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https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-magic-bubble-mask
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| 20798 | 10.990,– | 36p

| 20789 | 5.990,– | 50 ml | (11.980 Ft/100 ml) | 22p

Ez bizsergően szép

ALOE VERA ARCTISZTÍTÓ 
SZETT

SZUPERCSAPAT AZ IDEÁLIS TISZTÍTÁSHOZ

Izgalmas nagyvárosokba vágysz, de szeretnéd megőrizni 
bőröd természetes ragyogását? Ez nagyon egyszerű!

NAPI RUTIN
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SLR ALOE VIA Aloe Vera Magic Bubble Mask
A TISZTA, 
RAGYOGÓ 
NYÁRI ARCBŐRÉRT

Az Aloe Vera Magic Bubble Mask ideális útitárs 
városlátogatásokra. A nagyvárosokban rengeteg káros 
anyag található a levegőben, ami bejut a bőrbe. 
A gyömbér és a moringa kivonat megszabadítja a bőröd 
az elhalt hámsejtektől és a káros anyagoktól, valamint 
a lótuszhoz hasonló hatékonysággal előzi meg további 
káros anyagok lerakódását. Méregtelenítés, nedvesség 
és buborékfokozás egyetlen termékben – egyszerűen 
zseniális!
Vidd fel a maszkot esténként a megtisztított arcbőrre 
(ne masszírozd be), várj 5-10 percet, majd alaposan 
mosd le. A bőröd ki fog csattanni az életerőtől! Ezt 
látni, érezni és hallani fogod.

Tisztítsd meg az arcod a szennyeződésektől és a 
sminkmaradványoktól az arctisztító tejjel, majd használd az 
arctisztító tonikot a tonizáláshoz.

Szabadítsd meg a bőröd heti 1-2 alkalommal az 
elhalt hámsejtektől és a külső környezeti hatásoktól 
az Aloe Vera Magic Bubble Mask segítségével.

Mélyrehatóan tisztítja és megszabadítja a bőrt a káros anyagoktól, valamint azok lerakódásától. Tisztít és regenerál a tiszta, ragyogó bőrképért.

Szettben: Aloe vera arctisztító tonik (200 ml), Aloe vera arclemosó tej (200 ml), Aloe Vera Bubble Mask (50 ml).
1 | Aloe vera arctisztító szett

2 | Aloe Vera Magic Bubble Mask

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-magic-bubble-mask
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-magic-bubble-mask
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arctisztito-tonik-es-tej
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arctisztito-tonik-es-tej
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Pont Neuf: a hídon 
elcsattanó csók állítólag 
örök szerelmet hoz és 
elválaszthatatlanná teszi a 
párokat! 

Eiffel-torony: az Eiffel-torony 
éjszaka lélegzetelállítóan 
szép és nagyon romantikus.

Montmartre: üljetek le 
naplementekor a Sacré-Cour 
lépcsőjén és élvezzétek a 
kilátást Párizs felett!

DÉJÀ VU?

Oh là là …

PÁ
RI

ZS

Romantika a szerelem városában!
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30293 | 8.990,– | 2x50 ml.  29p

3295-130 | 5.490,– | 50 ml. | 20p

3295-165 | 5.490,– | 50 ml. | 20p

Próbáld ki itt az új illatot 
és szeress bele Párizsba!

Élvezd ki a felejthetetlen hétvégét a haute couture 
és az udvariasság városában! Az új illatok olyan 
romantikusak, izgalmasak és divatosak, mint a trendek 
fővárosa.

PARIS FÉRFIAKNAK PARIS NŐKNEK

ÚJ &

ISTEN HOZOTT, PÁRIZS!

AMÍG A KÉSZLET TART!

LR Classics DELUXE-Illatok

Aromás, férfias illat 
citrommal, jázminnal, 
cédrussal és pézsmával. 
Ki tud ennek ellenállni?

Bájos kompozíció 
bergamott, pünkösdirózsa, 
szantálfa és karamell 
egyvelegével. Egyszerre 
romantikus és csábító!

