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Szettben csak

Egyenként összesen 12.970,–

8.290,–

20650   29p 

5.590,– 
 4.390,– 
 2.990,– 
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HUAz 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.

Aloe vera box

TAVASSZAL IS

Special Offer
MEGTAKARÍTÁS35

Az LR minden áprilisban eladott Aloe vera 
box után 300 Ft-tal támogatja az LRGKF 
alapítványt.

300 FT ADOMÁNY

SPECIÁLIS ÁPOLÁS

SOS-ápolás minden helyzetre
Propoliszos krém · 100 ml
Koncentrátum · 100 ml
Elsősegély spray · 150 ml 
(Ebben a kiszerelésben csak  
a boxban kapható.)

HELLÓ 
TAVASZ!

A TAVASZ 
FRISSESSÉGET, 
SOKSZÍNŰSÉGET 
ÉS JÓKEDVET 
ÍGÉR!

https://www.aloewebshop.hu/
Mozo
Typewriter
www.aloewebshop.hu

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

TÁPANYAGELLÁTÁS MINDEN NAP
Neked is fontos az egészséges táplálkozás? Szeretnéd magadat és a
szeretteidet a megfelelő tápanyagokkal ellátni? Az Aloe vera mézes ivógél1 és a Pro Balance2 
kombinációja ellátja a szervezetet minden fontos ásványi anyaggal és nyomelemmel. Tökéletes 
választás a jó közérzetért.

Újdonság áprilistól: LR LIFETAKT
Az LR LIFETAKT a megfelelő partner a jó közérzetért, 
hiszen első osztályú étrendkiegészítőket kombinál egyéni 
megoldásokkal, melyeket a különböző életszakaszok 
igényeihez igazítottunk. Az LR LIFETAKT ezenkívül  
szakértő tanácsokkal is támogat, melyek 
tudományosan megalapozottak.

A TE ÉLETED. A TE RITMUSOD. A TE JÓLÉTED.

A modern egészségkezelés alapján az LR LIFETAKT megoldások 3 elemre 
épülnek:

1. Alapmegoldás:  
 Tudományosan megalapozott termékkombináció minden igényre.

2.  Egyedi termékek: 
Kiegészítő termékek a saját igényeidhez és szükségleteidhez igazítva.

3.  A szakértő tanácsa: 
Dr. Sven Werchan Táplálkozási szakértő tippjei a táplálkozás, mozgás és 
életmód témakörökben.

Az Aloe vera mézes ivógélben lévő C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez és az idegrendszer normál működéséhez.
A Pro Balanceban lévő magnézium hozzájárul a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez, valamint az elektrolit-egyensúly megtartásához.

3 x 1000 ml     

360 tabletta / 252 g 

Daily Essentials 
havi szett

Aloe vera mézes ivógél 
3-as csomag

Pro Balance tabletta

és

SZETT ENGEDMÉNY 
Kód: 80730   117p

33.490,–

https://www.aloewebshop.hu/daily-essentials-havi-szett
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80338 | 60 kapszula / 100,8 g   
44p

10.290,–
(172 Ft/kapszula)

80550 | 375 g   48p     

11.490,–
(3.064 Ft/100 g)

80301 | 150 ml   19p     
5.890,– helyett

4.690,–
(3.127 Ft/100 ml)

80630 | 210 g   27p     

7.490,–
(3.567 Ft/100 g)

1

2

3

EGYEDI  
TERMÉKEK

Olyan színesek a mindennapjaid, mint a táplálkozásod 
kellene, hogy legyen? A szükségletek és az ízlések is nagyon 
különbözőek. Az LR LIFETAKT éppen ezért választható 
megoldásokat kínál egyéni igényekhez igazítva.

ÉLETMÓD
Élj intenzív életet! Figyelj a 
táplákozásra, a 

rendszeres mozgásra és az 
elegendő pihenésre is. Élj 

meg minden pillanatot! 

 

TÁPLÁLKOZÁS
Használj fűszereket! 
Nemcsak az ízvilágról 
gondoskodnak, hanem jótékony 
hatással is rendelkeznek. 
Bazsalikom, koriander vagy 
rozmaring – mindegy, csak friss 
legyen!

