minden nap.

Az egészséges, 
ragyogó hajért

LR ALOE VIA HAJÁPOLÁS |

Hajápolás

SZETT ENGEDMÉNY

Aloe vera 
kondícionáló sampon

Ápoló sampon minden hajtípusra 
•  45% aloe vera zselével és bio 

bambusz kivonattal
•  Gyengéden tisztítja és ápolja a hajat 

– nem károsít 
•  Nedvességgel látja el a hajat és a 

fejbőrt
•  Az erős és puha hajért

Aloe vera 
hajkondícionáló spray

Kúra igénybevett hajra
•  60% aloe vera zselével és bio 

bambusz kivonattal
•  Revitalizálja és védi a hajat a hővel 

szemben
•  Intenzíven ápolja és erősíti a hajat
•  Felvitel után nem kell kimosni a 

hajból

Aloe vera haj- és 
testápoló szett
Sampon · 200 ml
Testápoló · 200 ml 
(ld. 19. oldal)
Tusfürdő · 250 ml 
(ld. 23. oldal)

Ápolás és tisztítás 
hajra és testre

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kondicionalo-sampon-szaraz-es-festett-hajra
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-hajkondicionalo-spray


aloe vera
30%

aloe vera
30%

aloe vera
50%

aloe vera
50%

200 ml   20420   11p 

2.990,–
(1.495 Ft/100 ml)

150 ml   20423   11p 

2.990,–
(1.993 Ft/100 ml)

100 ml   20421   11p 

2.990,–
100 ml   20422   16p 

4.490,–

2.990,–
2.990,–
4.490,–

Szettben csak

Egyenként összesen 10.470,–

9.490,–

20424   31p 

20425   31p 

2.990,–
2.990,–
4.490,–
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A férfiak friss 
és ápolt 
bőréértLR ALOE VIA férfi ápolás – az aloe vera nedvességgel feltöltő 

tulajdonságának és a bio körömvirág kivonat megnyugtató hatásának 

köszönhetően a férfi bőr különleges igényeire kifejlesztve. A férfiak bőre teljesen mást igényel, mint a nőké, 

hiszen a borotválkozás miatt nagyobb kihívásoknak van kitéve.

LR ALOE VIA FÉRFI ÁPOLÁS |

SZETT ENGEDMÉNY

A tökéletes 
borotválkozásért
Aloe vera férfi 
ápolószett I.

Borotvahab · 200 ml
After shave balzsam · 100 ml
Anti-stressz krém · 100 ml

Aloe vera férfi 
ápolószett II.

Borotválkozó gél · 150 ml
After shave balzsam · 100 ml
Anti-stressz krém · 100 ml

Férfi ápolás

Aloe vera 
borotvahab

Gyengéd borotvahab
•  30% aloe verával
•  Megnyugtatja a bőrt és megelőzi az 

irritációt
•  Nedvességgel látja el és ápolja a 

bőrt borotválkozás előtt
•  A borotvált bőr sima és puha lesz
•  A hatékony és alapos 

borotválkozásért

Aloe vera 
borotválkozó 
gél
Gyengéd borotválkozó gél
•  30% aloe verával
•  Megnyugtatja a bőrt és megvédi az 

irritációktól
•  Nedvességgel látja el a bőrt és már 

borotválkozás előtt ápolja
•  A borotvált bőr puha és sima lesz
•  A hatékony és alapos 

borotválkozásért

Aloe vera 
after shave 
balzsam
Könnyed ápoló balzsam arcra
•  50% aloe vera zselével és bio fehér 

tea kivonattal
•  Csökkenti a bőrirritációt és 

megnyugtatja a bőrt
•  Nedvességgel lát el és ápol

Aloe vera 
anti-stressz 
krém
Könnyed, frissítő krém arcra
•  50% aloe vera zselével és bio fehér 

tea kivonattal
•  Frissességbomba a férfiak 

stresszes bőrére
•  Nedvességgel látja el és vitalizálja a 

bőrt

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ferfi-apolo-szett-1
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ferfi-apolo-szett-2
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-borotvahab-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-borotvalkozo-gel-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-after-shave-arcbalzsam
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-anti-stressz-krem


aloe vera
40%

aloe vera
30%

aloe vera
40%

100 ml   20319   11p 

2.990,–
250 ml   20320   11p 

2.990,–
(1.196 Ft/100 ml)

100 ml   20321   11p 

2.990,–

2.990,–

2.990,–
2.990,–

Szettben csak

Egyenként összesen 8.970,–

7.990,–

20318   26p 
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Ha bababőrről van szó a kevesebb több. A babák bársonyosan 

puha bőre természetéből eredően nagyon érzékeny és a 

testazonos bőrvédő mechanizmusok még nem fejlődtek ki. Ezért 

nagyon gyengéd összetevőkkel kell ápolni, védeni és regenerálni 

bőrüket. 

Az új LR Aloe Via babaápoló termékek az aloe vera legjavával 

– a zseléjével – és az értékes bio növényi kivonatokkal még 

gyengédebbek és természetesebbek, mint azelőtt. Nem 

tartalmaznak parabént, ásványi olajokat 

és parfümolajat.

A gyengéden 
ápolt 
bababőrért

Most még 
gyengédebb és 

természetesebb. 
Szülészek és 

gyerekorvosok 
ajánlásával.

LR ALOE VIA BABAÁPOLÁS |

Új

Babaápolás

Aloe vera baba 
popsikrém

Tápláló, feszesítő krém érzékeny, 
irritált bőrre
•  40% aloe vera zselével, bio 

körömvirág kivonattal, cinkkel és 
panthenollal

•  Segíti a sebes bőr regenerálódását 
és megelőzi a további bőrpirosodás 
kialakulását a pelenka területén

•  Regenerálja és megnyugtatja az 
irritált bőrt

•  Nem tartalmaz parfümolajat

Aloe vera baba 
habfürdő és sampon 

Különösen kíméletes, krémes 
habfürdő érzékeny bőrre
•  30% aloe vera zselével, bio 

körömvirág kivonattal és szójaolajjal
•  Gyengéd és kíméletes tisztítás
•  A tisztítás alatt védi az érzékeny 

bőrt a kiszáradástól és 
nedvességgel látja el

•  Nem tartalmaz szulfátokat és 
parfümolajat

Aloe vera baba 
arc- és testápoló 

Különösen kíméletes, könnyed krém 
érzékeny bőrre
•  40% aloe vera zselével, bio 

körömvirág kivonattal és 
panthenollal

•  Támogatja a bőrkorlátokat és véd a 
nedvességveszteséggel szemben

•  Nedvességgel lát el, ápol és 
megnyugtat

•  Nem tartalmaz parfümolajat

SZETT ENGEDMÉNY

Ápolás és védelem 
érzékeny bőrre
Aloe vera baba szett
Habfürdő és sampon  
250 ml
Popsikrém · 100 ml
Arc- és testápoló · 50 ml

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-baba-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-baba-popsikrem-erzekeny-borre
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-habfurdo-es-sampon-erzekeny-borre
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-baba-arc-es-testapolo-erzekeny-borre


aloe vera
aloe vera
40%

40%

aloe vera
40%

50 ml   23074   22p 

5.990,–
(11.980 Ft/100 ml)

100 ml   23075   17p 

4.690,–
100 ml   23071   18p 

4.490,–
125 ml   23073   22p 

5.990,–
(4.792 Ft/100 ml)

75 ml   23072   28p 

7.490,–
(9.987 Ft/100 ml)

200 ml   23070   18p 

4.390,–
(2.195 Ft/100 ml)

30%
aloe vera

40%
aloe vera

70%
aloe vera

5.990,–

4.490,–
4.390,–

Szettben csak

Egyenként összesen 14.870,–

13.590,–

23076   44p 

32 33 LR ALOE VIA NAPVÉDELEM |

Garantáltan hatékony UVA- és 
UVB védelemmel

Az egészséges, 
napbarnított 
bőrért

Minden bőrtípusnak más napvédő termékre van szüksége. Az érzékeny bőrtől a napbarnítottig – az LR 

Aloe Via napvédő termékek védelmet és ápolást nyújtanak az egész családnak. Az aloe vera 

nedvességgel látja el az igénybevett bőrt, hűsít, megnyugtat és regenerál.

Aloe vera Sun
bőröregedés-csökkentő
napvédő krém 
FF 20
Napvédő krém érzékeny területekre, 
mint az arc és a dekoltázs

•  40% aloe vera zselével
•  Védi a bőrt az UV-sugárzással 

szemben
•  Óvja a bőrt az idő előtti öregedéstől
•  Ápolja és nedvességgel tölti fel a 

bőrt

Aloe vera Sun  
napvédő krém 
FF 20
Könnyed krémzselé, világosbarna 
bőrre

•  40% aloe vera zselével
•  Védi a bőrt az UV-sugárzástól
•  Ápol, hűsít és nedvességgel tölt fel
•  Könnyen elolszlatható, nem ragad

Aloe vera Sun  
naptej 
FF 30
Napvédő krém világos bőrre

•  40% aloe vera zselével
•  Véd az UV-sugárzástól
•  Ápolja és nedvességgel tölti fel a 

bőrt

Napvédelem

Aloe vera Sun 
napvédő spray 
FF 30
Könnyed krém világos bőrre

•  30% aloe vera zselével
•  Védi a bőrt az UV-sugárzástól
•  Ápol, hűsít és nedvességgel tölt fel
•  Gyors és egyszerű használat

Aloe vera Sun 
intenzív naptej 
FF 50+
Napvédő krém érzékeny bőrre és 
gyerekeknek

•  40% aloe vera zselével
•  Védi a bőrt az UV-sugárzástól
•  Ápol és nedvességgel tölt fel

Aloe vera Sun  
napozás utáni 
krémzselé 
Könnyű, hűsítő krém

•  70% aloe vera zselével és shea 
vajjal

•  Hűsíti a bőrt és segíti a napozás 
utáni regenerációt

•  Nedvességgel tölt fel és ápol
•  Megnyugtatja és puhává varázsolja 

a bőrt

SZETT ENGEDMÉNY

Teljes körű napvédelem és 
ápolás
Aloe Vera Sun szett
Bőröregedés-csökkentő 
napvédő krém FF 20 · 50 ml
Naptej FF 30 · 100 ml
Napozás utáni  
krémzselé · 200 ml

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-anti-aging-krem-lsf20
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-napvedo-krem-lsf20
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-naptej-lsf30
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-naptej-krem-zsele-3-darabos-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-napvedo-spray-lsf-30
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-intenziv-naptej-lsf-50
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-napozas-utani-krem


35  ZEITGARD BŐRÖREGEDÉS-CSÖKKENTÉS |

HATÉKONY. 
INNOVATÍV. 
PROFESSZIONÁLIS.

A teljes körű ZEITGARD bőröregedés-csökkentő programmal egyszerűen 

megőrizheted bőrőd fiatalságát.

Az innovatív koncepció lehetővé teszi a professzionális kezelést – melyet eddig csak 

a kozmetikai szalonokban kaphattál meg – otthon is. A pórustisztítástól kezdve, a 

hatékony bőröregedés-csökkentő kezelésen át egészen a bőrtípushoz igazodó 

arcápolásig. Mindez egy gombnyomásra a ZEITGARD-dal! 

Csak három lépésben a bőr időtlen szépségéért – hosszantartó fiatalság és 

frissesség. Vedd kezedbe a szépséged és állítsd meg az időt! 

Csak 3 lépés a fiatalos bőrért.



egyenként 7.490,–59.990,–Szettben csak
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Ajándék 
szettenként:
készüléktartó 

utazáshoz

 ZEITGARD ARCTISZTÍTÁS |

ZEITGARD készüléktartó utazáshoz Ajándék

A ZEITGARD 1 arctisztító készülék a 
hosszantartó és hatékony bőröregedés-
csökkentés első lépése!