1 | LR Classics DELUXE PARIS nőknek

2 | LR Classics DELUXE PARIS férfiaknak

3 | LR Classics DELUXE PARIS – 2-es csomag (szabadon választható) | 

| Eau de parfum:

| Eau de parfum:

Eau de parfum:

https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-deluxe-paris-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-deluxe-paris-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-deluxe-paris-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-deluxe-paris-ferfi-parfum
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AMÍG A KÉSZLET TART!

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sos-vizes-hajspray
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 | 20763 | 10.590,– | 35p

| 26064 | 2.990,– | 200 ml | (1.495 Ft/100 ml) | 11p

Kedveled az aktív pihenést a szörfösök 
paradicsomában? Készíts magadnak laza, 
hullámos frizurát, így divatos megjelenésed 
nap, szél és tenger csókolta lesz!Az Aloe vera 
sós vizes hajspray gondoskodik a tökéletes 
eredményről, a könnyen kezelhető, hullámos 
textúráról és a vad külsőről – mintha a tenger 
készítette volna. Mindeközben az aloe vera 
nedvességgel látja el a hajat, valamint védi a 
forrósággal és a kiszáradással szemben.

Fújd a spray-t a nedves hajadra és lazán 
masszírozd be a kezeddel.

Fújd a spray-t a nedves hajadra, egyes 
hajtincseket csavarj be és szárítsd meg a 
levegőn vagy hajszárítóval.

Laza tengerparti megjelenés

Definiált hullámok

Friss, tengeri szellő a 
hajadnak!

Egy strandon töltött nap után a hajad lestrapált lesz. Az Aloe 
vera Nutri-Repair hajápoló termékek azonban 7 tápláló olajjal 

újra gyönyörűen ragyogóvá varázsolják a hajad.

NAPKÁROSODOTT HAJ?

FÚJD MAGADRA A TENGERPARTI 
ÉLETÉRZÉST!

Aloe vera sós vizes hajspray

1 | Aloe vera sós vizes hajspray | A divatos hullámokért, szörfös stílusban.
2 |Aloe vera Nutri-Repair hajápoló szett
Szettben: sampon (200 ml), balzsam (200 ml), hajmaszk (200 ml) |Táplálja, erősíti és javítja a haj minőségét. Véd a töredezéssel szemben.

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sos-vizes-hajspray
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sos-vizes-hajspray
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-nutri-repair-hajapolo-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-nutri-repair-hajapolo-szett
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Irány a strand 
és élvezd a 
napsütést!

Érzékeny a 
bőröd?

Itt az idő a gondtalan 
nyári napok 
kihasználására a 
tengerparton. Élvezd az 
egyszerű napvédelmet!

Ez legyen a csomagban: 
megfelelő napvédelem!Az 
Aloe vera napvédő 
termékek személyreszabott 
védelemet kínálnak az 
egész családnak.

 M
AL
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IGEN

NEM
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FF30FF20 FF30FF20FF50

| 23075 | 4.890,– | 100 ml | 17p
| 23071 | 4.690,– | 100 ml | 18p

| 23072 | 7.890,– | 75 ml | (10.520 Ft/100 ml) | 28p
| 23074 | 6.290,– | 50 ml | (12.580 Ft/100 ml) | 22p |

| 23073 | 6.290,– | 125 ml | (5.032 Ft/100 ml) | 22p
| 23070 | 4.590,– | 200 ml | (2.295 Ft/100 ml) | 18p

Érzékeny a 
bőröd?

Mindenkinek: 
napozás 
utáni 
krémzselé!

ÉRZÉKENY 
BŐRŰEKNEK ÉS 
GYEREKEKNEK

A napbarnított 
szépségért - 
védelem arcra 
és dekoltázsra

Az aktív pihenés 
kedvelőinek, 
halványan 
napbarnított 
bőrrel

A könnyed, hűsítő 
krémzselé 
nedvességgel látja 
el a bőrt és 
regenerálja.

