
Egyenként összesen

Szettben csak

3.780,–

2.890,–

20783   10p
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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.

„FRISS LEHELET

2-es csomagSzép idő – szép mosoly!
Az Aloe vera fogkrémekkel alaposan, 
mégis gyengéden ápolhatod a fogaidat. 
Az Aloe vera fogkrém echinacea kivonattal 
gondoskodik a kellemes leheletről, az Aloe 
vera sensitive fogkrém pedig az ásványi 
anyagoknak köszönhetően csökkenti az 
fogak érzékenységét.
Próbáld ki mindkettőt!

szabadon választható

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

SZUPER
SZETT AKCIÓK

SZABADON 
VÁLASZTHATÓ

25 %
MEGTAKARÍTÁS

„TÖKÉLETES
nyár!“

EGÉSZ NYÁRON!“

Aloe vera sensitive fogkrém 2-es 
csomag

Aloe vera fogkrém 2-es csomag

vagy
vagy

Aloe vera fogkrém 2-es csomag
Aloe vera sensitive fogkrém  
+ Aloe vera fogkrém

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-fogkrem-dupla-csomag-paraben-mentes
Mozo
Typewriter
www.aloewebshop.hu

https://www.aloewebshop.hu
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25 %
MEGTAKARÍTÁS

25 %
MEGTAKARÍTÁS

„A nyár mottója: élj a mának!

Tanulás, sport vagy kihívásokkal teli munkanap – az LR LIFETAKT Mental Power nyáron 
is gondoskodik az energiáról.1 A Mind Master és a Pro Balance egyedülálló, egymáshoz 
igazított termékkombinációja segít leküzdeni a stressz negatív hatásait és energiával látja el a 
szervezetet.1,2 

A belső egyensúlyért ebben a hónapban az értékes ásványi anyagokkal teli Pro Balance-ot 
kedvezményes 3-as csomagban szerezheted be. Így fókuszált maradsz és a legjobbat 
hozhatod ki magadból!2

ENERGIÁVAL TELI EGÉSZ NAP!“

EXTRA ADAG ENERGIA MINDEN NAP

1

2

A Mind Masterben lévő E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
A Mind Masterben lévő tiamin és B12-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez.
A Mind Masterben lévő B12-vitamin hozzájárul a normál pszichikai funkciók megtartásához.
A Pro Balanceban lévő magnézium hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez, valamint az elektrolit-egyensúly 
megtartásához.

19.690,–
26.370,–Egyenként összesen

Szettben csak

16.490,–

80935   
53p

22.450,–Egyenként összesen

Szettben csak

(660 Ft/100 ml)

80108   
72p

(18 Ft/db)

ALAPMEGOLDÁS

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Mind Master 5-ös csomag
Válogass össze 5 flakon
Green és Red Mind
Mastert ízlésed szerint!
5 x 500 ml

Pro Balance tabletta 
3-as csomag
3 x 360 tabletta

Szabadon
választható

https://www.aloewebshop.hu/mind-master-5-flakon-szabadon-valaszthato
https://www.aloewebshop.hu/mind-master-5-flakon-szabadon-valaszthato
https://www.aloewebshop.hu/probalance-etrend-kiegeszito-3-as-csomag
https://www.aloewebshop.hu/probalance-etrend-kiegeszito-3-as-csomag
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A GYORS ENERGIABOMBA
Gyakran találod magad kihívásokkal szemben? Gyorsan 
energiára van szükséged, hogy leküzdhesd a nehéz 
helyzeteket? A megterhelő munkanapok után is szeretnéd 
energiával teli belevetni magad a szabadidődbe2? 
Vagy egyszerűen csak szeretnél átesni a holtponton1? 
A szervezetednek mindehhez le kell küzdenie a stressz 
negatív hatásait3.

Pontosan az ilyen helyzetekre fejlesztettük a Mind Master 
Extreme-et, így fókuszált és energikus maradhatsz minden 
helyzetben. Bárhol, bármikor.