Gyengéd ápolás – 
látható hatás

NORMÁL BŐRRE

ÉRZÉKENY BŐRRE

•   A kefe szálak MicroSilver hatóanyagot tartalmaznak

•   Az enyhén habzó zselé speciálisan alkalmas a 

mélytisztításra

•   Bőrgyógyászatilag tesztelt

•   Puhább, MicroSilver hatóanyagot 

tartalmazó kefe szálak

•   Kifejezetten az érzékeny bőrre  

kifejlesztett krém

•  Bőrgyógyászatilag tesztelt

• Szebb bőrkép a pórustisztításnak köszönhetően

•  Simább, feszesebb bőr a masszázsfunkció által

•  Friss arcszín a vér mikrokeringetésének köszönhetően

•  Ideális felkészülés a további lépésekre

normál bőrre

ZEITGARD 1 arctisztító készülék szett 

70036   180p

Zeitgard arctisztító zselé 
vagy krém

egyenként 7.490,–

egyenként  5.390,– 
(4.312 Ft/100 ml)

Kefe fejek
normál bőrre

érzékeny bőrre

érzékeny bőrre

SZETT ENGEDMÉNY

 normál bőrre

ZEITGARD 1 arctisztító készülék
arctisztító zselé vagy krém · 125 ml

59.990,–
5.390,–

65.380,–

70000   19p

70001   19p

70003   27p

70004   27pEgyenként összesen

· 125 ml

érzékeny bőrre 70037   180p

https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-1-arctisztitas
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Látható ránccsökkentés*

A ZEITGARD 2 bőröregedés-csökkentő készülék 
rendszeres használat mellett fejti ki igazán a 
hatását. A megkérdezettek 80%-a azonnal látható 
eredményről számolt be*!

A különböző speciális bőröregedés-csökkentő 
termékek – mint a hidratáló vagy az átalakító 
krémzselé – összjátékának köszönhetően, a 
ráncok és a fáradt bőrrészek célzottan 
kezelhetőek.

A ZEITGARD 2 bőröregedés-csökkentő készülék 
termikus hideg-meleg működése által a 
ránctalanító hatóanyagok könnyebben jutnak be a 
bőr rétegeibe és intenzívebben fejtik ki erejüket. 
Így bentről kifelé haladva bontakozik ki teljes 
hatásuk. 

A bőr fiatalosabb, rugalmasabb és vonzóbb.

 * Dermatest vizsgálat 40 tesztalanyon 2015 július és augusztus között

Az exkluzív ZEITGARD 2 
bőröregedés-csökkentő készülék 
redukálja a ráncokat és bizonyítottan 
fiatalabbnak láttatja a bőrt*.

•   A tesztalanyok 95%-a ideális hatóanyag-felvételt igazolt 

a ZEITGARD 2 bőröregedés-csökkentő készülék 

használata után 

•   A tesztalanyok több mint 90%-a a bőr jobb 

nedvességellátásáról számolt be

•   A tesztalanyok 90%-a nagyobb bőrrugalmasságot 

igazolt 

•   A tesztalanyok több mint 80%-a azonnal látható és 

érezhető eredményekről számolt be

•   A tesztalanyok több mint 75%-a jelentősen 

fiatalosabbnak ható szemkörnyékről számolt be  

https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-2-oregedesgatlas
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Ajándék szettenként: 
Zeitgard készüléktartó 

utazáshoz

ZEITGARD készüléktartó utazáshoz 

A bőröregedés 
látható jelei …

Homlokráncok

Méreg ráncok

Könnyzacskók

Szarkalábak

Orr környéki ráncok

Nyaki ráncok

Periorális ráncok 30 ml    71000   76p

21.190,–
(70.633 Ft/100 ml)

50 ml    71001   65p

17.990,–
(35.980 Ft/100 ml)

50 ml    71002   65p

17.990,–
(35.980 Ft/100 ml)

71008   110p

Egyenként összesen 39.180,–

Szettben csak 34.790,–

21.190,–
17.990,–

71009   110p

21.190,–
17.990,–

71006   
270p

74.990,–
21.190,–
17.990,–

Egyenként összesen 114.170,–

Szettben csak 89.990,–

71007   
270p

74.990,–
21.190,–
17.990,–

… és a megoldás: ZEITGARD 2  
            bőröregedés-csökkentő készülék

VAGY

SZETT ENGEDMÉNY SZETT ENGEDMÉNY

01 |  Zeitgard bőröregedés-
csökkentő szemránc 
szérum

•   Koncentrált szemránc szérum
•    Feltölti, ellazítja a szemkörnyéket 

és kisimítja a kisebb ráncokat
•   Innovatív hatóanyag-komplex  

PatcH2O™ és Ultra Filling 
Spheres összetevők 
kombinációjából

03 |  Zeitgard bőröregedés-
csökkentő hidratáló 
krémzselé

•   Tápláló arckrém a hangsúlyos 
kontúrokért, fiatal bőr esetén is

•   Egységesnek ható bőrképet 
biztosít, megerősíti az arckontúrokat

•     Innovatív hatóanyag-komplex 
PatcH2O™ és Ultra Filling Spheres 
összetevők kombinációjából

02 |  Zeitgard bőröregedés-
csökkentő átalakító 
krémzselé

•   Speciális arckrém érettebb bőrre a 
feszes kontúrok megőrzéséért

•    A ráncok mélysége csökken, a bőr 
fiatalosabbnak hat 

•    Innovatív hatóanyag-komplex  
PatcH2O™ és Ultra Filling Spheres 
összetevők kombinációjából

Zeitgard 2 bőröregedés-csökkentő
készülék és hidratáló
krémzselé szett
készülék
szemránc szérum · 30 ml
hidratáló krémzselé · 50 ml

Zeitgard 2 bőröregedés-csökkentő
készülék és átalakító
krémzselé szett 
készülék
szemránc szérum · 30 ml
átalakító krémzselé · 50 ml

Zeitgard bőröregedés-
csökkentő hidratáló szett 
szemránc szérum · 30 ml
hidratáló krémzselé · 50 ml

Zeitgard bőröregedés-
csökkentő átalakító szett 
szemránc szérum · 30 ml
átalakító krémzselé · 50 ml

01 | szemránc szérum

03 | hidratáló krémzselé

02 | átalakító krémzselé

AjándékZEITGARD készüléktartó utazáshoz 

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-2-bororegedes-csokkento-keszulek-hidrataloval
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-2-bororegedes-csokkento-keszulek-kremzselevel
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Egymásra épülő ápolás 
a tartós bőröregedés-
csökkentésért

Hatékony bőröregedés-csökkentő termékek a 
mindennapi bőrápolási rituáléhoz.

Extra ápolás a különleges igényekre.

 ZEITGARD ARCÁPOLÁS |

Racine: hatékony ápolás 
nedvességgel feltöltő és 
energiával ellátó hatóanyagokkal 
a bőröregedés első jelei ellen.

Nanogold: gazdag ápolás 
arannyal és selyemproteinekkel 
a fény hatására kialakuló ráncok 
leküzdéséért és a 
regenerációért.

Beauty Diamonds: intenzív 
luxus ápolás – gyémántokon és 
peptideken alapuló kényeztető 
textúra érettebb bőrre.

Platinum: különleges ápolás 
innovatív hatóanyag-
kombinációval a férfiak 
igénybevett bőrére.

Serox: megelőző ápolás a 
mimikai ráncok és a 
volumenveszteség ellen. 
Exkluzív bőröregedés-csökkentő 
kombináció hyaluronsavval és 
Ultra Filling Spheres™ 
hatóanyaggal.

PowerLift: hidratáló 
energiabomba 7 gyógynövénnyel 
az élettel teli bőrért. Nőknek és 
férfiaknak egyaránt.

Éjszakai maszk: regeneráló 
maszk magas hatékonyságú 
ápoló formulával a kipihent 
bőrért. Tápláló, kényeztető 
textúra értékes olajokkal.

A ZEITGARD bőröregedés-csökkentő program kiegészítője 

az ápoló termékcsalád, mely célzott gondoskodást biztosít 

az otthoni arcápolásban. 

Kortól és nemtől független – ne bízd a szépséget a 

véletlenre!

Hatékony és gazdagon  
tápláló arcápolás

https://www.aloewebshop.hu/racine-borapolas
https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-arcapolas/nanogold
https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-arcapolas/beauty-diamonds-96
https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-arcapolas/platinum
https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-arcapolas/serox-95
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-powerlift-arckrem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-anti-aging-ejszakai-maszk


50 ml   28500   14p

3.490,–
(6.980 Ft/100 ml)

50 ml   28501   16p

4.090,–
(8.180 Ft/100 ml)

30 ml   28504   27p

6.990,–
(23.300 Ft/100 ml)

15 ml   28502   11p

2.890,–
(19.267 Ft/100 ml)

3.490,–
4.090,–
2.890,–

Szettben csak

Egyenként összesen 10.470,–

9.490,–

28503   34p 

125 ml   28181   14p

3.890,–
(3.112 Ft/100 ml)

50 ml   28182   32p

8.790,–
(17.580 Ft/100 ml)

50 ml   28183   38p

9.990,–
(19.980 Ft/100 ml)

8.790,–
9.990,–

Szettben csak

Egyenként összesen 18.780,–

16.990,–

28188   54p 
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A hatékony ápolás gondoskodik a fáradtnak tűnő, kimerült bőr nedvességellátásáról és új energiájáról. A friss, 

élettel teli arcbőrért. Mielőtt az első ráncok kialakulnának, megállíthatod a bőröregedés folyamatait a koenzim 

Q10-es és algákat tartalmazó krémekkel. A termékcsalád támogatja a sejtek energiaháztartását: aktiválja a bőrt, 

több frissességet és ragyogást kölcsönöz.

A hatékony 
ápolás kezdetei

ZEITGARD ARCÁPOLÁS |

SZETT ENGEDMÉNY
Zeitgard Racine Q10 szett
Nappali krém · 50 ml
Éjszakai krém · 50 ml
Szemránckrém · 15 ml

Zeitgard Racine Q10 nappali 
krém
•  Koenzim Q10-zel a sejtek 

több enrgiájáért
•  Az algákból álló ápoló 

komplex növeli a 
nedvességellátást

•  Az E-vitamin védi a sejteket
•  Az UV-szűrő véd a fény káros 

hatásaival szemben

Zeitgard Racine Q10 éjszakai krém
•  A koenzim Q10 segíti a sejtek 

regenerációját az éjszaka folyamán
•  Az algákból álló hatóanyag-

kombináció  ásványi anyagokkal 
látja el a bőrt

•  Az E-vitamin regenerálja a bőrt az 
éjszaka folyamán

•  Tápláló textúra jojobaolajjal és shea 
vajjal

Zeitgard Racine kollagén szérum
•  A tiszta kollagén javítja a bőr 

feszességét
•  Intenzív nedvességellátás és 

megkötés
•  Friss, egyeneletes bőrmegjelenést 

kölcsönöz

Zeitgard Racine Q10 energizáló 
szemránckrém
•  Koenzim Q10-zel a sejtek több 

energiájáért
•  Hatékony vitaminkombináció a 

természetes regenerációért:
•  Az A-vitamin megelőzi a ráncképződést
•  Az E-vitamin véd a szabadgyökökkel 

szemben
•  A C-vitamin antioxidatív hatással bír
•  Az algákból álló hatóanyag-kombináció 

javítja a nedvességellátást

Gazdag ápolás az idő előtti 
bőröregedés ellen
A kíváló gondoskodás exkluzív kombinációja arannyal és selyemproteinnel.

Amíg az arany tökéletes védelmet biztosít az UVA-sugarak ellen, a selyemproteinek hozzájárulnak a bőr 

kollagének felépítéséhez és ezzel a bőr regenerálódásához is.