A vízálló krém 
megbízhatóan 
védi a gyerekek 
érzékeny bőrét is 
az UVA- és UVB-
sugarakkal 
szemben. 40% aloe 
verával intenzív 
nedvességgel látja 
el a bőrt, valamint 
bársonyosan 
puhává varázsolja.

A vízálló krém 
megbízható 
védelmet nyújt az 
UVA- és UVB-
sugarakkal szemben. 
A 40% aloe vera 
zselé nedvességgel 
látja el a bőrt és 
segít megőrizni 
puhaságát.

A könnyed, vízálló spray 
megbízhatóan véd a 
sportolás során az UVA- és 
UVB-sugárzással 
szemben. 30% aloe vera 
zselé által nedvességgel 
látja el a bőrt, valamint 
hűsíti egyszerre.

Védi a különösen 
érzékeny bőrfelületeket, 
mint az arc és a 
dekoltázs az UVA- és 
UVB-sugarakkal 
szemben, valamint 
megóvja a bőrt az idő 
előtti öregedéssel 
szemben. A 40% aloe 
vera zselé ápolja és 
nedvességgel tölti fel a 
bőrt.

A könnyed, vízálló 
krémzselé védi a 
bőrt az UVA- és 
UVB-sugarakkal 
szemben.

40% aloe vera 
zselével hűsít és 
nedvességgel látja 
el a bőrt.

NAPBARNÍTOTT 
BŐRŰ 
NAPIMÁDÓKNAK

HALVÁNYAN 
NAPBARNÍTOTT BŐRŰ 
NAPKEDVELŐKNEK

1 | Aloe vera Sun napvédő krém FF 20
2 | Aloe vera Sun naptej FF 30
3 | Aloe vera Sun intenzív naptej FF 50+
4 | Aloe vera Sun bőröregedés-csökkentő napvédő krém FF 20

5 | Aloe vera Sun napvédő spray FF 30
6 | Aloe vera Sun napozás utáni krémzselé

| Könnyed krémzselé napbarnított bőrtípusokra.
| Krém halványan napbarnított bőrtípusokra.

| Krém világos, érzékeny bőrtípusokra és gyerekeknek.

Krém érzékeny bőrfelületekre, mint az arc és a dekoltázs.
| Könnyed spray halványan napbarnított bőrre. Útközben is ideális.

| Könnyed, hűsítő krémzselé minden bőrtípusra.

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-napvedo-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-sun-naptej-lsf30
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-intenziv-naptej-lsf-50
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-intenziv-naptej-lsf-50
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-anti-aging-krem-lsf20
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-anti-aging-krem-lsf20
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-napvedo-spray-lsf-30
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-napvedo-spray-lsf-30
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-napozas-utani-krem
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-napozas-utani-krem
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Fedezd fel az eredeti Mallorcát 
és élvezd az igazi mediterrán 
hangulatot a tömegturizmuson 
kívül. Bérelj egy jeepet és vedd 
célba az eldugott öblöket! 
Csodálkozni fogsz, milyen 
gyönyörű a sziget.

PSSZT... TITKOS 
HELYEK!

Tökéletes útitársat keresel?Aloe vera ápoló 

termékek!

Tedd a szívedre a kezed: divatos öltözékek, új bikini 
és naptej mindenképp kerül a bőröndbe, de ki gondol 
pakolás közben a leégésre és a bőrproblémákra?  
Az LR Aloe Via termékek minden esetben tökéletes 
védelmet garantálnak a bőrnek.

M
AL

LO
RC

A

KÉSZÜLJ A NYARALÁSRA!
Aloe vera bőrápolás
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| 20679 | 6.290,– | 50 ml | (12.580 Ft/100 ml) | 22p
| 20600 | 5.890,– | 400 ml | (1.473 Ft/100ml) | 22p

| 20707 | 16.690,– | 52p
| 20643 | 1.890,– | 50 ml | (3.780 Ft/100 ml) | 7p

| 27517 | 2.990,– | 100 ml | 11p

Ápoló trió a 
természetesen szép 
arcbőrért. Gyengéd 
nappali, éjszakai és 
szemkörnyékápoló 
krém aloe verával 
gazdagítva, minden 
bőrtípusra, minden 
életkorban.