ÚJDONSÁG:  
MIND MASTER EXTREME

EXTRA ADAG ENERGIA

2 AZ 1-BEN:  
ENERGIA ÉS VÉDELEM

Gyors energiabomba
A guaranából származó koffeinnel2 és zöldteával

Nagyobb szellemi teljesítőképesség a B6-vitaminnak, a 
B12-vitaminnak és a tiaminnak4 köszönhetően

Aminosavakkal: leucin, isoleucin és valin

Védelem
Az antioxidánsokból álló hatékony 
kombináció véd az oxidatív stresszel 
szemben1 és fedezi a napi ajánlott 
D-és E-vitamin bevitel 100%-át3

C-vitamin az erős 
immunrendszerért5

Aloe vera por az 
általános jó 
közérzetért

CUKOR-
MENTES

Nyisd ki!

Vedd be!

Töltődj fel!

80980 | 35 g   32p / 14 tasak 

8.990,–
(642 Ft/tasak)

Energiabomba útközben

A praktikus Mind Master Exteme 
akár útközben is gondoskodik a 
gyors energiabombáról3. Minden 
zsebben elfér.  
Azonnali fogyasztásra.

Mind Master Extreme

A B12-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.
A guaranában lévő koffein segít a figyelem és a koncentráció növelésében.
A guaranában lévő koffein segít a kitartás növelésében.
A Mind Master Extremeben lévő E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
A tiamin, a B6-vitamin és a B12-vitamin hozzájárul a normál pszichikai funkciók megtartásához.
A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

1
2

3
4
5

https://www.aloewebshop.hu/mind-master-extreme
https://www.aloewebshop.hu/mind-master-extreme
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80370 | 30 kapszula / 15 g   46p     

11.690,–
(390 Ft/db)

1

2

ALAPMEGOLDÁS
MINDENNAPI PLUSZ A GONDTALAN NYÁRI 
NAPOKÉRT

NYÁRI NAPOT!“
Az augusztus folyamatos napsütéssel kényeztet. El tudsz 
képzelni jobbat annál, mint ahogy a meleg megérinti 
a bőröd? Azért óvatosan! Az izzadás, a klimatizált 
helyiségek és a kinti meleg levegő váltakozása megviselik 
a szervezetet.

Éppen ezért fontos, hogy nyáron is erősítsd az 
immunrendszered az Aloe vera mézes ivógéllel1. A 
Colostrum Compact kapszula pedig gondoskodik az 
általános jó közérzetről.

Szeretnéd mindig jól érezni 
magad a bőrödben?

„Élvezz ki minden egyes

Nyáron automatikusan 
a szabadba vágyunk. 

A rendszeres séta, úszás vagy biciklizés 
fitten tart.

„Az egészséges táplálkozás mellett a 
kiegyensúlyozott életmód és a rendszeres 
mozgás is erősíti az immunrendszert. Így 

javul a szervezet vérellátása, a 
testazonos védekezőanyagok pedig 

növelik az ellenállóképességet.“
Dr. Sven Werchan

Táplálkozási szakértő

A SZAKÉRTŐ 
TANÁCSA

MOZGÁS

15 %
3-AS

CSOMAG

MEGTAKARÍTÁSSAL

15 %
MEGTAKARÍTÁS

Napi ajánlott beviteli mennyiség. Az Aloe vera mézes ivógélben lévő C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál 
működéséhez.
Szabadalmi szám: EP 2 228 067 A1

Támogasd mindennap az általános 
jóléted!

KIEGÉSZÍTŐ 
TERMÉKEK

A Probiotic 122 támogatja az 
általános jó közérzetet.