MOZGÁS
Használj lépésszámlálót és szállj 
versenybe saját magaddal! Kezdd napi 

5.000 lépéssel és emeld az 
ismétlésszámot hetente.

„A fontos tápanyagok, vitaminok, ásványi anyagok 
és nyomelemek mindennapi bevitele az egészséges

életmód alapja. További elengedhetetlen tényezők 
is befolyásolják azonban az általános jó közérzetet. 

Ehhez ajánlom a következő egyszerű tippeket a 
táplálkozás, az életmód és a mozgás terültén belül a

mindennapokba illeszteni.“
Dr. Sven Werchan, Táplálkozási szakértő

A SZAKÉRTŐ 
TANÁCSA

 A DHA és az EPA támogatják a normális szívfunkciót. Ehhez minimum napi 250 mg EPA és DHA szükséges.
A fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg megőrzéséhez és növeléséhez, valamint a csontok normál állapotának megőrzéséhez.
A D-vitamin hozzájárul a csontok és az izomzat normál állapotának megőrzéséhez. A B1-vitamin (tiamin) hozzájárul a normál energia-
anyagcseréhez, az idegrendszer és a pszichológiai funkciók normál állapotának fenntartásához.

Hal, tojás és más omega-3 
zsírsavak csak ritkán fordulnak 
elő a tányérodon?

A Super Omega-3  kapszula 
omega-3 zsírsavakban – EPA és 
DHA gazdag, valamint hozzájárul a 
szív egészségéhez.1

Super Omega 3 kapszula

Sokat sportolsz és extra adag 
fehérjére van szükséged?

A Protein ital extra adag fehérjét 
biztosít az izomtömeg2 
megőrzéséhez.

Protein ital

Extra adag vitaminra 
van szükséged?

Egyetlen teáskanál Vita Active 
10 fontos vitamin beviteléről 
gondoskodik minden nap3 – 
kicsiknek és nagyoknak.

Vita Active

Nem szereted a teljes kiőrlésű 
termékeket?

A Fiber Boost 3 különböző forrásból 
származó rostokat tartalmaz, 
melyekkel kiegészíti a napi 
étkezéseket.

Fiber Boost

%20
MEGTAKARÍTÁS

https://www.aloewebshop.hu/super-omega-3-etrend-kiegeszito-vitamin
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-protein-ital-dietahoz
https://www.aloewebshop.hu/vitaaktiv-immunerosito-vitaminok
https://www.aloewebshop.hu/fiber-boost3-etrend-kiegeszito-rostos-ital-alap
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TELJESÍTŐKÉPESSÉG
MINDEN HELYZETBEN

Kihívásokkal teli mindennapok, intenzív életstílus? 
Az LR LIFETAKT Mental Power termékek plusz 
energiát és nyugalmat biztosítanak. A Mind 
Master és a Pro Balance egyedülálló, egymáshoz 
igazított kombinációja segít leküzdeni a stressz 
negatív hatásait a szervezetben1 és energiát 
kölcsönöz. Így a lehető legjobbat hozhatod 
ki magadból2,3,4. A havi szetthez áprilisban 
memóriajátékot adunk ajándékba.

ALAPMEGOLDÁS

AJÁNDÉK
az 5-ös 

csomaghoz

ÚJ
MEMÓRIA-

JÁTÉK

1
2
3
4
5

A Mind Masterben lévő E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez
A Mind Masterben lévő tiamin és a B12-vitamin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.
A Mind Masterben lévő B12-vitamin hozzájárul a fáradtság a normál pszichikai funkciók fenntartásához.
A Pro Balanceban lévő magnézium hozzájárul az elektrolit-egyensúly fenntartásához, valamint a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez.
Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 546 A1

Mental Power
havi szett

Mind Master 5-ös csomag
Válogass össze 5 
flakon Green és 
Red Mind Mastert 
ízlésed szerint!