A legnagyobb 
forróságban is 
gondoskodj a 
kellemes 
frissességérzésről 
és védekezz a 
kellemetlen 
testszagok ellen.

Túl sok időt töltöttél a 
napon? Leégett a 
bőröd, húzódik és 
vörös? A praktikus 
spray 83% aloe 
verával és 12 
növényi kivonattal 
azonnal hűsíti és 
megnyugtatja a 
bőröd.

Lásd el frissesség 
bombával a bőröd! 
Színtiszta  nedvesség, 
mely azonnal 
beszívódik és nem 
zsírosítja a bőrt.

Mezítlábasoknak: 
ápold a strandon 
töltött napok után 
durva lábad, hogy 
újra puhává váljon.

KÖELEZŐ
Darabok 

nyaralásra

1 | Aloe vera hidratáló gél
2 | Aloe vera elsősegély spray
3 | Aloe vera arcápoló szett 
4 | Aloe vera alkoholmentes golyós dezodor
5 | Aloe vera lábápoló krém 

| Könnyed, gyorsan beszívódó szorbé állagú textúra az arcra.
| SOS-spray minden bőrfelületre.

| Szettben: Aloe vera nappali krém (50 ml) | Aloe vera éjszakai krém (50 ml) | Aloe vera szemkörnyékápoló (15 ml).
| Gyengéd védelem alkohol nélkül.

| Gyorsan beszívódó krém durva, igénybevett lábfejekre.

https://www.aloewebshop.hu/kremmania-aloe-vera-arcapolo-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-elsosegely-spray-first-aid
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-golyos-dezodor-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-hidratalo-gel
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-labapolo-krem
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FELFRISSÜLÉS

Mi a legjobb hely a kókuszos 
testpermetnek?

A HŰTŐ!
 Életed legmenőbb 
frissességbombája.

AMÍG A KÉSZLET TART:

KÓKUSZOS KIADÁS

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kokuszos-arc-es-testpermet
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| 20790 | 2.990,– | 100 ml | 11p

Türkizkék tengerről, fehér homokos partról és 
pálmafákról álmodozol? Kényeztesd arcod és tested a 
karibi életérzéssel!A frissítő testpermet az 50% aloe 
vera és a bio kókuszvíz által nedvességgel látja el a 
bőrt és karibi kókuszillattal kényezteti az érzékeket.
Mindig ott, ahol éppen lenni szeretnél.Tökéletes felfrissülés útközben! Használat: az extra adag nedvességért fújd kb. 20 cm távolságból a 
bőrödre. Azonnal beszívódik és smink viselése esetén is használható.

ÉRZÉKI 
FELFRISSÜLÉS

Aloe vera kókuszos hidratáló arc- és testpermet

| Frissességbomba útközben, hűsíti és revitalizálja a bőrt.1 | Aloe vera kókuszos arc- és testpermet

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kokuszos-arc-es-testpermet


14

| 28314 | 11.990,– | 30 ml | (39.966 Ft/100 ml) | 43p

| 28315 | 11.990,– | 125 ml | (9.592 Ft/100 ml) | 43p

| 28316 | 18.990,– | 63p

| 70036 | 62.990,– | 180p | 

| 70037 | 62.990,– | 180p

4 | ZEITGARD 1 arctisztító készülék szett normál bőrre

Zeitgard készüléktartó utazáshoz

Pórusmélységű tisztítás a 
ZEITGARD 1 arctisztító készülékkel, 

mely eltávolítja az elhalt hámsejteket 
és így ideális felkészülés a makulátlan 

barnasághoz.