Probiotic 12 kapszula

80743 | 3 x 1000 ml

80360 | 60 kapszula / 30,9 g

Seasonal Support
havi szett

Aloe vera mézes
ivógél 3-as csomag

Colostrum Compact 
kapszula

SZETT ENGEDMÉNY 
Kód: 80741   114p

38.790,– helyett

32.790,–

és

https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
https://www.aloewebshop.hu/seasonal-support-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/seasonal-support-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/seasonal-support-havi-szett
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25.890,–
32.370,–Egyenként összesen

Szettben csak

80193   
94p

20604 | 200 ml   27p     

7.390,–
(3.695 Ft/100 ml)

1
*

ALAPMEGOLDÁS

További finom ízek :

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

SZERETNÉD MEGTARTANI A SÚLYOD?

Hogy jól érezd magad a bőrödben, válaszd a 
könnyű Figu Active shake-eket, leveseket és a 
müzlit, melyekkel napi egy főétkezést helyet-
tesíthetsz. Így kis csalások is beleférnek, és 
játékosan könnyedén megtarthatod a súlyod!*

„Hűtsd le magad!“: sport 
utáni hűsítés és ápolás

EGÉSZ NYÁRON!“
Akkor élvezhetjük igazán a nyarat, ha jól érezzük 
magunkat a bőrünkben. Jó időben sokat mozgunk a 
szabad levegőn, futunk vagy úszunk.

A hosszú távú mozgékonyságot az LR LIFETAKT Pro 
Activity termékek támogatják belülről.1 Kívülről pedig az 
Aloe vera MSM testzselé a tökéletes választás.

„Bombaforma

MARADJ FITT ÉS AKTÍV A MELEG 
ÉVSZAKBAN IS!

15 %
A 3-AS CSOMAG

MEGTAKARÍTÁSSAL

Az Aloe vera Freedom ivógélben található C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez, valamint a vérerek és a 
csontok normál állapotának fenntartásához. Az Active Freedom kapszulában található D-vitamin hozzájárul a csontok 
normál állapotának fenntartásához.

20 %
SZETTBEN

MEGTAKARÍTÁS

Súlykontroll:Napi két étkezés helyettesítéseként, kalóriaszegény táplálkozáshoz. Az étkezés helyettesítő segíti a fogyást. A megfelelő 
hatékonyság elérése érdekében, helyettesíts naponta egy vagy két étkezést Figu Active termékekkel.

Az Aloe vera Freedom MSM testzselé 
kellemesen hűsít, rugalmasságot 
kölcsönöz a bőrnek, valamint 
támogatja az igénybevett izmok és 
ízületek regenerációját.

Aloe vera Freedom 
MSM testzselé

Figuactiv 3-as mix szett

Válassz 3 terméket az alábbiak közül:

Figu Active shake:
eper-banán ízű, vanília ízű,  
latte-macchiato ízű

Figu Active leves:
„Auberge” burgonyaleves, „Mediterrán” 
paradicsomleves, „India” currys 
zöldségkrémleves

Figu Active Vital
áfonyás müzli

450 g doboz (2.398 Ft/100 g)

500 g doboz (2.158 Ft/100 g)

450 g doboz (2.398 Ft/100 g)

80883 | 3 x 1000 ml 

80190 | 60 kapszula / 37,2 g 

Pro Activity
havi szett

Aloe vera Freedom 
ivógél
3-as csomag

Active Freedom kapszula

SZETT ENGEDMÉNY 
Kód:  80881   105p

35.490,– helyett

29.890,–

és15 %
MEGTAKARÍTÁS

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-freedom-msm-testzsele
https://www.aloewebshop.hu/pro-activity-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/pro-activity-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/pro-activity-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-3-darabos-mix-csomag
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20679 | 50 ml   22p     

6.290,–
(12.580 Ft/100 ml)

20676 | 4,8 g   7p     

1.890,– 6.990,–

23097   
24p

9.180,–Egyenként összesen

Szettben csak

9.590,–

23096   29p

12.580,–Egyenként összesen

Szettben csak

11.890,–

23095   37p

15.780,–Egyenként összesen

Szettben csak

Napimádóknak

Aktívoknak, sötétebb bőrre

Ér zékeny bőrre

„TENGER ÉS NAPFÉNY

VÉDELEM ÉS NEDVESSÉG AZ IGÉNYBEVETT BŐRNEK

Tudtad?