5 x 500 ml  

360 tabletta / 252 g    

Pro Balance tabletta

+ AJÁNDÉK MEMÓRIAJÁTÉK

Minden szervezet másképp reagál a kihívásokra: figyelj az igényeidre,
hogy olyan támogatást biztosíts a testednek, amire szüksége van.

Így a stresszes helyzeteket is hideg fejjel kezelheted majd!

EGYEDÜLÁLLÓ 
TERMÉKEK

80370 | 30 kapszula / 15 g   46p     

11.690,–
(390 Ft/kapszula)

Szeretnéd jól érezni magad?

A Probiotic 12 támogatja az 
általános jó közérzetet.

Probiotic 12 kapszula

80361 | 125 ml   47p     

10.790,–
(8.632 Ft/100 ml)

Gyors és egyszerű 
megoldásra vágysz?

A Colostrum Direct tökéletes gyors, 
azonnali fogyasztásra.

Colostrum Direct

A SZAKÉRTŐ TIPPJEI

„Az egészséges életmódért a 
teljes körű egészségkezelés 

elengedhetetlen. Kis változtatások az 
életmódban, a táplálkozásban és a 
mozgásban javítják a kitartást és a 

teljesítőképességet.”

A répa stresszoldó, rágcsáld 
rendszeresen. Készíts 

pár meghámozott darabot az asztalra 
munka közben. Ráadásként értékes 
mikrotápanyagokkal látja el a 
szervezeted.

Dr. Sven Werchan
Táplálkozási szakértő

TÁPLÁLKOZÁSSZETT ENGEDMÉNY 
Kód:  80930   94p

27.890,–

https://www.aloewebshop.hu/mental-power-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
https://www.aloewebshop.hu/kolostrum-direct
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VITALITÁS MINDEN
ÉLETKORBAN

ALAPMEGOLDÁS

Már sokat megéltél, de még számos év 
áll előtted? Az LR LIFETAKT Vital Care 
gondoskodik a napi extráról a több vitalitásért1.
Az Aloe vera Sivera ivógél és a Reishi Plus 
kapszula támogatják az energia-anyagcserét és 
szívfunkciók működését1.
Az aloe vera egyedülálló összetevői alapján már 
évszázadok óta igazi csodanövény. A Sivera 
ivógélben az aloe verát az LR csalán kivonattal 
gazdagította.
A Reishi Plus kapszula gondoskodik a 
véredények1 normál működéséről. A reishi 
gomba a távol-keleti tradíció szerint a „hosszú 
élet gombája”.

3 x 1000 ml 

30 kapszula / 15,2 g   

Vital Care
havi szett

Aloe vera Sivera 
ivógél 3-as csomag

Reishi Plus kapszula 

1

2

3

4

A Reishi Plusban lévő C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez, a véredények normál működéséhez és a normál 
energia-anyagcseréhez.
Az EPA és a DHA hozzájárul a normál szívfunkciók megtartásához. Ehhez napi 250 mg EPA és DHA szükséges.
A D-vitamin és a kálcium hozzájárul a csontok és a fogak normál állapotának megőrzéséhez.
Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 546 A1

és

80332 | 90 kapszula / 46,8 g   30p     

7.490,–
(83 Ft/kapszula)

Nem szeretnéd, hogy a változó 
kor tünetei határozzák meg a 
napjaid?

A Woman Phyto Aktiv kálciummal és 
D-vitaminnal segít át ezen az 
időszakon. Különösen a csontok és a 
fogak épségének megőrzéséért3.  
Értékes vöröshere kivonatot is 
tartalmaz.

Woman Phyto Aktiv kapszula
80370 | 30 kapszula / 15 g   46p     

11.690,–
(390 Ft/kapszula)

Szeretnéd mindig jól érezni 
magad a bőrödben?

A Probiotic 12 támogatja az 
általános jó közérzetet.

Probiotic 12 kapszula

A SZAKÉRTŐ 
TANÁCSA

„A testet és a lelket egyaránt ápolni kell, 
hogy fiatalnak érezzük magunkat,

ameddig csak lehetséges. Az 
egészséges életmód is 

elengedhetetlen, hiszen ilyenkor a 
szervezetnek már több támogatásra 

van szüksége, mint korábban.”