SZÍNVONALAS 
TISZTÍTÁS

Érezd magad a Côte d‘Azur istennőjének! Kényeztesd 
napbarnított bőrödet értékes bőröregedés-csökkentő, luxus 

olajokkal. Így hatékonyan megelőzheted a napsugárzás 
okozta bőröregedés első jeleit. A Zeitgard Beauty Diamonds 

luxus testápoló olaj tripla komplexszel kényezteti a testet 
és az érzékeket a tápláló olajok, regeneráló vitaminok és 

bőrfelület optimalizáló gyömbér kivonat által. Látható és 
érezhető a fiatalos kisugárzás! Az arcod is megőrizheti csábító 

kisugárzását a Zeitgard Beauty Diamonds arcápoló olaj 
válogatott vitaminjai és 6 értékes olaja által.

Érezd magad 
szépnek és szexinek!

vagy

1 OLAJ 3 HASZNÁLATI MÓD:
Ápoló olaj a bársonyosan sima,  
ragyogó bőrért

ST
. T

RO
PE

Z

FOLYÉKONY LUXUS A RAGYOGÓ, 
NAPCSÓKOLTA BŐRÉRT

Zeitgard Beauty Diamonds olaj

Zuhanyzás után masszírozd gyengéden a bőrbe körkörös 
mozdulatokkal, majd várj rövid ideig, míg beszívódik.

A gazdagabb ápolásért adj pár csepp olajat a tusfürdőhöz 
vagy a testápolódhoz. Egyszerűen csak keverd össze a 
kézfejeden használat előtt.

Tuningold fel a kedvenc terméked!

Kényeztetés olajos radírral
Néhány pumpálásnyi olajat keverj össze cukorral, majd 
masszírozd át vele a tested, végül zuhanyozz le langyos 
vízzel.

 | 6 olaj (argán, avokadó, jojoba, makadámia, mandula, szőlőmag) 

Ajándék szettenként:

| A tripla komplex (értékes olajok, regeneráló A- és 
értékes kombinációja válogatott vitaminokkal táplál, regenerál és védi a bőrt.
1 | Zeitgard Beauty Diamonds arcápoló olaj

| Szettben: Beauty Diamonds arcápoló olaj (30 ml) 6 olaj és értékes vitaminok 
E-vitamin, bőrfelület optimalizáló gyömbér kivonat) által ápolja a bőrt.
2 | Zeitgard Beauty Diamonds testápoló olaj

Szettben: LR ZEITGARD 1, 1 x arctisztító készülék kefével,  zselé normál bőrre, 125 ml | AJÁNDÉK: készüléktartó utazáshoz

kombinációjával arcra, Beauty Diamonds testápoló olaj (125 ml) speciális tripla komplexszel testre.
3 | Zeitgard Beauty Diamonds arc- és testápoló olaj szett 

Szettben: LR ZEITGARD 1, 1 x arctisztító készülék kefével,  arctisztító krém érzékeny bőrre, 125 ml, AJÁNDÉK: készüléktartó utazáshoz
5 | ZEITGARD 1 arctisztító készülék szett érzékeny bőrre

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-arcapolo-olaj
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-luxus-testapolo-olaj
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-arcapolo-es-testapolo-olaj-szett
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-arctisztito-keszulek-szett-normal-borre-ajandekkal
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-arctisztito-keszulek-erzekeny-borre-ajandekkal
https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-1-arctisztitas
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ÚJ &
AMÍG A KÉSZLET  

TART!
MOST

TESTRE IS!

| Szettben: Beauty Diamonds arcápoló olaj (30 ml) 6 olaj és értékes vitaminok 

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-arcapolo-es-testapolo-olaj-szett
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| 40047 | 7.590,– | 22p

Nincs időd, pénzed vagy kedved 
elutazni? Változtasd a teraszt 
kellemes oázissá! A szúnyogoknak 
és egyéb zavaró rovaroknak semmi 
esélye a praktikus illatgyertyával 
szemben! Lazulós nyárestékre a 
csillagos égbolt alatt...

A gyertya leégése után használd az arany tégelyt stílusos lakásdíszként!*

*Élelmiszer tárolására nem alkalmas.