Vízálló:  
A krémek és a spray a 
vízben is óvják a bőrt.

UVA-védelem:  
Napvédők UVA-pecséttel: 
garantált hatékonyság az 
UV-sugarakkal szemben.

Aloe vera:  
A magas aloe vera 
tartalomnak köszönhetően 
ápolják a bőrt napozás 
közben és után.

Szeretnéd teljes egészében kiélvezni az augusztusi napsütést? A 
megfelelő előkészületekkel és utólagos ápolással ez nem probléma! 
Az Aloe Via mindig tökéletes biztonságot jelent.

Válassz magas faktorszámú napvédő krémet napközben, majd 
a hűsítő napozás utáni krémzselét estére. Az Aloe vera hidratáló 
krémzselé folyamatos nedvességellátást biztosít az arcbőrnek, 
anélkül, hogy zsírosítaná. A száraz ajkakra pedig ott az Aloe vera 
ajakápoló.

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 gél

Könnyed, színtelen ajakbalzsam
•  40% aloe verával és növényi 

olajokkal
•  Intenzív nedvességgel látja 

el a bőrt
•  Gyengéd ápolás a sima 

ajkakért

Aloe vera 
ajakápoló

az LR termékek 
védelmével“

25 %
MEGTAKARÍTÁS

25 %
MEGTAKARÍTÁS

25 %
MEGTAKARÍTÁS

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Aloe vera Sun intenzív naptej
FF 50+ 2-es csomag
2 x 75 ml

Aloe vera Sun napvédő spray FF 30 
2-es csomag
2 x 125 ml

Aloe vera Sun napozás utáni 
krémzselé 2-es csomag
2 x 200 ml

(7.927 Ft/100 ml)

(3.836 Ft/100 ml)

(1.748 Ft/100 ml)

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-intenziv-naptej-lsf-50-dupla
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-napvedo-spray-lsf-30-dupla
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-napozas-utani-krem-dupla
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ajakapolo-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-hidratalo-gel
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SZETTBEN CSAK 

20648 | 200 ml   11p     

3.190,–
(1.595 Ft/100 ml)

20649 | 200 ml   13p     

3.790,–
(1.895 Ft/100 ml)

20730 | 200 ml   17p     

4.690,–
(2.345 Ft/100 ml)

20647 | 150 ml   13p     

3.790,–
(2.527 Ft/100 ml)

10.590,–

* **

20763   35p 

ÚJ HAJ.  

Viszlát, csapzott frizura! Mostantól ha reggel belenézel a tükörbe, erősnek, magabiztosnak és szépnek fogod 
érezni magad. Az Aloe vera Nutri-Repair termékekkel a száraz igénybevett haj a múlté. Az újdonságok aloe vera 
zselével és 7 természetes olajjal táplálják, erősítik és javítják a hajat, valamint védik a töredezéstől. Rugalmasság, 
egészséges ragyogás és magabiztosság a tövektől a hajvégekig.

ERŐS RUGALMAS TARTÓS HŐÁLLÓ

ÚJ ÉN.

Új illat Új
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Aloe vera Nutri-Repair  
hajápoló szett

Selymes rugalmasság:
akár 3 x könnyebb 
kifésülhetőség*

Egészséges ragyogás:
több mint 90%-kal  
kevesebb törött hajvég*

Vitalizáló illat:

a résztvevők 95%-a  
szereti az illatot**

Új Új illat

Aloe vera Nutri-Repair
sampon

•  45% aloe vera zselével 
és bio bambusz 
kivonattal

•  Kíméletesen tisztítja és 
erősíti a hajat kívülről, 
valamint nedvességgel 
látja el a hajszálakat és 
a fejbőrt