A biciklizés kikapcsol. Pattanj 
nyeregbe! Jó időben menj 

esténként kisebb vagy nagyobb köröket.

Dr. Sven Werchan
Táplálkozási szakértő

MOZGÁS

„Az ember annyi idős, amennyinek érzi magát” – szerencse, hogy az
LR LIFETAKT egyéni támogatást nyújt mindenkinek. Így kiélvezheted az 

élet minden örömét!

EGYEDI TERMÉKEK

SZETT ENGEDMÉNY 
Kód: 80822   132p

37.390,–

80338 | 60 kapszula / 100,8 g    44p     

10.290,–
(172 Ft/kapszula)

Szeretnél naponta 
gondoskodni a szíved 
egészségéről?

A Super Omega-3 esszeniális 
zsírsavakkal látja el a szervezeted, 
mint az EPA és a DHA, valamint 
hozzájárul a szív normál 
működéséhez2.

Super Omega 3 kapszula

https://www.aloewebshop.hu/vital-care-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/super-omega-3-etrend-kiegeszito-vitamin
https://www.aloewebshop.hu/woman-phyto-aktiv-etrend-kiegeszito-kapszula
https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
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20741 | 250 ml   14p     

3.890,–
(1.556 Ft/100 ml)

20750 | 200 ml   16p     

4.490,–
(2.245 Ft/100 ml)

Szettben csak

Egyenként összesen 8.380,–

6.790,–

20754   
22p

3.890,–

4.490,–

Vidd fel az Aloe vera 2 az 
1-ben tusfürdő és bőrpuhítót 
a nedves bőrre. Borotválkozz 
meg, majd mosd le.

•  35% aloe vera zselével és avokádó olajjal
•   2 az 1-ben: ápol és megkönnyíti a 

borotválkozást
•   A krémes hab megkönnyíti a 

borotvahasználatot
•   Megelőzi a bőrirritációt és nedvességgel 

látja el a bőrt
•   A bársonyosan puha bőrért

Aloe vera  2 az 1-ben 
tusfürdő és bőrpuhító

• 30% aloe vera zselével
•   Nedvességgel látja el és 

regenerálja a bőrt
•   Már zuhanyzás közben is 

bekrémezheted magad
•   A friss, ápolt bőrérzetért

Aloe vera zuhanyzás 
közbeni testápoló

Tisztítás & borotválkozás

Vidd fel az Aloe vera zuhanyzás 
közbeni testápolót nedves 
bőrre, mosd le, majd törölközz 
meg!

Bekrémezni és lemosni

ÚJ  DUÓ A GYORS ZUHANYZÁSHOZ 
REGGELENTE

ÚJ
AMÍG A 

KÉSZLET TART

VÉGRE 
MEGÉRKEZETT!

AMÍG A 
KÉSZLET TART

Tisztítás. 
Borotválkozás.  
Krémezés.
Mindent a zuhany alatt.  
A legrövidebb idő alatt.

20% MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Aloe vera tavaszi  
bőrápoló szett
Aloe vera 2 az 1-ben tusfürdő 
és bőrpuhító · 250 ml
Aloe vera zuhanyzás közbeni 
testápoló · 200 ml
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69%

30%

35%

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera
%

20639 | 200 ml   17p     

4.390,–
(2.195 Ft/100 ml)

20755   19p 

3.790,–
2.990,–

Szettben csak

Egyenként összesen 6.780,–

5.390,–

KÉSZÍTSD FEL A TESTED A 
TAVASZRA – TETŐTŐL TALPIG!

Végre újra sportolhatsz a szabadban! A kimerítő edzés után mindenkinek jól esik 
egy frissítő zuhany. Az Aloe vera 2 az 1-ben tusfürdő és sampon ellazít és éltet 
egyszerre. Majd az Aloe vera testápoló balzsam és az Aloe vera lábápoló krém 
gondoskodik a megfelelő ápolásról.