MAGA A PARADICSOM, 
ITT ÉS MOST!

Citronella gyertya

1 | Citronella gyertya | Viasz súlya: 400 g
Illat: narancs, eukaliptusz és citromfű. A stílusos gyertya kellemes hangulatot varázsol a 
teraszra. A nyári illat távol tartja a szúnyogokat és más rovarokat. Égési idő: 35-40 óra

https://www.aloewebshop.hu/citronella-gyertya
https://www.aloewebshop.hu/citronella-gyertya
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| 10443 | 8.690,– | 25p

| 10342-58 | 1.890,– | 5,5 ml | 6p

| 10444 | 8.690,– | 25p

| 10342-57 | 1.890,– | 5,5 ml |  6p

| 40186 | 7.590,– | 19p

Varázsolj el mindenkit 
a ragyogással!

ÚJ &

Olyan szép, akár egy 
görög istennő!

ÚJ &

Minden szetthez 

ajándékba adunk egy 

kozmetikai táskát 

divatos arany színben!

AJÁNDÉK

IB
IZ

A

ÜNNEPELJÜK 
AZ ÉLETET!

AJÁNDÉK

AMÍG A KÉSZLET 
TART!

AMÍG A KÉSZLET 
TART!

| Szettben: Extreme Volume Szempillaspirál – Absolute Black (11 ml) + szemhéjfesték - Rose ’n’ Grey 

| Szettben: LR Colours Extreme Volume szempillaspirál – Absolute Black (11 ml) + szemhéjfesték Gold ’n’ Bronze 

Nyomott, nyári mintával. 100% pamut. Erős vászon anyag. Méretek: 42 x 42 x 10 cm. Pánt hossza: 95 cm.

1 | LR Colours Sarkling Princess Look
(2 x 1,25 g) + fénylő ajakrúzs  – Crystal Mauve (1,6 g) + LR Colours csillogó körömlakk Rose Gold Metallic (5,5 ml) | AJÁNDÉK: kozmetikai táska arany színben
2 | LR Colours csillogó körömlakk Rose Gold Metallic
Tökéletes fedés a telített szín által, ragyogó befejezés metál darabokkal, hosszan tartó. 
3 | LR Colours Greek Goddes Look
(2 x 1,25 g) + Fénylő ajakrúzs – Crystal Rose (1,6 g) + LR Colours csillogó körömlakk Gold Metallic (5,5 ml) | AJÁNDÉK: kozmetikai táska arany színben
4 | LR Colours csillogó körömlakk Gold Metallic
Tökéletes fedés a telített szín által, ragyogó befejezés metál darabokkal, hosszan tartó.
5 | Strandtáska

https://www.aloewebshop.hu/lr-colours-sarkling-princess-look
https://www.aloewebshop.hu/lr-colours-sarkling-princess-look
https://www.aloewebshop.hu/lr-colours-greek-goddes-look
https://www.aloewebshop.hu/lr-colours-greek-goddes-look
https://www.aloewebshop.hu/strandtaska
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Ez a trendi strandtáska igazi szemet 
gyönyörködtető darab. Bevásárló 

táskának vagy az esti bulira is 
tökéletes. Az LR Colours nyári 

sminkjeivel biztosan rengeteg 
elismerő pillantást bezsebelsz majd.

ÜNNEPELJÜK 
AZ ÉLETET!

ÚJ &
AMÍG A KÉSZLET TART:

| Szettben: Extreme Volume Szempillaspirál – Absolute Black (11 ml) + szemhéjfesték - Rose ’n’ Grey 

| Szettben: LR Colours Extreme Volume szempillaspirál – Absolute Black (11 ml) + szemhéjfesték Gold ’n’ Bronze 

https://www.aloewebshop.hu/strandtaska


Vasárnap esténként a gazdagok 
és szépek a Cala Jondalon lévő 
Blue Marlin klubban 
szórakoznak house és techno 
zenére.