•  Minden hajmosáshoz

Aloe vera Nutri-Repair
kondícionáló balzsam

•  15% aloe vera zselével és 
7 olajból álló Nutri-Oil- 
Repair-Complex-szel 

•  Táplálja és javítja a hajat 
anélkül, hogy igénybe 
venné

•  Kisimítja a hajat
•  Minden hajmosáshoz

Aloe vera Nutri-Repair
hajmaszk

•  15% aloe vera zselével és 
7 olajból álló  Nutri-Oil-
Repair-Complex-szel

•  Táplálja és javítja a hajat, 
feltölti a hiányos részeket, 
visszaadja a haj 
stabilitását és segít 
megelőzni a töredezést

•  Használat: heti 1-2 
alkalommal a balzsam 
helyett

Aloe vera Nutri-Repair
hővédő spray

•  60% aloe vera zselével és 
bio bambusz kivonattal

•  Védi a hajat a forróságtól
•  Táplálja és nedvességgel 

látja el a hajat
•  Ideális pl. hajszárítás és 

hajvasalás előtt, nem kell 
lemosni

sampon, kondícionáló balzsam, 
hajmaszk

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-nutri-repair-sampon
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-nutri-repair-kondicionalo-balzsam
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-nutri-repair-hajmaszk
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-nutri-repair-hovedo-spray
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-nutri-repair-hajapolo-szett
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20600 | 400 ml   22p     

5.890,–
(1.473 Ft/100 ml)

20601 | 100 ml   17p     

4.590,–
20602 | 100 ml   22p     

5.890,–

26.290,–

20780   
83p

40.410,–Egyenként összesen

Szettben csak

Azonnali segítség bőrirritáció esetén

Fújd az Aloe vera 
elsősegély sprayt kb. 
30 cm-es távolságból 
az érintett bőrfelületre!

Majd vidd fel az Aloe 
vera koncentrátumot 
a bőrre!

Végül óvatosan 
masszírozd be az 
Aloe vera propoliszos 
krémet a bőrbe!

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

gyógynövény kivonat hatékony 
kombinációjával

•  Védőréteget képez az igénybevett 
bőrön

Aloe vera
elsősegély spray

Tápláló krém a száraz, ápolásra
szoruló bőrre
•  79% aloe vera és méhviasz 

kivonat
•  Nedvességgel látja el és 

táplálja a bőrt

Aloe vera
propoliszos krém

Frissítő, ápoló hatású zselé, az 
irritált, nedvességhiányos bőrre
•  Azonnal maximális nedvességet 

biztosít és hűsít
•  Azonnal ápolt bőrérzetet garantál

Aloe vera
koncentrátum

„Bízunk az aloe vera

SOS-ÁPOLÁS KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

Friss levegő és napsütés – egyszerűen csodálatos! Ha túl sokat 
tartózkodtál a szabadban és ezt a bőrödön is érzed, válassz 
extra adag ápolást az aloe vera erejével!

Az Aloe vera box minden terméket tartalmaz, amire vészhely-
zetben szükséged lehet. Az elsősegély spray megnyugtatja 
és hűsíti a bőrt, valamint támogatja a regenerációt. Az Aloe 
vera koncentrátum 90% aloe vera zselével azonnal javítja a bőr 
rugalmasságát. A propoliszos krém pedig erősíti a bőr védelmi 
rendszerét és vékony filmréteget képez a bőrön.

EREJÉBEN!“

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

35 %
MEGTAKARÍTÁS

Aloe vera box 
3-as csomag
Propoliszos krém · 100 ml
Koncentrátum · 100 ml
Elsősegély spray · 150 ml 
(Ebben a kiszerelésben csak  
a boxban kapható.)

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-box-3-dobozos-csomag
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
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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

9.380,–

30058   
32p

14.070,–Egyenként összesen

Szettben csak

3295-128 | 50 ml   20p     

5.290,– (10.580 Ft/100 ml)

3295-163 | 50 ml   20p     

5.290,– (10.580 Ft/100 ml)

8.790,–
10.580,–Egyenként összesen

Szettben csak

bemutatja:

LR Classics for men
Eau de parfum

LR Classics for women
Eau de parfum

Utazd be a világot gondolatban az LR CLASSICS illatokkal! Ma Stockholm, 
holnap Los Angeles, holnapután talán St. Tropez…
Most a lehetőség a te kezedben van, hiszen augusztusban 3 LR CLASSICS 
illatot választhatsz 2 parfüm áráért!