SZETT ENGEDMÉNY
Zeitgard 
Nanogold & Silk arctonik
•  Tisztítja és felfrissíti a bőrt
•    Nanogolddal és selyemproteinekkel 

UVA-védelemként az idő előtti 
bőröregedés ellen 

•  Vegyes bőrtípusra is

Zeitgard Nanogold & Silk  
nappali krém
•  Selymesen krémes textúra
•   Ápolja és kényezteti a bőrt egész 

nap
•   Nanogolddal és selyemproteinekkel 

UVA-védelemként az idő előtti 
bőröregedés ellen

•   Speciális Aglycal®komplex-szel, 
TIMP-peptidekkel® és Uvinul A plus 

hatóanyaggal®*

Zeitgard Nanogold & Silk  
éjszakai krém
•  Luxus krém
•   Ápolja és regenerálja a bőrt az 

éjszaka folyamán
•   Nanogolddal és selyemproteinekkel 

UVA-védelemként az idő előttil 
bőröregedés ellen

•  TIMP-Peptidekkel® és SYN®-COLL 
ránccsökkentő hatóanyaggal a fény 
okozta bőrproblémák megelőzésére

Nanogold & Silk ápolószett
Nappali krém · 50 ml
Éjszakai krém · 50 ml

https://www.aloewebshop.hu/racine-q10-szett
https://www.aloewebshop.hu/racine-q10-nappali-krem
https://www.aloewebshop.hu/racine-q10-ejszakai-krem
https://www.aloewebshop.hu/racine-kollagen-szerum
https://www.aloewebshop.hu/racine-q10-szemkornyek-apolo-szemranckrem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-nanogold-silk-arctonik
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-nanogold-silk-nappali-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-nanogold-silk-ejszakai-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-nanogold-silk-szett
https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-arcapolas/nanogold


50 ml   28304   43p

11.490,–
(22.980 Ft/100 ml)

30 ml   28306   32p

8.490,–
(28.300 Ft/100 ml)

125 ml   28302   14p

3.890,–
(3.112 Ft/100 ml)

50 ml   28303   38p

9.990,–
(19.980 Ft/100 ml)

30 ml   28307   43p

11.690,–
(38.967 Ft/100 ml)

9.990,–
11.490,–
8.490,–

Szettben csak

Egyenként összesen 29.970,–

25.990,–

28300   84p 
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Luxus ápolócsaládunk – kényeztető textúrával és hatékony bőröregedés-csökkentő összetevőkkel – gyémánt 

hatóanyagkombináción alapszik, mely feszesíti a bőrt és védi a külső környezeti hatásokkal szemben.

Luxusápolás érett bőrre 

* Hosszantartó használat javasolt.

SZETT ENGEDMÉNY
01 | Zeitgard Beauty Diamonds 
ránctalanító éjszakai krém
•  Ránccsökkentő éjszakai krém
•   Értékes olajokkal és ránccsökkentő 

hatóanyagokkal 
•   Csökkenti a ráncok megjelenésének 

esélyét*

02 | Zeitgard Beauty Diamonds 
szemránckrém
•   Gyengéd ápolás
•   Segítséget nyújt a szem alatti karikák 

eltüntetésében
•   Csökkenti a ráncok kialakulásának 

esélyét*

03 | Zeitgard Beauty Diamonds 
mélyhidratáló arctonik
•   Frissítő és nedvességpótló arctonik
•  Tisztítja a bőrt
•   Vegyes bőrtípusra is

04 | Zeitgard Beauty Diamonds 
ránctalanító nappali krém
•   Gyengéden krémes nappali krém
•   Csökkenti a ráncok 

megjelenésének esélyét* és erősíti 
a bőr feszességének érzését

•   A bőröregedés-csökkentő 
Detoxiquin megelőzi az idő előtti 
bőröregedést és támogatja a 
sejtregenerálódást

•   Az innovatív Hexapeptid védelmet 
nyújt a szabad gyökök képződése 
ellen

05 | Zeitgard Beauty Diamonds 
ránctalanító arcápoló krém
•  Gazdagon tápláló krém
•   Intenzíven ápolja és kényezteti a 

bőrt
•    Keramidok és Hyaluronic Filling 

Spheres® hatóanyagok 
kombinációja, mely jelentősen 
csökkenti a ráncok kialakulásának 
esélyét*

•   Értékes olajokkal a puha 
bőrérzetért

Zeitgard 
Beauty Diamonds szett
Nappali krém · 50 ml
Éjszakai krém · 50 ml
Szemránckrém · 30 ml

https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-arcapolas/beauty-diamonds-96
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-3-darabos-szett
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-ranctalanito-ejszakai-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-ranctalanito-ejszakai-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-ranctalanito-nappali-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-ranctalanito-nappali-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-szemranckrem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-szemranckrem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-ranctalanito-arcapolo-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-ranctalanito-arcapolo-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-melyhidratalo-arctonik
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-melyhidratalo-arctonik


50 ml   28449   38p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

30 ml  28450   27p

7.290,–
(24.300 Ft/100 ml)

10.290,–

7.290,–

Szettben csak

Egyenként összesen 17.580,–
15.990,–

28469   53p 
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A divatos férfiaknak számít a tökéletes megjelenés! A különösen a férfiak bőrére 

kifejlesztett formula az innovatív hatóanyagoknak köszönhetően gyorsan beszívódik, 

átnedvesíti a bőrt, csökkenti a ráncokat és fiatalos bőrmegjelenést kölcsönöz.

Speciális ápolás 
férfiaknak

Ha a férfiak arcának ápolásáról van szó, a 

megfelelő termék kiválasztása a 

legfontosabb, mely frissességbombát 

garantál a bőrnek és erősíti a védelmet a 

mindennapi kihívásokkal szemben.

•  Intenzív és célzott ápolás

•  Egyszerű használat

•  Tökéletes hatékonyság

Férfiaknak 
tökéletes

 ZEITGARD ARCÁPOLÁS |

SZETT ENGEDMÉNY

Zeitgard Platinum
bőröregedés-csökkentő krém
•   Könnyű, gyorsan beszívódó krém 

arcra
•  Nedvességpótló és frissítő
•  Rugalmasabbá teszi a bőrt és segít 

a bőröregedés megelőzésében
•  Kapszulába zárt gleccservízzel, 

kaktusz kivonattal, hyaluronsavakkal 
és E-vitaminnal

Zeitgard Platinum expressz 
hűsítő szemkörnyékápoló
•   Könnyű, gyorsan beszívódó krém a 

szemkörnyékre
•  Nedvességgel tölt fel és frissít
•   Csökkenti a szem alatti karikák és 

ráncok kialakulásának esélyét
•   Lumin-Eye® hatóanyaggal, zöld kávé 

kivonattal  és hylauronsavakkal
Zeitgard Platinum szett
Bőröregedés-csökkentő  
krém · 50 ml 
Expressz hűsítő 
szemkörnyékápoló · 30 ml

https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-arcapolas/platinum
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-platinum-expressz-husito-szemkornyekapolo
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-platinum-bororegedes-csokkento-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-platinum-szett-ferfiaknak


14.690,–

19.590,–
10.290,–

 
11.690,–

Szettben csak

Egyenként összesen 56.260,–

48.990,–

28245   163p 

28235 | 4 x 2 Pads  43p     

11.690,–
28240 | 15 ml   38p     

10.290,–
(68.600 Ft/100 ml)

28244 | 50 ml   54p     

14.690,–
(29.380 Ft/100 ml)

28236 | 15 ml   38p     

10.290,–
(68.600 Ft/100 ml)
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19.590,–
38.990,–

Szettben csak

Egyenként összesen 58.580,–

52.490,–

28242   
182p 

28230 | 30 ml   76p     

19.590,–
(65.300 Ft/100 ml)

28241 | 50 ml   141p     

38.990,–
(77.980 Ft/100 ml)

*A vizsgálatokat a Dermatest Intézet végezte 10 fő részvételével 2016 novemberében 4 héten keresztül

EGYEDÜLÁLLÓ HATÓANYAG-KOMBINÁCIÓ 
célzott felhasználásra
Az exkluzív és hatékony ZEITGARD Serox termékek célzottan lépnek fel az idő múlásának nem kívánt jeleivel szemben.
A Serox csodamaszk innovatív formulája gondoskodik az azonnal látható és érezhető bőröregedés-csökkentő hatásról már egyetlen használat
után - azokon a napokon, amikor különösen jól szeretnél kinézni. Tartósan fiatalos bőrmegjelenést a többi Serox termék egymásra épülő
hatóanyag-kombinációjával érhetsz el: kevesebb mimikai-, szem- és homlokránc, de jelentősen nagyobb rugalmasság. A Serox ajakfeltöltő
krém teltebb ajkakat garantál és csökkenti az ajakráncokat.*

LR ZEITGARD ARCÁPOLÁS

SZETT ENGEDMÉNY

Zeitgard 
Serox regeneráló szett
Intenzív regeneráló 
krém ·  50 ml
Regeneráló szérum ·  30 ml
Ráncfeltöltő krém ·  15 ml
Szemkörnyékápoló párnák  
 4 x 2 párna

•   Profi szemkörnyékápoló 
párnák magas minőségben

•   Nedvességgel látja el az 
érzékeny szemkörnyéket

•   Fagyasztásos szárítással 
készült kollagénekből, 
használat előtt az aktiváló 
folyadékkal kell benedvesíteni

•   Az aktiváló folyadék  
Argireline®, Gatuline 
Expression® hatóanyagot és 
hyaluronsavat tartalmaz, 
mely csökkenti a ráncok 
mélységét 

• 4 x 2 párna

Zeitgard Serox 
professzionális 
szemkörnyékápoló 
párnák •   Akár 15%-kal teltebb ajkak*

•   Az ajakráncok látható 
csökkenése*

•    Feszesebb és formásabb 
ajakkontúrok*

•    Gazdag textúra – egyszerű 
felvitel

•   E-vitaminnal

Zeitgard Serox 
ajakfeltöltő krém

•   Innovatív ránccsökkentő 
krémkompozíció

•   Magas hatóanyag tartalmú 
összetevőkkel, mint az 
Argireline®, Ameliox®, Ultra 
Filling Spheres® a rugalmas, 
sima és frissnek ható 
megjelenésért

•   Ránccsökkentő 
komponensekkel a finom és 
mély ráncok ellen, 
hosszantartó hidratálás

•   Ideális a regeneráló 
szérummal kombinálva

Zeitgard Serox 
intenzív 
regeneráló krém

•   Intenzív koncentrátum a 
mimikai ráncok ellen 

•   Speciálisan a száj-, szem- 
és homlokráncok ellen

•   Hatékony összetevőkkel, 
mint az Argireline®, 
Gatuline Expression®, 
Dynalift® és a 
hyaluronsavak, melyek 
segítik a ráncok 
mélységének csökkentését 

•   Gyorsan beszívódik és 
rendszeres használat 
mellett pozitív hatást fejt ki  

Zeitgard Serox 
ráncfeltöltő krém

Új

SZETT ENGEDMÉNY

ZEITGARD Serox csodaszett

Regeneráló szérum · 30 ml
Csodamaszk · 50 ml

•   Intenzív ránccsökkentő 
formula, krémes állagú 
szérum

•   Magas hatóanyagtartalmú 
összetevőkkel, mint az 
Argireline®, Ameliox® és 
Polylift® a ráncok 
mélységének csökkentéséért 

•   Lazító és nedvességpótló 
hatás a simább bőrért

•   Ideális az intenzív regeneráló 
krémmel kombinálva  

Zeitgard Serox
regeneráló szérum

Azonnal látható és érezhető
bőröregedés-csökkentő hatás 
egyetlen használat után:
• Simább bőr
• Rugalmasabb bőr
• Szebb bőrkép
Akár 12 óráig tartó hatás.**

Zeitgard Serox
csodamaszk

Tökéletes, egymáshoz igazított 
kombináció a tartósan fiatalos bőrért

•  Csodamaszk 
Heti 1–2 alkalommal

•  Regeneráló szérum 
Napi használatra, a szokásos 
arcápolás mellett

** A vizsgálatokat a Dermatest Intézet végezte 2017 augusztusában 10 fő részvételével

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-anti-aging-regeneralo-szett
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-professzionalis-szemkornyekapolo-parnak
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-anti-aging-rancfeltolto-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-anti-aging-ajakfeltolto-ajakapolo-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-intenziv-regeneralo-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-anti-aging-regeneralo-szerum
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-csodamaszk
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-csodamaszk


30 ml   28091   22p

5.890,–
(19.633 Ft/100 ml)

50 ml   71011   22p

5.990,–
(11.980 Ft/100 ml)
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ÉJSZAKAI REGENERÁCIÓ:  
Rugalmasabb és feszesebb bőr
A ZEITGARD éjszakai maszk különlegesen ápolja a bőrt, melynek értékes hatóanyagai

az éjszaka folyamán felszívódnak a bőrbe. A jojoba olaj, a shizandra bogyó és az

Ultra Filling Speres összetevők extra adag gondoskodást biztosítanak a bőrnek és

segítik a regenerációt. Reggelre az arcbőr bársonyosan puha, sima és friss lesz.