Cova Santán (a szárazföldön 
Sant Jordi és Sant Josep között) 
egy gourmet éttermet építettek 
egy öreg barlang köré. A 
hírességek itt szórakoznak a 
szabad ég alatt, majd a késői 
órákban a barlangban.

ÉRDEKESSÉGEK 
IBIZÁN:

A napi adag aloe 

verád: egészséges1 és 

ínycsiklandó!

Nincs ibizai nyaralás a legendás tengerparti bulik nélkül. 
A lounge zene és a naplemente mellett a koktélok sem 
hiányozhatnak! Próbáld ki aloe vera-koktéljainkat - nemcsak 
finomak, hanem egészségesek is!

IB
IZ

A

EZ A NYÁR ÍZE!
Aloe vera ivógélek
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30 ml

10 ml

160 ml

100 ml

30 ml

110 ml

120 ml

20 ml

20 ml

30 ml

100 ml

100 ml

70 ml

1

2

*

**

| 80800 | 10.990,– | 1000 ml | (1.099Ft/100ml) | 42p |

| 80750 | 9.990,– | 1000 ml | (999Ft/100ml) | 38p |

| 80700 | 9.990,– | 1000 ml | (999Ft/100ml) | 38p |

Aloe vera 
őszibarack ízű ivógél

Aloe vera 
mézes ivógél

Aloe vera Sivera ivógél

EZ A NYÁR ÍZE!

A cukormentes egészségtudatosoknak²

Az általános jó közérzetért

Javítja az energia-anyagcserét és erősíti 
az immunrendszert1.

Aloe vera Sivera ivógél
Egy ág mentalevél

Citromlé

Limelé

Víz + jégkocka

Aloe vera 
őszibarck ízű ivógél

Ananászlé

Narancslé

Kókusztej

Citromlé

Egy ág mentalevél

Aloe vera 
mézes ivógél

Áfonyalé

Gránátalmalé

Víz + jégkocka

Az Aloe vera ivógélekben lévő C-vitamin gondoskodik a normál energia-anyagcseréről, valamint az immunrendszer normál működéséről.
Az aloe vera a természetből származó cukrokat tartalmaz.
Ajánlott napi adag.
A környezetünk nagyon fontos számunkra, ezért az Aloe vera ivógéleket lépésről-lépésre műanyag fedél nélkül fogjuk szállítani. A rendelésleadás idejétől függően, a következő ivógéled már 
a fenntarthatóság felé halad.

1 | Aloe vera Sivera ivógél
Az általános jó közérzet specialistája: 90% aloe vera zselével, 7% mézzel és csalán kivonattal.
2 | Aloe vera őszibarack ízű ivógél A cukormentes egészségtudatosoknak: 98% aloe vera zselével, hozzáadott 
cukor nélkül.2 (Információ cukorbetegeknek: csak 0,054 BE), az ajánlott napi adag C-vitamin 100%-ával*.
3 | Aloe vera mézes ivógél Tradicionális receptúra Romano Zago szerzetes eredeti receptje alapján: 90% aloe vera zselével, 
9% mézzel, az ajánlott napi adag C-vitamin 75%-ával*.

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-sivera-a-tisztitokura
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-sivera-a-tisztitokura
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-oszibarack-cukorbetegseg-eseten-is
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-oszibarack-cukorbetegseg-eseten-is
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-mezes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-mezes
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| 81030 | 42.490,– | (1349/tubus) | 30 tubus | 168p

| 27529 | 13.390,– | 45p

Támogasd a teljes körű rutinod külsőleg is célzott 
ápolással. Használd a problémásabb területek 
feszesítésére: a has, a felsőkarok, a combok és a fenék 
részre. 
A masszázskesztyű ajándék az Aloe vera korrigáló 
szetthez.

LEHET EZ ENNÉL IS TÖBB?

Kényeztesd a tested és a lelked egy 

kis kikapcsolódással!