Nem tudsz választani? Semmi gond! Használd ki az akciót és válassz 3 
illatot!
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PRÓBÁLD

ki az illatot 
itt!*

PRÓBÁLD

30295   29p

LR Classics Deluxe ST. TROPEZ szett 
(szabadon választható)

LR Classics DELUXE  
ST. TROPEZ for women
Csábító, friss-gyümölcsös illat menta, citrom, 
jázmin és őszibarack kombinációjával.

LR Classics DELUXE  
ST. TROPEZ for men
Fűszeres-tengeri kompozíció bergamottal,
gyömbérrel és cédrussal.

50 ml 50 ml

Az LR Classics DELUXE

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

„SZERETJÜK A NYARAT ÉS
ÉS A NAGYVILÁG
különböző illatait!“

35 %
MEGTAKARÍTÁS

ELLENÁLLHATATLAN ILLAT MINDEN ALKALOMRA

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

LR Classics illatszett 2+1

https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-deluxe-st-tropez-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-deluxe-st-tropez-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-deluxe-st-tropez-parfum-szett
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-parfum-szett
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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

3.390,–
4.380,–Egyenként összesen

Szettben csak

4.190,–
5.380,–Egyenként összesen

Szettben csak

2.690,–
3.580,–Egyenként összesen

Szettben csak

10397   
10p

10396   
13p

10395   
8p

Hurrá forróság! Itt a lakkozott körmök ideje! Az LR Colours csillogó 
körömlakk árnyalataival a körmeid nyárias trendszínekben fognak 
pompázni. Itt a színváltás ideje! Használd az LR Colours körömlakk-
lemosót az új szín felvitele előtt!

Lakkozás után az LR Colours kéz- és körömápoló szérum értékes 
ásványi anyagokkal – például avokádó- és jojobaolaj – gondoskodik 
a tökéletesen ápolt kezekről.

Tökéletes fedés
LR Colours körömlakkok

„Az én nyaram –
AZ ÉN SZÍNEIM!“

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN
A PAPUCSSZEZON A SZÍNES KÖRÖMLAKKOK IDEJE!

20 %
MEGTAKARÍTÁS

20 %
MEGTAKARÍTÁS

25 %
MEGTAKARÍTÁS

LR Colours 
körömlakklemosó box
+ LR Colours  körömlakk 
(szabadon választható)

körömlakklemosó box · 100 ml
körömlakk · 5,5 ml LR Colours kéz- és 

körömápoló szérum 
+ LR Colours  körömlakk 
(szabadon választható)

kéz- és körömápoló szérum  · 15 ml 
körömlakk · 5,5 ml

LR Colours 
körömlakklemosó + 
LR Colours  körömlakk 
(szabadon választható)
körömlakklemosó · 100 ml  
körömlakk · 5,5 ml
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58.390,–

28243   
190p

77.980,–Egyenként összesen

Szettben csak

1

2

NEM 
RETUSÁLT2

VÁÓ-HATÁS

Azonnal látható bőröregedés-
csökkentés a különleges pillanatokra. 
Az innovatív formula gondoskodik az 
azonnal látható és érezhető 
eredményekről már egyetlen használat 
után. A bőrkép simább és 
rugalmasabb lesz – akár 12 órán át!1

Zeitgard Serox
csodamaszk

A vizsgálatokat a Dermatest Intézet végezte 2017 
augusztusában és szeptemberében 20 fő részvételével. 
Az eredmények egyénenként eltérhetnek.

„Szeretném megőrizni

Az LR ZEITGARD arcápoló termékcsaládok bőrtípushoz igazított ápolást garantálnak tartós 
eredményekkel. Az innovatív termékek a ZEITGARD teljes körű bőröregedés-csökkentés részei a fiatalos 
bőrmegjelenésért:

Extra ápolás a különleges igényekre.

különleges ápolás innovatív 
hatóanyag-kombinációval a férfiak 
igénybevett bőrére.