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 
testápoló balzsam

20
MEGTAKARÍTÁS

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Aloe vera sport szett
Aloe vera 2 az 1-ben sampon 
és tusfürdő · 250 ml
Aloe vera lábápoló · 100 ml

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-testapolo-balzsam
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-labapolo-krem-tusfurdovel
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%

70036   171p

59.990,–
5.390,–

65.380,–

51.490,–

Egyenként összesen

Szettben csak

70037   171p

Akciós ár

59.990,–

3. Mosd le alaposan az arcod – majd folytasd a rituálét a Zeitgard arcápoló termékekkel.

1. Vigyél fel két nyomásnyi arctisztítót a nedves kefére!

2.  Arcterületenként (homlok/orr, orcák és ajak) 20 másodpercig tisztítsd az arcod a 
készülékkel.

• Elektromos, oszcilláló kefe
•  Gyengéd, pórusmélységű 

tisztítás
•  10x hatékonyabb, mint a 

hagyományos arctisztítás*

*  A vizsgálatokat a neves a Dermatest Intézet végezte 2015 január végétől 
március elejéig 6 héten keresztül, 40 résztvevővel.

20 
mp

20 
mp

20 
mp

ZEITGARD 1  
arctisztító  
készülék

Jó reggelt rituálé:

A BÁRSONYOSAN PUHA BŐRÉRT:  

BŐRÖREGEDÉS-CSÖKKENTŐ 
CSODAFEGYVER

15
MEGTAKARÍTÁS

AJÁNDÉK
ZEITGARD

készüléktartó 
utazáshoz

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

normál bőrre

ZEITGARD 1 arctisztító készülék
arctisztító zselé vagy krém · 125 ml

érzékeny bőrre

ZEITGARD 1 arctisztító készülék szett

+ AJÁNDÉK készüléktartó utazáshoz

A Zeitgard 1 arctisztító készülék a hosszú távú 
és hatékony bőröregedés-csökkentés első 
lépése. A ráncok elleni küzdelem az arcbőr 
alapos tisztításával kezdődik. És ez csupán 
napi 1 percet vesz igénybe!

https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-1-arctisztitas
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egyenként 7.490,–

egyenként 5.390,–
(4.312 Ft/100 ml)

70000 | 125 ml  19p

70001 | 125 ml  19p

70003   27p

70004   27p

•   Puhább, MicroSilver 
hatóanyagot tartalmazó 
kefeszálak

•   Kifejezetten az érzékeny bőrre  
kifejlesztett krém

•  Bőrgyógyászatilag tesztelt

ÉRZÉKENY BŐRRE

•   A kefeszálak MicroSilver 
hatóanyagot tartalmaznak

•   Az enyhén habzó zselé 
speciálisan alkalmas a 
mélytisztításra

•   Bőrgyógyászatilag tesztelt

NORMÁL BŐRRE

VÁLASZD KI

TAVASZI KEDVENCED! 
Érzékeny vagy normál a bőrtípusod? A Zeitgard arctisztító 
termékek és kefék mindkét esetben segítségedre lesznek.
A legjobb az egészben, hogy az antibakteriális MicroSilver 
technológiának köszönhetően a kefefejek akár 3 hónapig 
higiénikusak maradnak.

A 
kefeszálakban:

MICRO-
SILVER

normál bőrre

Zeitgard kefe fejek
normál bőrre

érzékeny bőrre

érzékeny bőrre

Zeitgard arctisztító zselé 
vagy krém
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3.490,–
4.090,–
2.890,–

Szettben csak

Egyenként összesen 10.470,–

9.490,–

28503   
34p 

10.290,–

7.290,–

Szettben csak

Egyenként összesen 17.580,–

15.990,–

28469   
53p 

BÁRSONYOS ÉS FRISS

ARCBŐR, 
AKÁR A TAVASZ
A stresszes – hideg és nedves idő odakint, meleg fűtés odabent – téli napok után 
az arcbőrnek extra adag energiára és hatékony ápolásra van szüksége. A Zeitgard 
Racine termékek nedvességgel és energiával látják el a télen megfáradt bőrt. 
A ragyogó és élettel teli megjelenésért!