 ZEITGARD ARCÁPOLÁS |

Zeitgard PowerLift arckrém
•  Könnyű arckrém emulzió
•   Feszesíti és vitalizálja, rugalmassá 

teszi, valamint életerővel és 
energiával látja el a bőrt

•   Oat-peptidekkel, hyaluronsavakkal, 
alga kivonattal és 7 gyógynövénnyel  
a nedvességpótló  bőröregedés-
csökkentő hatás érdekében

•  Férfiaknak is ajánljuk

Intenzív frissességbomba
nőknek és férfiaknak
A könnyed arcápoló frissességbombával látja el az energiaszegény bőrt – napközben is! 

A Reductine®, a hyaluronsavak, az alga kivonat és 7 gyógynövény kombinációja gondoskodik a bőr 

megfelelő hidratáltságáról. Sőt, életerővel és rugalmassággal tölti fel!

NAPPALI 
HASZNÁLATRA 
FÉRFIAKNAK IS!

ÉJSZAKAI 
HASZNÁLATRA 
FÉRFIAKNAK IS!

ZEITGARD
éjszakai maszk
•   Ápolja és regenerálja a  

bőrt az éjszaka folyamán
•   A jojoba olaj nedvességgel  

látja el a bőrt
•   Az Ultra Filling Spheres hatóanyagok 

gondoskodnak a bőröregedés-
csökkentésről

•   A shizandra bogyó regenerálja a bőrt
•   Az opitmális eredmények elérése 

érdekében heti 2 használat javasolt

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-powerlift-arckrem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-anti-aging-ejszakai-maszk


200 ml   27003   23p

5.890,–
(2.945 Ft/100 ml)

200 ml   27001   46p

11.690,–
(5.845 Ft/100 ml)

5.890,–
11.690,–

27004   48p 

Egyenként összesen 17.580,–

Szettben csak 15.690,–

SZETT ENGEDMÉNY

AJÁNLATUNK:

L-Recapin szett!
Csak mindkét termék rendszeres és 

tartós használatával érhetjük el a kívánt 

hatást.

Az L-Recapin tonikot és sampont 

egymással összehangolva fejlesztettük 

ki, ezért kombinációban érhető el a 

legoptimálisabb hatás. 

L-Recapin szett 
L-Recapin sampon · 200 ml
L-Recapin hajtonik · 200 ml

* csak örökletes hajhullás esetén
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TOP 
TERMÉK

Verhetetlen duó az erős hajért

01 | L-Recapin sampon
A bőrgyógyászatilag tesztelt hatóanyag 
kombináció kíméletesen ápol. Ha 
rendszeresen használjuk az L-Recapin 
hajtonikkal kombinálva, segít visszaállítani a 
haj és a fejbőr egészséges állapotát.

02 | L-Recapin hajtonik 
Az L-Recapin® hajtonik megállítja az örökletes
hajhullást.* Hajmosás után vigyük fel a
nedves fejbőrre és körkörös mozdulatokkal
masszírozzuk be!

*Hajtonik tanulmány  

•   A tesztalanyok 76%-a szerint a haja 

megerősödött. Ezzel bizonyítható, hogy 

a hajszál természetes növekedési fázisa 

meghosszabbodott.

•    A tesztalanyok 76%-a igazolta a termék 

hatékonyságát.
A hajtonikot a DermaTronnier Intézetben 2005-ben, 4 hónapon keresztül 
tesztelték 20 férfi és 5 nő (21 és 60 év között) részvételével. 

Igazolt hatékonyság:

AZ OKOK

•    Hormonok 

A dihidrotesztoszteron (DHT) 

közvetve a hajhagymák elhalását 

okozza

•    Hiányos tápanyagellátás 

  A fejbőr elégtelen vérellátása 

miatt gyenge a hajhagymák 

tápanyagellátása

•    Instabil hajszálak 

  A károsodott hajszerkezet miatt 

a hajszálak beágyazottsága 

instabillá válhat – ennek 

lehetséges következménye a 

hajhullás

Felhám

Irha

Bőralja

A HATÁS

Igen. 4 havi használat alatt tesztelték, az 

eredmény pedig a következő.*

 

Eredmények: 

•    Az L-Recapin lassítja a hajhullást  

•    Az L-Recapin használatával a hajszálak 

növekedési fázisa megnyúlik

•    Az L-Recapin döntően hozzájárul a 

hajhagymák stabilizálásához, és így segít 

megelőzni a korai hajhullást

•    Az L-Recapin és a benne található 

hatóanyag-komplex védi, erősíti és 

regenerálja a hajhagymákat

A MÓDSZER

A benne található innovatív, különleges 

hatóanyag-komplex, a Procapil® 

háromszoros hatással erősíti a hajat:

•   Olivalevelekből származó oleanol-olajjal, 

amely gátolja a hajhagymák elhalását

•    Citrusokból származó apigenin élénkíti a 

hajhagymák vérellátását (l. 1. ábra)

•    Biotinyl-GHK (speciálisan vitaminizált 

fehérje) erősíti a hajhagymákat és így 

stabilizálja a hajszálakat! (l. 2. ábra)

Mi okozza a korai 
hajhullást?

Hogyan semlegesíti az 
L-Recapin a hajhullás 
okait?

Tesztelték az L-Recapin 
hatását bármilyen
tanulmányban?

https://www.aloewebshop.hu/l-recapin-sampon-hajhullas-eseten
https://www.aloewebshop.hu/l-recapin-sampon-hajhullas-eseten
https://www.aloewebshop.hu/l-recapin-hajtonik-orokletes-hajhullas-eseten
https://www.aloewebshop.hu/l-recapin-hajtonik-orokletes-hajhullas-eseten
https://www.aloewebshop.hu/l-recapin-sampon-es-hajtonik-szett-hajhullasra


150 ml   25000   20p

5.290,–
(3.527 Ft/100 ml)

50 ml   25001   23p

5.890,–
(11.780 Ft/100 ml)

Professzionális fogápolás
otthon és útközben

Hatékony megoldás
problémás bőrre

SZETT ENGEDMÉNY

MICROSILVER PLUS
arctisztító krém
Tisztítsuk meg az arcot reggel és 
este.

MICROSILVER PLUS 
arckrém
Az arctisztító krémmel 
megtisztított arcot finoman 
kenjük be.

Arctisztítás:
Kímélő, a pórusok 
mélyéig tisztító ápolás

A szalicilsav megnyitja 
a pórusokat

Arcápolás:
Csökkenti a bőr
egyenetlenségeit

A Defensil gyulladásgátló 
hatású

Javítja a bőrképet

Az LR hármas hatású hatóanyag
kombinációja*:

Antibakteriális

Tiszta ezüst

Dexpanthenol Cink-kötések

Stabilizál

Szabályoz 

A MICROSILVER PLUS termékcsalád antibakteriális ápoló család a különösen 

igénybevett bőr egészségéért. Titka az egyedülálló MicroSilver BG™ hatóanyag. 

Más különböző hatóanyagokkal kombinálva, mint amilyen a cink vagy a 

dexpanthenol, minden termékünkben jelen van. A termékcsalád tagjainak 

összetéveszthetetlen minőségjegye a termékek ezüstszürke színe.

A MicroSilver termékek összesen 4 termékkategóriát képviselnek: arcápolás, 

fogápolás, izzadás elleni védelem, hajápolás. Minden termékben benne van az a 

bizonyos Plus, ami egyedülállóan hatékonnyá teszi.

*  Független tanulmányok (többek közt a FRESENIUS Intézet 
által végzett vizsgálat) tudományosan igazolták.

25004   35p 
5.290,–
5.890,–

Egyenként összesen 11.180,–

Szettben csak 10.290,–

MICROSILVER PLUS
arcápoló szett 
Arctisztító krém · 150  ml 
Arckrém · 50 ml

75 ml   25090   9p

2.290,–
(3.053 Ft/100 ml)

10 db   25091   4p

890,–
(89 Ft/ db)

***

1  A fogkrémet a Dermatest Intézetben 2006 áprilisában, négy 
héten keresztül tesztelték tíz, 18 és 72 év közötti férfi és nő 
részvételével.

2  Streptococcus baktérium. A vizsgálatot a Dermatest intézet 
20 fő 26 és 54 év közötti résztvevőn, 2 napon keresztül 
tesztelte 2010 februárjában.

* Szabadalmi szám: DE 10 2010 063 720.3-43 
** Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 546 A1

Szánkban különféle baktériumok, mikroorganizmusok telepednek meg. Ezek különösen a fogakra, a

nyelvre és a szájüregre tapadnak, ezzel fogszuvasodást, rossz leheletet és fogágybetegséget okozva. 

A MicroSilver készítmények természetesen és gyengéden csökkentik a szájüregben a baktériumok

számát. A MicroSilver fogkrém és fogápoló rágógumi egy összehangolt, teljeskörű védelmi programot

biztosítanak a fogak és a fogíny számára. 

Hatékonyságát a Dermatest Intézet igazolja: 

MicroSilver Plus fogkrém: 

A tesztalanyok 90%-a tapasztalta, hogy

fogínye megerősödött.1

Microsilver Plus fogápoló rágógumi: 

A baktériumok 83%-át elpusztítja.2

IGAZOLVA

Fogkrém:
Frissíti a leheletet

Segít megelőzni a fogszuvasodást

Erősíti a fogzománcot

A hidroxiapatit építi a fogzomácot

Fogápoló rágógumi:
Megelőzi a fogszuvasodást és 
eltávolítja a fogkövet

Eltávolítja a fogakon képződő 
foltokat

Védi a fogzománcot

Regenerálja a nyálkahártyát

Szabadalmaztatva Szabadalmaztatva

01 | MICROSILVER PLUS
fogkrém
Használjuk reggelente és esténként, valamint 
szükség esetén! Legalább 2 percig mossuk 
vele fogainkat!

02 | MICROSILVER PLUS
fogápoló rágógumi
Étkezés után legalább 5 percen keresztül
rágjunk egy rágógumit.
A mindennapi fogápolás kiegészítője.
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https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-arcapolo-szett
https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-arcapolo-szett
https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-arctisztito-krem
https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-arckrem
https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-fogkrem-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-fogkrem-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-fogapolo-ragogumi
https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-fogapolo-ragogumi


Ápoló, antibakteriális védelem 
igénybevett bőrterületeken

A speciális hatóanyag kombinációnak köszönhetően a MicroSilver Plus egyedülálló ápoló programot 

biztosít az igénybevett, száraz, problémás bőrnek.

•  Mindennapos használatra

•  Különösen gyengéd a bőrhöz

•  Antibakteriális védelem a MicroSilvernek köszönhetően

150 ml   25070   28p

7.290,–
(4.860 Ft/100 ml)

MICROSILVER PLUS Hajápolás:
Gyengéd tisztítás

Megszünteti a korpát

Antibakteriális hatás

korpásodás elleni sampon
Használjuk rendszeresen, hogy 
meggátoljuk a korpaképződést!

Az oktopirox szabályozza  
a fejbőr bőrképét

75 ml   25051   17p

4.390,–
(5.853 Ft/100 ml)

MICROSILVER PLUS

Higiénia 
utazás közben

Higiénia:
Víz nélkül tisztít

Felfrissíti a kezeket

A cink védőréteget képez a 
kezeken

kéztisztító gél
Utazáshoz ideális: gyors 
higiénia és felfrissülés, 
amikor épp nincs 
lehetőséged kezet mosni!

50 ml   25022   15p

3.790,–
(7.580 Ft/100 ml)

MICROSILVER PLUS

Védelem:
Véd a testszag ellen – 24 órán 
keresztül

Alkoholmentes: kíméletes a 
bőrhöz

Alumíniummentes: nem tömíti el 
a bőr pórusait

A talkum felszívja a zavaróan 
sok verejtéket

golyós dezodor
Reggel, zuhanyzás után kend be 
az izzadékony testrészeket!

58 

https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-korpasodas-elleni-sampon
https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-keztisztito-gel-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-golyos-dezodor


Izgalmas  
illatvilágok
Az illatok felejthetetlenné teszik a pillanatokat. 
Elvarázsolnak és elcsábítanak, majd játékos 
vonzerejükkel és vad szenvedélyükkel magukba 
bolondítanak. Ragyogást kölcsönző sztárillatok, 
dizájnillatok vagy időtlen klasszikusok – az LR 
parfümjei sokoldalúságukkal lebilincselnek.