Fiatalosan szép megjelenésről álmodozol, akárcsak 
egy ayurvédikus kezelés után? Egyszerűen idd szépre 
magad az 5in1 Beauty Elixirrel - otthon vagy a nyaralás 
alatt! Az innovatív elixír tudományosan igazolt szépítő 
hatóanyagok sokoldalú erejével egyszerre 5 kívánságot1 
teljesít, ráadásul ehhez egyetlen adag elegendő:

1  A biotin, a cink, az A-vitamin, a riboflavin és a niacin hozzájárulnak a bőr normál állapotának megtartásához. A réz hozzájárul a normál bőrpigmentáció megtartásához. 
A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és a bőr normál funkcióinak megtartásához.A réz hozzájárul a kötőszövetek normál állapotának megtartásához. 
A biotin és a cink hozzájárul a haj normál állapotának megtartásához. A réz hozzájárul a normál hajpigmentáció megtartásához.A cink hozzájárul a körmök normál 
állapotának megtartásához.Az E-vitamin védi a sejteket az oxidativ stresszel szemben. A tiamin hozzájárul a normál energia-anyagcsere megtartásához.  
A B6- es B12-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. Forrás: Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119.  
Szignifikáns ránccsökkenés és megemelkedett kollagénkoncentrátum a bőrben 4 hét használat után. Vizsgálat: 100 45 és 65 év közötti nő részvételével.

Sri Lanka - az Indiai-óceán álomszigete - az 
ayurvéda bölcsője. Ennek a teljes körű, tradicionális 
wellness-kezelésnek a középpontjában meleg 
olajos masszázsok és forró kövek állnak. 
Az ayurvéda úgy hat, mint a fiatalság szökőkútja - a 
kipihent, természetesen szép kisugárzásért.

AYURVEDA

A SZÉPSÉGED 
NEM TITOK!

LR LIFETAKT 5 in1 Beauty Elixir 

Fiatalos megjelenés
Tiszta bőrkép
Feszes bőr
Ragyogó haj
Erős körmök

Fedezd fel a te „ayurvéda kezelésed“ a belső szépségért!

Az egyedülálló dupla komplexum gondoskodik a fiatalos szépségről tetőtől talpig. Az aktív komplexum 2,5 g kollagén peptiddel, 50 mg hyaluronsavval, rézzel, 
cinkkel és 9 magasan koncentrált vitaminnal aktiválja a szépségfolyamatokat a testben1. A megelőző komplexum aloe verával és négy másik növényi kivonattal 
előzi meg az öregedés legfőbb okait. Nem tartalmaz édesítőszert, színezékanyagot, laktózt és glutént.

1 | 5in1 Beauty Elixir

2 | Aloe vera korrigáló szett:
Szettben: Aloe vera testkontúr zselé (200 ml), Aloe vera korrigáló testápoló (200 ml) | AJÁNDÉK: masszázskesztyű

https://www.aloewebshop.hu/beauty-elixir
https://www.aloewebshop.hu/beauty-elixir
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-alakformalo-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-alakformalo-szett


Az LR Health & Beauty Systems fenntartja a közölt adatokkal illetve a 
tartalom bármely részével kapcsolatos változtatás jogát, az esetleges 

nyomdahibákból fakadó tévedésekért nem vállal felelősséget.

LR Health & Beauty Systems Kft. · H-1191 Budapest · Ady E. út 42–44. 
Tel.: +36 1 477 4245 · Fax: +36 1 477 4248 · Service.hu@LRworld.com 

www.LRworld.com

LR Partnered:

Az LR termékeit LR Partnerek értékesítik.
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20650 | 11.690,– | 36p

Az aloe vera s
okoldalúsága: 

megnyugtatja, hűsíti és véd
i a bőröd 

az utazások során.
BőrápolásSOS-

Szettben: Aloe vera propoliszos krém (100 ml),
Aloe vera koncentrátum (100 ml),
Aloe vera elsősegély spray ebben a kiszerelésben 
csak a boxban kapható. (150 ml).

1 | LR ALOE VIA Aloe vera box

Mozo
Typewriter
www.aloewebshop.hu

https://www.aloewebshop.hu
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-box