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Zeitgard Racine Q10 szett

Nappali krém · 50 ml
Éjszakai krém · 50 ml
Szemránckrém · 15 ml

A férfiak bőrének tavasszal is igazi 
energiabombára van szüksége. A Platinum 
termékek intenzív és célzott ápolást 
kínálnak egyszerű használattal és hihetetlen 
hatékonysággal. A gleccservíz és a kávé kivonat 
kombinációja igazi csoda!

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

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

https://www.aloewebshop.hu/racine-q10-szett
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-platinum-szett-ferfiaknak
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8.980,–

30058   32p

13.470,–Egyenként összesen

Akciós ár csak

%

01 | 3295-151 SINGAPORE
02 | 3295-159 MONACO
03 | 3295-160 STOCKHOLM
04 | 3295-161 NIAGARA 
05 | 3295-162 BOSTON

06 | 3295-106 HAWAII
07 | 3295-120 SANTORINI
08 | 3295-123 ANTIGUA
09 | 3295-124 MARBELLA
10 | 3295-126 VALENCIA
11 | 3295-127 LOS ANGELES

Minden kombináció 
lehetséges

* Húzd át a csuklód az üvegen

TAVASZI ILLATOK 
UTAZÁSHOZ  
HANGOLVA
Próbáld ki a sokszínű LR Classics illatokat! 
A “2-t fizet 3-at kap akció” szabad választást 
ígér, így kedved szerint válogathatsz. Hawaii, 
Marbella, Szingapúr – hova utaznál szívesen 
tavasszal?

AJÁNDÉK
KI ITT*

PRÓBÁLD

35
MEGTAKARÍTÁS

2-T  
FIZET

3-AT KAP

Fizess 2-t és 3-at kapsz!
Rendelj 2 LR Classics parfümöt és mi 
megajándékozunk egy harmadikkal! 
Férfi és női parfümöket is kombinálhatsz 
egymással.

3-AT 2 ÁRÁÉRT

LR Classics illatszett (2+1)

LR Classics  
Eau de parfum 
50 ml

LR Classics 
Eau de parfum 
50 ml

https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-parfum-szett
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% %

Szettben csak

Egyenként összesen 8.980,–

6.890,–

1 | 10061-107 Light Sand
2 | 10061-102 Medium Sand
3 | 10061-103 Light Caramel
4 | 10061-104 Medium Caramel
5 | 10061-105 Dark Sand
6 | 10061-106 Dark Caramel

Szettben csak

Egyenként összesen 8.980,–

6.890,–

  7 | 10060-1 Light Sand 
  8 | 10060-2 Medium Sand
  9 | 10060-3 Light Caramel 
10 | 10060-4 Medium Caramel
11 | 10060-5 Dark Sand 
12 | 10060-6 Dark Caramel

Szettben csak

Egyenként összesen 17.580,–

12.990,–

1 | 11116-1 Porcelain
2 | 11116-2 Light Beige
3 | 11116-3 Beige 
4 | 11116-4 Dark Beige
5 | 11116-5 Beige Noisette
6 | 11116-6 Hazelnut

Szettben csak

Egyenként összesen 17.980,–

13.390,–

11117-101 Porcelain
11117-102 Light Beige
11117-103 Beige 
11117-104 Dark Beige
11117-105 Beige Noisette
11117-106 Hazelnut

10384   
22p 

10383   
22p 

11192   
40p 

11191   
40p 

(11.483 Ft/100 ml) (11.483 Ft/100 ml) (21.650 Ft/100 ml) (78.765 Ft/100 g)

FRISS BŐRKÉP  
TAVASZRA, SZETTBEN

A tökéletes megjelenés alapja nem más, mint a megfelelő smink. Ez gondoskodik a makulátlan 
bőrképről és az ellenállhatatlan kisugárzásról. Áprilisban tiéd a választás – bőrtípus, bőrszín és igény 
szerint – kedvenc LR Colours és Deluxe termékeidből. Ráadásul 2-es csomagban!