Az LR Health & Beauty a parfümjeiről vált híressé 
világszerte, így számos nemzetközi sztár megbízik a 
szakértelmünkben, ha a saját illatkompozíciójukról 
van szó. 

Minőségi összetevők, egyedülálló karakterek, magas 
parfümolaj tartalom és tartós illatok – ezek az LR 
parfümök jellemzői, melyek kizárólag neves 
illatházakkal együttműködve valósíthatók meg.

ILLATOK



Lightning Eau de parfum 
Essence of marine
50 ml    30330-1   38p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

Lightning Eau de parfum 
Essence of rose
50 ml    30330-2   38p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

Lightning Eau de parfum 
Essence of amber
50 ml    30330-3   38p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

30334   84p

Egyenként összesen 30.870,–

Szettben csak 26.490,–

Lightning kollekció  
Az élet esszenciája  

A nyomkövetési szám segítségével akár a 
kristályok valódiságát is ellenőrizheted.

Az értékes kristályok a „Crystals from Swarovski®“ 
pecséttel minősítettek. Csak ez a jelzés garantálja a 
Swarovski® kristályok valódiságát.

SZETT ENGEDMÉNYESSENCE OF MARINE ESSENCE OF ROSEESSENCE OF AMBER 

Lightning illatszett 
Essence of marine Eau de parfum · 50 ml  10.290,- 
Essence of rose Eau de parfum · 50 ml  10.290,-
Essence of amber Eau de parfum · 50 ml 10.290,-

A határtalan életenergia ragyogó 
pillanatai
keleties · púderes · csábító

A mágikus tisztaság ragyogó 
pillanatai

A romantikus pillanatok érzéki 
ragyogása

tengeri · virágos · inspiráló virágos · gyümölcsös · csábító
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https://www.aloewebshop.hu/lightning-essence-of-amber-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lightning-essence-of-marine-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lightning-essence-of-rose-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lightning-illatszett-noi-parfum
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50 ml   3630   40p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

50 ml    30120   38p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

Cristina Ferreira Portugáliában már régóta a 

legnagyobb televíziós szupersztár. 

Előadóművészként napi szinten kápráztatja el 

rajongóit a maga szimpatikus és természetes 

módján. Rajongóinak személyes ajándékként pedig 

élete első parfümjét, a „MEU“-t adja, ami annyit 

jelent, hogy „enyém“. Cristina első illata tükrözi 

sokoldalú személyiségét: egy varázslatos illatot 

teremtett a bergamott, a rózsa és a vanília jegyeiből. 

Tiszta eleganciát, bájos nőiességet, változatosságot, 

hitelességet és kedvességet sugároz.

Bruce Willis
szerelmének
tanújele

„Az illatot az Emma iránti 
szerelmem inspirálta“

Bemutatja: Emma Heming-Willis

Egészen személyes történet inspirálta a 

világsztárt, hogy feleségének, Emma 

Heming-Willisnek illatot ajándékozzon. 

Szeretetének jeleként jött létre a 

Lovingly – az illat, amely olyan 

szenvedélyes, akárcsak ez a páratlan 

szerelmi vallomás.

A csokornyi fehér virág és a friss 

citrusgyümölcsök fuvallata, bájjal és 

életörömmel teli, érzéki aurával vesz 

körül. A szantálfa és a pézsma pedig 

melegséget és romantikát kölcsönöz 

ennek a feledhetetlen kreációnak. Ez az 

igaz szerelem!

Lovingly by Bruce Willis
Eau de parfum

Természetesen 
ellenállhatatlan:
Cristina Ferreira

MEU by Cristina Ferreira
Eau de parfum

https://www.aloewebshop.hu/lovingly-by-bruce-willis-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/meu-by-cristina-ferreira-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/meu-by-cristina-ferreira-eau-de-noi-parfum
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30230   63p

Egyenként összesen 20.580,–

Szettben csak 18.990,–

Guido Maria Kretschmer illatszett 
Eau de parfum hölgyeknek · 50 ml 10.290,-
Eau de parfum uraknak · 50 ml 10.290,-

50 ml    30200   40p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

„Haute parfum“  
    nőknek 
  Guido Maria 
Kretschmertől
Nemzetközi divattervezőként Guido 

Maria Kretschmer évek óta nagy 

hatással van a trendekre. 

Folyamatosan alakítja és formálja a 

divatvilágot. A tökéletes 

megjelenéshez egy igazán 

egyedülálló illat is dukál, ezért 

kifejlesztett egy illatkollekciót 

férfiaknak és nőknek. Hasonlóan a 

ruha kollekcióihoz, az illatokba is 

belecsempészte egyediségét: 

stílusos eleganciáját és szeretetét. 

A női illat egy összetéveszthetetlen 

kompozíció. 

A gyengéd csábítás és az időtlen 

pompa találkozása – a fejjegyektől 

egészen az alapjegyekig. 

A mandarin, rózsa és vanília 

illatcsokor parázsló csábítást 

kölcsönöz a parfümnek.

SZETT ENGEDMÉNY

A Guido Maria Kretschmer férfi illatot 

a 79. oldalon találod.

Nemes, részletgazdag 

csomagolás: stílusos 

dizájner doboz elegáns 

szaténnal és a 

divattervező személyes 

idézetével.

„Meg kell szeretnünk az 
embereket ahhoz, hogy 
együtt tudjunk érezni 
velük és divatot tudjunk
teremteni nekik. Ugyanez 
a helyzet egy jó parfüm 
kifejlesztésénél is. Nem 
elég, hogy elkápráztat, 
meg is kell, hogy érintsen.”

Guido Maria Kretschmer
Eau de parfum 
hölgyeknek

https://www.aloewebshop.hu/guido-maria-kretschmer-illatszett-noi-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/guido-maria-kretschmer-eau-de-parfum-noi
https://www.aloewebshop.hu/guido-maria-kretschmer-eau-de-parfum-noi
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50 ml    30100   40p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

50 ml   3660   40p   

10.290,– 
(20.580 Ft/100 ml)

Egy
szupermodell
mágikus bája

Hagyd magad elcsábítani a jázmin, a tubarózsa és a 

meleg vanília jegyeitől. Egy csepp édes méz 

elandalítja az érzékeket. Csillogás és báj kísérik ezt 

az illatot, amely a nemzetközi kifutók világát idézi. 

Egyedülálló, eleven kompozíció, amellyel Karolina a 

szülőhazája, Csehország előtt tiszteleg.

Jelölve:

Önfeledt könnyedség,
        magával ragadó energia

Karolina Kurkova második illata sokoldalú 

személyiségének jegyeit tükrözi.

Ahogy a napsugarak körbetáncolják 

Karolinát, úgy burkolja be viselőjét a 

pillekönnyű, életigenlő, impulzív illat. Friss 

zöldek, rózsabors, rózsa és ibolya 

találkozása a lágy vaníliával és szantállal. 

Az eredmény: leheletfinom, virágos 

parfüm, amely olyan inspiráló akár a nap 

első sugara a hajnali horizonton.

Karolina by Karolina Kurkova
Eau de parfum

Karolina Kurkova
Eau de parfum

https://www.aloewebshop.hu/karolina-by-karolina-kurkova-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/karolina-kurkova-eau-de-noi-parfum


50 ml   3400   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

50 ml   30372   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)
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Ellenállhatatlanul
keleties
A kelet fényűző bája. A Harem a friss mandarin és az 

ínycsiklandóan édes csokoládé-karamell elragadó 

kompozíciója. A mesébe illő kreációt igéző jázmin és 

erőteljes pacsuli teszi teljessé. 

Csábító klasszikus az érzéki pillanatokhoz. 

Harem
Eau de parfum

Klasszikus
kísértés
Az elegáns és púderes illat klasszikus, időtlen 

megjelenést kölcsönöz. Egyedülálló illatkompozíció 

narancsvirággal, ylan-ylanggal, vaníliával és értékes 

tonkababbal. Izgalmas, magával ragadó parfüm stílusos 

nőknek.

Femme Noblesse
Eau de parfum

50 ml   30134   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

50 ml    30150   27p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

A világ a lábaid előtt hever. 

Üvegcsébe zárt siker és csillogás 

a szépségkirálynők üdeségével. 

Gyümölcsös-friss mandarin, 

romantikus rózsa, igéző jázmin és 

pézsma keveréke.

A Te világod, 
a Te kifutód

A modern nőiesség értelmezése – elegancia, finom 

kényelem, titkozatos érzékiség. A Sensual Grace egy 

lenyűgöző illat a rózsa, a vanília, az ámbra és az 

értékes édes aromák keveréke. Egy varázslatos illat, 

ami bujaságot és nőies aurát kölcsönöz viselője 

számára.

Tele bájjal és 
érzékiséggel

Beautyqueen
Eau de parfum

Sensual Grace
Eau de parfum

https://www.aloewebshop.hu/beautyqueen-by-lr-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/sensual-grace-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/harem-noi-eau-de-parfum
https://www.aloewebshop.hu/femme-noblesse-noi-parfum


50 ml   3650   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

50 ml   30095   27p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

50 ml   3250   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

50 ml   3407   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)
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Lélegzetelállítóan 
gyümölcsös
A Heart & Soul az öntudatos nőiesség szimbóluma. 

Inspiráló és szenvedélyes. Az érzéki gyümölcsös 

illatvarázs fekete ribizli, vörös szilva, rózsa és vanília 

keverékével rendkívüli kisugárzást kölcsönöz, mely 

megerősíti a nők különleges kisugárzását.

Vérpezsdítő, nőies, izgalmas.

Egyszerűen 
ragyogó
Pimasz, inspiráló, természetes, romantikus – 

a gyümölcsös bergamott, a narancsvirág, a 

jázmin és a csábító pacsuli robbanékony 

illatkombinációja megragadja a modern, nőies 

életérzést és felejthetetlenül izgalmas 

megjelenéssé varázsolja.

Heart & Soul
Eau de parfum

Brilliant Look
Eau de Parfum

Inspirálóan 
friss
Szenvedélyessége minden ajtót megnyit. Az illat friss, 

szokatlan zamatával csábít el bennünket. Az egyedülálló 

illatkreáció üde citrusos jellegével, romantikus rózsás, 

varázslatos ylang-ylang és meleg cédrusfa jegyeivel 

egyszerre áraszt energikus és buja atmoszférát. 

Sokoldalú illatrobbanás, akár a kalandos élet.

Rockin’ Romance
Eau de parfum

Könnyed,  
mégis érzéki
A bájos visszafogottság magabiztos érzékiségre 

vált. A Pseudonym varázsa a barack, áttetsző 

tavirózsa, csábító ibolya és szantálfa titokzatos, 

nőies illat kompozíciójában rejlik.

Pseudonym
Eau de parfum

TOP 
TERMÉK

https://www.aloewebshop.hu/heart-and-soul-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/brilliant-look-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/rockin-romance-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/pseudonym-eau-de-noi-parfum


0201

03 04

05 06

Eau de parfum
50 ml | 3295-106   16p 

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)

Eau de parfum 
50 ml | 3295-123   16p 

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)

Eau de parfum
50 ml | 3295-126   16p 

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)

Eau de parfum
50 ml | 3295-120   16p 

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)

Eau de parfum 
50 ml | 3295-124   16p 

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)

Eau de parfum
50 ml | 3295-127   16p 

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)

EAU DE 
PARFUM EGYENKÉNT 

CSAK

4.490,–

LR CLASSICS – MODERN STÍLUSIKONOK
Ha valamelyik illatot felvesszük az LR Classics illatok sorába, annak bizonyítania kell. Klasszikus illatok exkluzív klubja ez, melyek sosem 

mennek ki a divatból. Tökéletesen felöltöztetnek, beszédtémát szolgáltatnak... közvetlenek és egyszerűek. És íme még egy világos üzenet: 

50 ml csak 4.490 Ft-ba kerül.

LR CLASSICS – VARÁZSLATOS SOKSZÍNŰSÉG
A parfüm mindig ízlés kérdése. Néha szerelem első látásra, máskor lassan parázslik fel a szenvedély. Milyen az én illatom? Próbáld ki! De 

csak szépen, egyiket a másik után és ne sokat egyszerre! Nem tudsz dönteni? Nem is kell. Végülis a parfüm is ugyanolyan kiegészítő, mint 

bármi más, és ki viseli mindig ugyanazt a fülbevalót? A varázsszó: sokszínűség!