25
MEGTAKARÍTÁS

KÖZEPES
fedés

TÖKÉLETES
fedés

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

01 |  LR Colours olajmentes  
alapozó 2-es csomag, 2 x 30 ml

Szabadon választható:

02  |  LR Colours alapozó 
2-es csomag, 2 x 30 ml

Szabadon választható:

25
MEGTAKARÍTÁS

KÖZEPES
fedés

03 | Deluxe Perfect Wear alapozó 
2-es csomag, 2 x 30 ml
szabadon választható:

04 | Deluxe Perfect Smooth kompakt 
púder 2-es csomag, 2 x 8,5 g

szabadon választható:
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Szettben csak

Egyenként összesen 15.980,–

13.390,–

27529   45p 

7.990,–

7.990,–

%

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
30%

*

**

Aloe vera 
korrigáló testápoló

Aloe vera 
testkontúr zselé

• Fenékre és felsőcombra
•   Nagyobb bőrsűrűség és feszesebb simább, 

rugalmasabb bőr
•  A szebb bőrképért

•  Hasra és karra
•  Javítja a szövetek rugalmasságát
•   Segít a has körfogatának csökkentésében és 

feszesíti a bőrt rendszeres használat esetén

•  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

A feszes fenékért és 
felsőcombokért

A szép hasért

TÖKÉLETES KÖRVONALAK  
A VONZÓ ALAKHOZ
Több rugalmasság és feszesség! Az Aloe vera testkontúr zselé és 
az Aloe vera korrigáló testápoló két hatékony kedvencünk, ha a 
problémás bőrfelületek simaságáról és ápolásáról van szó.

Tökéletes has-láb-
fenék ápoló program:

1. Élénkítsd a vérkeringést 
váltott fürdővel és 
a masszázskesztyű 
segítségével.

2. Masszírozd be a krémeket 
a problémás területeken: 
a testápolót a fenéken és 
a felsőcombokon, a zselét 
pedig a hason és a karokon 
használd.

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Aloe vera alakformáló 
szett

Aloe vera testkontúr 
zselé · 200 ml
Aloe vera korrigáló 
testápoló · 200 ml
+ Ajándék masszázskesztyű

15
MEGTAKARÍTÁS

100 %
igazoltan jobb 

bőrérzet

A jobb bőrérzet és a nagyobb 
bőrsűrűség tudományosan igazolt*

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

•  70% megerősíti, hogy a bőr 
rugalamasabbnak hat

•  70% láthatóan feszesebb bőrt tapasztal

A feszesebb bőrérzet tudományosan 
igazolt**

 a vizsgálatokat (szonográfia) a Dermatest Intézet végezte 2017 márciusában 20 résztvevővel, akik mindennap használták a 
terméket a combjukon
a Dermatest Intézet által 2017 márciusában, 20 fő részvételével végzett vizsgálatok alapján, mindennapi használattal

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-alakformalo-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-korrigalo-testapolo
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-testkontur-zsele
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20610 | 75 ml   10p     

2.690,–
(3.587 Ft/100 ml)

20613 | 75 ml   11p     

2.990,–
(3.987 Ft/100 ml)

20643 | 50 ml   7p     

1.790,–
(3.580 Ft/100 ml)

Aloe Vera
35%

Aloe Vera
40% 15%

Aloe Vera

KÖTELEZŐ 
DARAB

Gyorsan beszívódó kézkrém
•  35% aloe verával és bio 

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

Aloe vera 
kézkrém

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 
intenzív 
kézbalzsam

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 
alkoholmentes 
golyós dezodor

AMI MINDIG NÁLAD 
KELL, HOGY LEGYEN

Az Aloe vera kézkrémnek és az Aloe vera intenzív kézbalzsamnak 
mindig a táskában kell lennie! Kezeid állapotától, szárazságától 
függően választhatsz. Az állandó friss érzetért az Aloe vera 
alkoholmentes golyós dezodor sem hiányozhat.

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-golyos-dezodor-paraben-mentes