Eau de parfum –
a láthatatlan vonzerő

LR Classics variáció HAWAII

A legutóbbi csodás nyári flört emléke. Egzotikus illatkombináció 
fahéjból, kerti vaníliavirágból, tonkababból és vaníliából.

LR Classics variáció SANTORINI

Olyan, mint egy napfelkelte, amely minden érzékedet 
lebilincseli. A frézia, a jázmin és pézsma varázslata.

LR Classics variáció ANTIGUA

Mint egy szenvedélyes csók a fehér homokos strandon. 
Virágszimfónia rózsából, íriszből, ibolyából és jázminból.

LR Classics variáció MARBELLA

Ellenállhatatlan kísértés és tiszta luxus. Narancs, rózsa, jázmin 
adnak légyottot az értékes pacsulinak.

LR Classics variáció VALENCIA

La Dolce Vita! Mediterrán szellő a bőrödön. Citrusfélékkel, 
virágos jegyekkel és csábító pézsmával inspirál.

LR Classics variáció LOS ANGELES

Elbűvölő, lüktető, élettel teli. Élénkítő illat és pezsgő koktél 
a fekete ribizli, a gyöngyvirág, a vanília és a rózsabors 
keveréke.

74 

https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-hawaii-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-santorini-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-antigua-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-marbella-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-valencia-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-los-angeles-noi-parfum


50 ml   3505   40p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

50 ml   2950   40p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

Absolutely 
   private

Citrusgyümölcsök és fekete bors gondoskodnak az üde élményről, 

az aromás jegyek egy leheletnyi dohánnyal megbolondítva 

félreismerhetetlenül férfias eleganciát sugároznak. Az erőteljes 

alapjegyek a valódi bőr illatával és az értékes oud fa aromájával 

keveredve egyedi illatélményt nyújtanak, amely Bruce Willis, a 

magánember kisugárzását idézi.

Jelölve:

A ravasz fickók örökké élnek – akárcsak 

Bruce Willis. Nagyvonalú, férfias és 

fékezhetetlen. Az akcióhős illata: erőteljes 

szantálfa és fűszeres, borsos illat 

keveredik nyugalmat árasztó vetiverrel és 

energiadús grépfrúttal.

Leheletnyi
halhatatlanság

Bruce Willis 
Eau de parfum

Bruce Willis
Personal Edition
Eau de parfum
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https://www.aloewebshop.hu/bruce-willis-eau-de-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/bruce-willis-personal-edition-ferfi-parfum
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30230   63p

Egyenként összesen 20.580,–

Szettben csak 18.990,–

Guido Maria Kretschmer illatszett 
Eau de parfum hölgyeknek · 50 ml  10.290,-
Eau de parfum uraknak · 50 ml   10.290,-

50 ml    30220   40p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

„Haute parfum“  
   férfiaknak 
  Guido Maria 
Kretschmertől
Épp úgy, mint a női illat, a férfi 

parfüm is a divattarvező aláírásával 

jelzett: elegáns, értékes, időtlen és 

autentikus. Egyedülálló és rafinált 

illatkompozíció. A bergamott, a bors 

és a bőr férfias, friss-aromás 

akkordjai ellenállhatatlan 

kisugárzást kölcsönöznek az illat 

viselőjének. Újra és újra 

kibontakoznak a bőrön a nemes, 

fűszeres és friss esszenciák. 

Nemes, részletgazdag 

csomagolás: stílusos 

dizájner doboz elegáns 

szaténnal és a 

divattervező személyes 

idézetével.

SZETT ENGEDMÉNY

A Guido Maria Kretschmer női illatot 

a 67. oldalon találod.

„Nem elég, hogy elkápráztat, 
meg is kell, hogy érintsen.“

Guido Maria Kretschmer 
Eau de parfum uraknak

https://www.aloewebshop.hu/guido-maria-kretschmer-illatszett-noi-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/guido-maria-kretschmer-eau-de-parfum-ferfi


50 ml   30000   27p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

50 ml   30027   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

50 ml   1580   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

50 ml   30190   27p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

50 ml   3414   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

50 ml   3430   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)
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Vigyázz, 
kész... rajt!
A sportos életmód, az elegancia és a 

férfiasság tökéletes kapcsolata. Friss citrusok, 

gyömbér és fűszeres kardamom kombinációja 

érzéki fás és pézsmás jegyekkel - laza 

életstílust sugároz.

Just Sport
Eau de parfum

Adrenalin
bomba
Felrázó, dinamikus illat azoknak a férfiaknak, 

akik szeretik a kihívásokat, és mindig újrade-

finiálják a sikert! Az illat hetyke naranc csal, 

kardamom illatával, csábító jázminnal és 

erőteljes cédrusfa aromájával győz meg 

bennünket.

Racing
Eau de parfum

Az óceán
hősei
Fölénk tornyosulnak a hullámok, emelkedik az 

adrenalin. Tekintetünk átfogja az egész partot. 

Mandarin, dinnye, eukaliptusz és pacsuli 

keveréke idézi fel bennünk a tenger 

frissességét. Merülj el a könnyedség és 

lazaság világában! Egy leheletnyi nyár egész 

évben.

Ocean‘Sky
Eau de parfum

Világi 
férfiaknak
New York, London, Párizs, Milánó, Tokió 

– a világi férfi mindenhol otthon érzi 

magát. Az ő parfümje: elegáns, alkalmi, 

érzéki és vagány. A citrusos bergamott, a 

csokoládé, a paprika és a vetiver olaj 

keveréke.

Metropolitan Man
Eau de Parfum

Mindig megelőzi 
a korát
Markáns, titokzatos, megalkuvás nélküli. 

Különösen férfias parfüm, klasszikus és 

időtlen jegyekkel. Lényegretörő illat citrusos 

bergamottal, friss citrommal és karizmatikus 

ámbrával.

Terminator
Eau de parfum

A kaland
szabadsága
Vad és független élet! Minden nap egy új 

kaland. A Jungle Man levendula, zöld menta 

és különleges tonkabab egyvelegével bódít el 

mindenkit. 

Jungle Man
Eau de parfum

TOP 
TERMÉK

https://www.aloewebshop.hu/just-sport-eau-de-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/racing-eau-de-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/ocean-sky-eau-de-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/metropolitanman-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/terminator-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/jungle-man-ferfi-parfum
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EAU DE 
PARFUM 

EGYENKÉNT 
CSAK

4.490,–

Eau de parfum
50 ml | 3295-151   16p

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)

Eau de parfum
50 ml | 3295-160   16p

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)

Eau de parfum
50 ml | 3295-162   16p

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)

Eau de parfum
50 ml | 3295-159   16p

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)

Eau de parfum
50 ml | 3295-161   16p

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)

LR CLASSICS – AZ ÍZLÉS NAGYKÖVETEI
A klasszikusok mindig jól festenek. A bőrön is. Érettek, mint a jó bor, szép metszésűek, mint a gyémánt. Az illatok kalandorok, akik ezernyi 

történetet mesélhetnének. Bízd rá magad a sokéves tapasztalatra és a hatásos belépők terén szerzett hozzáértésünkre. Fedezd fel a stílus 

és elegancia világát! Belépődíj: csak 4.490 Ft/50 ml!

LR CLASSICS – DE NEHÉZ A VÁLASZTÁS!
Az LR Classics parfümökkel városnézés helyett világot láthatsz. Ma Boston, holnap Szingapúr. „Minden városban más szerető” – 

következmények nélkül. Körbeleng a nagyvilág illata és erősíti a kisugárzásodat. Ne használd mindig ugyanazt... egyszerűen muszáj 

váltogatni!

    Eau de parfum–
           100% stílus,  
erőteljes illatjegyekkel

LR Classics variáció SINGAPORE

Sármos és titokzatos. Kontrasztos és mindig tele 
meglepetésekkel. Keleti-fűszeres illatjegyek 
kapcsolódnak össze cédrusfával és vaníliával.

LR Classics variáció MONACO

A metropoliszok luxusával és exkluzivitásával bűvöl el. 
Fűszeres gyömbér, frissítő narancsvirág, dús ámbra és 
válogatott dohánylevelek elegyével csábít.

LR Classics variáció STOCKHOLM

Skandinávia divatvárosa: dizájn, divat, lüktető partik. 
Könnyed, fás illat cédrusfából, ámbrából és 
bergamottból.

LR Classics variáció NIAGARA

Hatalmas vízesések, a természet elemi ereje. Az illat 
is ilyen: tengeri jegyek, levendula és cédrusfa 
keveredése önt erőt beléd.

LR Classics variáció BOSTON

Azoknak, akik habzsolják az életet. Változatos és multikulti. 
Friss, gyümölcsös illatkombináció: almával, naranccsal, 
ámbrával és cédrussal.
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KOZMETIKUMOK Minőségi  
sminktermékek  
– tökéletes 
megjelenés
Rabul ejtő sminkek minden alkalomra – megrészegítő 
színek, kifejező érzékiség és harmónia. Az LR 
sminktermékei egyéni megjelenést kínálnak a 
természetes nappali megjelenéstől kezdve, a stílusos 
elegancián át, egészen a divatos party-sminkekig.

Deluxe 
A prémium Deluxe kozmetikumok professzionális 
sminket garantálnak magas igényekre. Minőségi 
textúrák és csillogó árnyalatok gondoskodnak a 
felejthetetlen megjelenésről.

LR Colours 
Maga a színes sokoldalúság! Az LR Colours 
termékcsaládot a fiatalabb generációnak fejlesztettük 
ki. Szemhéjfesték, rúzs, ajakápoló vagy körömlakk 
– az LR Colours termékek gondoskodnak a 
szórakozásról és az életörömről.



3,5 g   22p   
1 | 11130-1 Signature Red
2 | 11130-2 Camney Red 
3 | 11130-3 Peppy Tomato
4 | 11130-4 Sensual Rosewood
5 | 11130-5 Soft Beige 
6 | 11130-6 Light Chocolate

5.890,–

4 ml   16p   
11131-1 Dramatic Rosewood
11131-2 Pink Brilliance
11131-3 Nude Shine
11131-4 Berry Glam
11131-5 Orange Splash 
11131-8 Rose Temptation

4.390,–

Festői ajkak

01 | Deluxe High Impact ajakrúzs
•   Krémes, lágy összetétel, intenzív 

színek
•   Innovatív textúra luxus kivitelben
•  Tartós és selymes érzés

02 | Deluxe Brilliant 
szájfény
•   Csillogó, fényes, élénk
•   3D hatás: teltebb ajkak
•   Hidratáló összetevőkkel
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A képen Deluxe High Impact ajakrúzst visel  

a modell 11130-1; Signature Red
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125 ml   11190-1   16p

4.390,–
(3.512 Ft/100 ml)
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10 ml   11188   25p

6.990,–
(69.900 Ft/100 ml)

5,5 ml   11127   38p

9.990,–
(181.636 Ft/100 ml)

9 ml   11125   16p

4.390,–
(48.778 Ft/100 ml)

TOP 
TERMÉK

01 | Deluxe Fantastic szempillaspirál
•   Vastagabb és hosszabb: zseniális, ultra fekete 

3D hatás
•     Intelligens háromszoros film textúra: minden 

egyes újabb réteg még több színt és nagyobb 
volument biztosít

•     Speciális kefe szerkezet: hullámszerű szálak a 
tökéletes eredmény érdekében

*  Az elismert Dermatest Intézet tudományos 
kutatásai által igazolt. 
Eredmény: 2014 áprilisában, 20 nő részvételével, 
napi kétszeri használat mellett. (12 héten át, 
köztes vizsgálatok 6 hét után)

02 | Deluxe Activating szempilla szérum
•   Bőrbarát szempilla szérum serkentő komplex 

hatóanyaggal
•     Hosszabbítja és vastagítja a szempillákat*
•     Akár 35%-kal hosszabb szempillák, már 6 hét 

után
•     Csökkenti a pillahullást és fokozza a pillák 

sűrűségét

03 | Deluxe dúsító szempilla alapozó
•     Bármilyen szempillaspirál alá 

alkalmazhatod
•     Intenzív szemkiemelés
•     A finom rostoknak köszönhetően erőteljes 

volument kölcsönöz a pilláknak

Deluxe szemfesték lemosó
•     Kétfázisú rendszer: ápoló komponensek és 

lemosó egyben
•     Eltávolítja a vízálló sminket is
•     Nem hagy olajos érzetet maga után
•     Ápoló hatóanyagok gondoskodnak a 

szemkörnyék érzékeny, száraz bőréről
•     Kontaktlencsét viselők is használhatják
•     Használat előtt felrázandó!

TOP 
TERMÉK

Dúsító szempilla 
alapozó

Fantastic 
szempillaspirál

Activating szempilla szérum

Lélegzetelállító szempillák  
az igéző tekintetért

https://www.aloewebshop.hu/fantastic-szempillaspiral
https://www.aloewebshop.hu/deluxeactivating-szempilla-szerum
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4 x 0,5 g   38p   
01 | 11150-1 Night Rock
02 | 11150-3  Velvet Vintage
03 | 11150-8  Secret Dawn
04 | 11150-10  Delighted Nude
05 | 11150-12 Sublime Marine

10.290,–

       11128 Deep Black

3.990,–

1,1 ml  15p  
 11121-1 Bright Liquid    

 11121-2 Dark Liquid

3.790,–
(63.167 Ft/100 ml)

6 ml   14p  

  11120-2 Velvet Violet

  11120-3 Moonlight Silver

  11120-6 Satin Brown

  11120-7 Gorgeous Grey

3.490,–

0,37 g   13p

Érzéki pillantás gyönyörű színekkel
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Deluxe Artistic négyes szemhéjpúder
•   Ízléses árnyalatcsaládok a legváltozatosabb 

színkombinációkhoz
•     4 szemhéjfesték
•     Játék a színekkel, a halványtól az intenzíven csillogóig
•     Rendkívül selymes, magas festéktartalmú professzionális 

textúra
•     Wet & Dry formula: szárazon és nedvesen is felvihetők

Deluxe Full Colour szemhéjtus
•    Könnyen használható, folyékony szemhéjtus 

a hangsúlyos szemekért
•     Intenzív, mély színhatású, hosszantartó 

textúra, amely akár 12 órán át is tartós 
marad

•     Finom filchegy a precíz és elegáns vonalakért
•     Olaj- és púdermentes felületre vigyük fel

Deluxe Perfect szemöldökformázó
•    Speciális kefe a szemöldök formázására 

és rögzítésére
•     Hosszantartó, természetes hatás
•     A szemöldök szálait színezi, nem a bőrt

Deluxe fémes fényű szemkontúrceruza
•   Lélegzetelállítóan krémes összetevők
•     Különösen hosszan tart, vízálló
•     Hegyező ceruzavéggel és satírozó 

szivaccsal az élesebb vonalakért és a 
szép színátmenetekért

TOP 
TERMÉK

https://www.aloewebshop.hu/deluxe-perfect-szemoldokformazo-korrektor
https://www.aloewebshop.hu/deluxe-femes-fenyu-szemkonturceruza


  11109-1 Porcelain

  11109-2 Ginger

6.490,–

2,5 ml   24p
3,6 g   11118   19p

5.290,–

2,2 g   11108   18p

4.890,–
30 ml   11115   27p

7.290,–
(24.300 Ft/100 ml)

30 ml   32p    
1 | 11116-1 Porcelain 4 | 11116-4 Dark Beige
2 | 11116-2 Light Beige 5 | 11116-5 Beige Noisette
3 | 11116-3 Beige  6 | 11116-6 Hazelnut

8.790,–
(29.300 Ft/100 ml)

8,5 g   32p   
11117-101 Porcelain 11117-104 Dark Beige
11117-102 Light Beige 11117-105 Beige Noisette
11117-103 Beige  11117-106 Hazelnut

8.990,–
(105.765 Ft/100 g)

Tökéletes smink

Deluxe bőrtónusjavító 
korrektor
•   Igazi varázslat: eltünteti a 

fáradtság minden nyomát
•   Értékes hatóanyagai az 

amaránt olaj, a bisabolol, az 
ausztráliai mirtuszolaj és az 
Optisol™ táplálnak és 
ápolnak

•   Vidd fel a szem alá, az ajkakra 
és az apróbb ráncokra!

Deluxe gyors ráncfeltöltő 
ceruza
• Feltölti a ráncokat, az 

egyenetlenségeket és a 
kisebb hegeket

• Tartós állaga segíti az 
egyenletesen szép arcszín 
megtartását

• Sminkelés előtt a 
problémás helyekre vidd 
fel az arcbőrre, majd 
hagyd megszáradni

Deluxe szemhéj- és 
ajakalapozó
• Kiegyenlíti a bőr tónusát
• Tartósabbá teszi a rúzst 

és a szemhéjfestéket
• Az ajak és a szem 

sminkelése előtt 
alkalmazd!

Deluxe Primer
• Kiegyenlíti a bőr felületét, 

tartósabbá teszi a sminket
• Gyémánt bázis a még 

ragyogóbb arcszín 
érdekében

• Barackszínű textúrája 
gondoskodik a friss 
arcszínről

• Használd smink alá, vagy 
csak önmagában

01 | Deluxe Perfect Wear alapozó
• Selymes, közepes fedést biztosító alapozó, amely 

optimálisan kiegyenlíti a bőrt
• A makulátlan, ragyogó és puha arcbőrért
• A hatékony peptideknek köszönhetően 

intenzívebb ragyogást biztosít
• Igazoltan 37 faktor napvédelemmel

02 | Deluxe Perfect Smooth kompakt púder
• Krémes, közepes fedést biztosító kompakt púder
• Ideális útközben
• Gyors és egyszerű (újra)sminkelés
• Igazoltan 30 faktor védelemmel
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01a | 11113-1 Ruddy Rose
   11,8 g   27p   
01b | 11113-2 Petal Peach
   11,1 g   27p  

7.290,– 
(61.780 Ft/100 g) 
(65.676 Ft/100 g)

11 g   11114   27p

7.490,–
(68.091 Ft/100 g) 12 g   11111   32p

8.790,–
(73.250 Ft/100 g)

10 g   11112   30p

8.490,–
(84.900 Ft/100 g)

10 g    11110   32p

8.790,–
(87.900 Ft/100 ml)

TOP 
TERMÉK

Tökéletes végeredmény

01 |  Deluxe Perfect Powder 
pirosító
• Selymes bőr, ragyogó arcszín
• A harmónikus matt színek 

üdeséget és friss hatást 
varázsolnak az arcbőrre

• Kihangsúlyozza az arccsontot
• A két szín megfelelő 

kombinációja bármilyen 
bőrtónusra alkalmazható

02 | Deluxe Sun Dream 
bronzosító
• Lágyan csillogó, színezett 

púder, amely természetes 
ragyogást kölcsönöz a bőrnek

• A tökéletes kétszínű 
kombináció gondoskodik az 
egyenletes arcszínről

• Nyáriasan üde arcszín egész 
évben

03 |  Deluxe Hollywood 
Multicolour púder
•   Minden bőrtípushoz és 

mindennapos használatra is 
ideális

• A sárga szín sugárzó és friss 
bőrtónust kölcsönöz

• A bézs segít a pigmentfoltok 
elhalványításában

• A zöld elfedi az apró erecskéket 
és piros bőrhibákat

• Rögzíti a sminket, egyenletes 
fényt biztosít

04 |  Deluxe Hollywood 
Duocolour púder
•   A sárga ideális a reggeli 

arcszínezéshez, enyhíti a szem 
alatti karikákat és 
bőregyenetlenségeket, és 
gondoskodik a ragyogó 
arcszínről

• A lila élettel teli, friss arcbőrt 
kölcsönöz az éjszakai partikon 
is: visszaveri a fényt, így a 
sápadt bőr is üdének, 
kipihentnek hat

• Fixálja a sminket, a bőrtónus 
puhább és simább lesz

05 | Deluxe Velvet Touch 
Micro púder
•   Multifunkcionális púder
•   Könnyű, selymes-

transzparens textúra, mely 
természetes hatást biztosít

•   Csökkenti a csillogást és 
kiegyenlíti a bőrtónust 

40062   45p

12.690,–

40060   39p

10.890,–

40061   45p

12.690,–

40063   30p

8.490,–

40064   29p

7.990,–

40067   13p

3.590,–

40065   19p

5.390,–

40066   22p

5.990,–

40068   155p

helyett 67.720,–

csak 53.990,–
A képen Deluxe Perfect Powder pirosítót visel a modell 11113-1

1 | LR by da Vinci alapozó 
ecset
Folyékony és krémes 
textúrák felviteléhez

2 | LR by da Vinci púderecset
Egyenletes felvitelt tesz 
lehetővé préselt és 
porpúderekkel egyaránt

3 | LR by da Vinci pirosító 
ecset
A pirosító precíz felviteléhez

4 | LR by da Vinci 
szemhéjárnyékoló ecset
A por alapú szemhéjfestékek 
egyenletes felviteléhez

5 | LR by da Vinci satírecset
Tökéletes a 
szemhéjfestékporok 
összesatírozásához

6 | LR by da Vinci szemöldök- 
és szempilla formázó kefe
A gyönyörű, formás 
szemöldökért;
A szempillák elválasztásához

7 | LR by da Vinci szemöldök- 
és tusecset
Púderes szemöldökfestékhez 
és folyékony tushoz

8 | LR by da Vinci rúzsecset
Ideális a rúzs precíz és 
egyenletes felviteléhez

SZETT ENGEDMÉNY

Minden ecset egy szettben

LR by da Vinci 
sminkecset szett
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https://www.aloewebshop.hu/deluxe-perfekt-puder-pirosito
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  10001-1 Soft Snow

  10001-2 Dark Coal

  10001-4 Cold Blue

  10001-5 Soft Ashes

  10001-6 Olive Green

  10001-7 Dark Hazel

1,1 g   8p

1.990,–

LR Colours szemceruza
•   Intenzív, erős színhatás
•   Könnyed felvitel
•   Tartós
•   Ideális kontúrként és  

hangsúlyozáshoz is

01 | 10420-1  Mint ’n’ Pine Green
02 | 10420-3  Sky ’n’ Water
03 | 10420-4  Rose ’n’ Grey
04 | 10420-6  Taupe ’n’ Bronze 
05 | 10420-7  Cashmere ’n’ Copper
06 | 10420-8  Mauve ’n’ Plum
07 | 10420-9  Gold ’n’ Bronze
08 | 10420-10  Vintage Rose ’n’ Grape

  10005-1 Absolute Black

  10005-2 Dark Brown

2,5 ml   10p

2.690,–

  10006-1 Cashmere Creme 

  10006-2 Cashmere Brown

4,9 g & 1,3 g   11p

2.990,– 
(46.939 Ft/100 g)

10004   11p
2 x 4,6 g

2.990,– 
(32.500 Ft/100 g)

2 x 1,25 g   11p

2.990,–
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LR Colours szemhéjtus
•   Intenzív színhatás
•   Pontos, egyenes vonal
•   Gyorsan szárad és 

hosszantartó
•   Használat előtt felrázandó!

LR Colours kétvégű 
szemöldökceruza
•   Természetesen és kifejezően 

hangsúlyozza a szemöldököt
•   Vékony hegy: a feltöltéshez és a 

hangsúlyozáshoz
•   Vastag hegy: a ki- és átfestéshez 

Tipp: szemhéjfestékként is ideális!

LR Colours kétvégű 
szemhéjceruza
•   Kétvégű, nappalra és éjszakára
•   Világos rózsaszín a nappali 

sminkhez
•   Csillámos fehér estére
•   Optikailag nagyítja a szemet
•   Közvetlenül a szemöldök alá 

vidd fel!

LR Colours szemhéjfesték
• Két szín a tökéletes pillantásért
• A világos szín gondoskodik a 

tiszta tekintetről
• Puha textúra, fényvisszaverő 

összetevőkkel
• Tiszta ásványi anyagokkal és 

Phycocorail®-lal
• Talkummentes

10002-1 Absolute Black

10002-4 Dark Brown

10002-5 Night Blue 10266 Absolute Black10386 Absolute Black

10 ml   14p  

3.590,–
(35.900 Ft/100 ml)

11 ml   13p   

3.590,– 
(32.636 Ft/100 ml)

7 ml   13p

3.590,– 
(51.286 Ft/100 ml)

01 | LR Colours Volume & Curl 
dúsító és göndörítő szempillaspirál 
•   Különleges volument kölcsönöz  

és szétválasztja a szempillákat
•   Az enyhén hajlított kefe  

gondoskodik az igézően dús  
pillákról és gyönyörű ívet biztosít

•   Érzékeny szemre és kontaktlencsét 
viselőknek is ajánlott 02 | LR Colours Extreme Volume 

szempillaspirál
•   Hihetetlenül telt, intenzív pillák, 

maximális dúsító hatás
•   A válogatott viaszfélék különösen 

puhává teszik és szép tartást adnak 
a dúsabbnak látszó pilláknak

•   Kúpos kefeforma az „óriási“ 
szemekért

•   Könnyed felvitel a szemzugok apró 
pilláira és az alsó szemhéjra is a 
fokozatosan vastagodó kefével

03 | LR Colours Length & Definition 
vízálló szempillaspirál
•   Szépen elválasztott, optikailag 

meghosszabbított szempillák
•   Volumennövelő hatás a feledhetetlen 

pillantásért
•   Vízálló, extra-tartós
•   „Csillagszem-hatás”: a pillák 

hosszabbaknak, különállóknak tűnnek
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01 | 10029-201  
  Smoothy Rose
02 | 10029-202  
  Smoothy Pink
03 | 10029-203  
  Smoothy Red

10 ml   8p

1.990,–
(19.900 Ft/100 ml)

LR Colours szájfény
•   Különösen hosszantartó és 

extrém csillogású szájfény
•    Ápoló hatás E-vitaminnal és 

rozmaring kivonattal

01 | 10031-1 Crystal Caramel
02 | 10031-2 Crystal Rose
03 | 10031-3 Crystal Peach
04 | 10031-4 Crystal Mauve
05 | 10031-5 Crystal Plum
06 | 10031-6 Crystal Berry

1,6 g   9p

2.390,–

10433   11p

2.990,–
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LR Colours fénylő ajakrúzs
•   Rúzs vagy szájfény? Legyen 

inkább mindkettő egyszerre!
•   A szájfény és az ajakrúzs tökéletes 

kombinációja
•   Hosszantartó, hidratáló hatás
•   Csábítóan gyümölcsös ízzel

LR Colours ápoló ajakrúzs
• Az érzékeny ajkak gyengéd 

ápolása
• A Cupuacu vaj és az E-vitamin 

kivonat véd és táplál 
• Természetes és ápolt ajkak 

hatását kelti

  01| 10032-1 Warm Rose

  02| 10032-2 Magic Mauve

  03| 10032-3 Juicy Rose

  04| 10032-4 Orange Toffee

  05| 10032-5 Midnight Plum

  06| 10032-7 Hot Chili

  07| 10032-8 Brown Rose

 01|  10431-101 Warm Rose
 02|  10431-102 Magic Mauve 
 03|  10431-103 Juicy Rose 
 04|  10431-104 Orange Toffee
 05|  10431-105 Midnight Plum 
 06|  10431-107 Hot Chili
 07|  10431-108 Brown Rose

1,16 g   6p

1.690,–

11p  

2.990,–

Lenyűgöző hatás 
ajkainkon!
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LR Colours ajakkontúr 
ceruza
•   Ideális kontúrként és 

korrigáláshoz
•   Tökéletesen illik az LR többi 

ajakrúzsához

LR Colours ajakrúzs
• Elbűvölő szín és fény
• A vadító pirostól a 

természetes barnáig
• Az E-vitaminnak 

köszönhetően ápolt 
ajkak
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10061-107 Light Sand
10061-102 Medium Sand
10061-103 Light Caramel 
10061-104 Medium Caramel
10061-105 Dark Sand
10061-106 Dark Caramel

30 ml   17p

4.490,–
(14.967 Ft/100 ml)

01 | 10229-101 Light 
02 | 10229-102 Medium / Dark   

4.490,–
(14.967 Ft/100 ml)

30 ml   16p 

10060-1 Light Sand
10060-2 Medium Sand
10060-3 Light Caramel 
10060-4 Medium Caramel
10060-5 Dark Sand
10060-6 Dark Caramel

30 ml   17p 

4.490,–
(14.967 Ft/100 ml)

10062-1 Sun Shine
10062-2 Light Beige
10062-3 Dark Beige
10062-4 Soft Moss

2,5 g   9p

2.390,–

Tö
ké

let
es

 sm
in

ka
lap

LR Colours BB krém
•   Igazi varázsló, ha a szép  

bőrfelületről van szó
•   5 az 1-ben ápolás minden napra 

1. Hidratál 
2. Elfedi a bőrhibákat 
3. Kiegyenlíti a bőrtónust 
4. Mattít  
5. 15-ös fényvédő faktort tartalmaz

LR Colours alapozó
•   Könnyed, krémes és jó fedésű alapozó
•   Hosszantartó, matt hatás, akár 12 órán 

keresztül
•   Hidratál
•   A fényvisszaverő mikropigmentek 

kiegyenlítik a bőrfelszínt

LR Colours olajmentes alapozó
• Puha, krémes alapozó, közepes fedésű
• Az apró púder részecskék gondoskodnak a 

hosszantartó, matt hatásról
• MNF komplexszel a bőr nedvességtartalmának 

kiegyenlítésére
• A fényvisszaverő mikropigmentek korrigálják az 

egyenetlenségeket

LR Colours korrektor
•   Elfedi a szem alatti karikákat, elrejti a 

pirosságot
•   Magas színleadás, tökéletes fedés
•   Egyszerű felvitel a krémesen lágy 

összetevőknek köszönhetően
•   Természetes megjelenést kölcsönöz
•   Avokádóolajjal
•   Hidratáló aloe verával

TOP 
TERMÉK

TOP 
TERMÉK

Tökéletes arcszín
LR 

Colours 
alapozó

Hidratál

LR 
Colours 

olajmentes 
alapozó

Matt hatás
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150 ml   10377   8p

1.990,–
(1.327 Ft/100 ml)

Porszerű.
Tökéletes.
Természetes hatás.

Sz
ín

es
íts

ük
 az

 ar
co

t
4 g   13p  

3.590,–
10441-1 Warm Peach 
10441-2 Cold Berry 
10441-4 Warm Berry 
10441-5 Cold Apricot

01 | LR Colours arcpirosító
• Selymes, könnyed összetevők, 

természetes megjelenés
• Tiszta ásványokból és 

Phycocorail®-ból
• Finom részecskékkel

15 g   10064   17p

4.490,–
(29.933 Ft/100 g)

05 | LR Colours 
transzparens púder
• Selymesen könnyed 

összetétel a 
természetes hatásért

• Tökéletes rögzítés a 
szép, egyenletes 
bőrért

• Áttetsző, minden 
sminkárnyalathoz 
passzol

• Tiszta ásványokból

9 g   15p

4.190,–
(46.556 Ft/100 g)
10440-1 Sand
10440-2 Caramel 
10440-3 Apricot 

18 g   10068   17p

4.490,–
(24.944 Ft/100 g)

02 | LR Colours kőpúder
• Tökéletesen matt arcbőr – 

útközben is
• A könnyed összetevők 

hatására a bőr ragyogóvá 
válik és szabadon lélegzik

• Tiszta ásványokból és 
Phycocorail®-ból

04 | LR Colours bronzosító gyöngyök
•   Barnító púder, gyöngyök formájában
•   Friss, ragyogó, nyári bőrszínt biztosít 

egész évben
•   Az arccsont és a dekoltázs 

kiemelésére is alkalmas
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03 | LR Colours arctisztító hab
A gazdag, tápláló hab kíméletesen 
tisztítja a bőrt és eltávolítja a 
sminket.



100 ml   10095   7p

1.790,–

100 ml   10094   10p

2.590,–

4526   4p

1.190,–

823   4p

990,–

15 ml    10303   13p

3.590,–
(23.933 Ft/100 ml)

Kö
rm

ei
nk

ne
k 

áp
ol
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ra

 v
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zü
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e!

LR Colours  
körömlakklemosó box
•   A körömlakk gyors és alapos 

eltávolításáért
•   Természetes őszibarackmag 

olajjal
•   Acetonmentes

LR Colours körömlakklemosó
•   Az őszibarackmag olaj 

visszazsírosító hatású
•   A körömlakklemosó box 

utántöltésére is alkalmas
•   Acetonmentes

TOP 
TERMÉK

LR Colours professzionális 
körömreszelő
•   Természetes és műkörmökhöz 

is alkalmas
•   Gyors, pontos, lapos 

kialakítású

LR Colours négyoldalú 
körömpolírozó
•  Ragyogó körmök
•   Políroz, fényesít, simít és 

kiegyenlít
• Hossza: kb. 15 cm

LR Colours  
kéz- és körömápoló szérum
•   A bársonyosan simogató kezekért
•   Szőlőmag-, avokádó-, jojobaolajjal 

és E-vitaminnal
•   Gyengéd ápolás az érzékeny 

bőrre

5,5 ml   10405   8p

1.990,–
(36.182 Ft/100 ml)

5,5 ml   10404   6p

1.790,–
(32.545 Ft/100 ml)

5,5 ml   10403   6p

1.790,–
(32.545 Ft/100 ml)

5,5 ml   10402   8p

1.990,–
(36.182 Ft/100 ml)

5,5 ml   10401   8p

1.990,–
(36.182 Ft/100 ml)

ápolás

védelem

rögzítés

erősítés

regenerálás

01 | LR Colours Billionnails körömápoló
• Intenzív ápolás körmeinknek
• E-, C- és F-vitaminnal, fehérjével és 

kálciummal
• Serkenti a köröm növekedését, táplál, erősít 

és csökkenti a köröm merevségét

02 | LR Colours alapozó körömlakk
• Kisimítja a köröm felületét, előkészíti a 

körmöket festés előtt
• Megvédi a körmöt az elszíneződésektől 
• Meghosszabbítja a színes körömlakk 

élettartalmát

03 | LR Colours fedőlakk
•  Tartós felületet képez a köröm területén
• Megóvja a körmöt a lakk lepattogásától és a 

berepedésétől

04 | LR Colours körömerősítő
• Erősíti a természetes körmöket
• Speciális, csillogó védőréteget képez
• Ideális a színes körömlakk alá

05 | LR Colours terápiás körömlakk
•  Ideális a puha, törékeny körmökre
• Az E-vitamin és a bambusz kivonat 

gondoskodik a köröm rugalmasságáról
• A keratin építőelemek javítják a köröm 

állapotát és támogatják az egészséges 
növekedésben

01 | 10400-1  Marshmallow White
02 | 10400-2  Frosty Vanilla
03 | 10400-3  Ballerina Rose
04 | 10400-4  Sandy Beige
05 | 10400-5  Toffee Cream
06 | 10400-6  Latte Macchiato
07 | 10400-7  Happy Coral
08 | 10400-8  Pink Flamenco
09 | 10400-9  Foxy Fuchsia
10 | 10400-10  Red Kiss
11 | 10400-11  Black Cherry
12 | 10400-12  Lady Lilac
13 | 10400-13  Brown Truffle
14 | 10400-14  Smoky Grey

5,5 ml   6p

1.790,–
(32.545 Ft/100 ml)

Szalonképes 
körmök

LR Colours csillogó 
körömlakk
•  Tökéletes lefedettség, magas 

színintenzitás, tartósság
• Professzionális ecset, ami 

könnyedén felveszi a köröm 
formáját, segíti a szín pontos 
alkalmazását
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lrgkf.com

Adományszámla  IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00
   BIC: DRES DE FF 400

Itt minden információt megtalálsz a projektjeinkről 
és arról, hogyan segíthetsz:

LRGKF |

Esélyt ajándékozunk 
a gyerekeknek.

A „More quality for your life“ mottó nem csak 
az üzleti modellre vonatkozik.

Az LRGFK is jobb életminőséget biztosít 
a gyerekeknek. Hiszen sok fiúnak és lánynak 
még mindig kevés esélye van a reményteli 
jövőre.

Minden adomány a támogató projekteket illeti, 
főként a képzés és az egészség jegyében.

SEGÍTS TE IS!