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

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

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

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

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

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

Hatékony bőröregedés-csökkentő termékek a 
mindennapi bőrápolási rituáléhoz.

A FIATALSÁGOM!“

AZONNALI

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

25 %
MEGTAKARÍTÁS

Zeitgard Serox csodamaszk 
2-es csomag
2 x 50 ml

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-csodamaszk-2-darab
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-csodamaszk-2-darab


LR WORLD  2018.08. 23

7.890,–

28503   
27p

11.070,–Egyenként összesen

Szettben csak

13.990,–

28188   
46p

19.780,–Egyenként összesen

Szettben csak

2 TERMÉKCSALÁD – 1 CÉL: RAGYOGÓ SZÉPSÉG

A nyári időszakban is sok nedvességre és értékes anyagokra van 
szüksége a bőrnek, hogy hatékonyan megelőzze a bőröregedést.

A Racine termékcsaládot a kezdeti bőrápolásra ajánljuk, a Nanogold 
& Silk termékek arannyal és selyemmel lépnek fel az idő előtti 
bőröregedéssel szemben. Az LR ZEITGARD termékekkel mindent 
megadhatsz a bőrödnek, hogy egész nyáron megőrizd a vonzerődet.

„SZÉPNEK ÉRZEM MAGAM

Védelem és regeneráció az idő 
előtti bőröregedés ellen

Aktiváló alapápolás

– az LR ZEITGARDDAL!“

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

30 %
MEGTAKARÍTÁS

30 %
MEGTAKARÍTÁS

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

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

https://www.aloewebshop.hu/racine-q10-szett
https://www.aloewebshop.hu/racine-q10-szett
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-nanogold-silk-szett
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-nanogold-silk-szett
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21.490,–

28300   
74p

31.570,–Egyenként összesen

Szettben csak

12.990,–

28469   44p

18.480,–Egyenként összesen

Szettben csak

Hatékony bőröregedés-csökkentés 
férfiaknak

Minden életkorban más kihívások elé állít az élet. Az LR 
ZEITGARDDAL ezeket biztonságban és ápoltan vészelheted át.

Beauty Diamonds gyémánttal és peptidekkel a hölgyeknek, 
vagy Platinum hatékony bőröregedés-csökkentő anyagokkal az 
uraknak – az LR ZEITGARDDAL mindig az élet napos oldalát 
nézheted.

„MOST VAN

MEGFELELŐ ÁPOLÁS, HOGY LÁTHATÓAN JÓL ÉREZD 
MAGAD A BŐRÖDBEN

Feszesítő luxusápolás 
érettebb bőrre

a legjobb időszakunk!“

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

30 %
MEGTAKARÍTÁS

30 %
MEGTAKARÍTÁS

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

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

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-3-darabos-szett
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-3-darabos-szett
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-platinum-szett-ferfiaknak
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-platinum-szett-ferfiaknak
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20689 | 75 ml   18p     

4.990,–
(6.653 Ft/100 ml)

20673 | 75 ml   14p     

3.690,–
(4.920 Ft/100 ml)

*

5.990,–
7.980,–Egyenként összesen

Szettben csak

4.390,–
5.580,–Egyenként összesen

Szettben csak

20781   
19p

20782   
15p

Kíméletes nyári ápolás

Az Aloe vera 
arclemosó tej 
kíméletesen 
távolítja el a smink 
maradványait és a 
szennyeződéseket.

Az Aloe vera arctisz-
tító tonik felfrissíti a 
bőrt anélkül, hogy 
kiszárítaná.

Aloe vera 
arctisztító kendő, 
hogy útközben 
is felfrissülhess. 
Praktikus, víz nélkül 
használható.

Felfedezted már az aloe vera erejét és használod a napi 
rutinod során?

Az LR Aloe Via arctisztító és arcápoló termékek nagyon 
gyengédek és könnyedek – tökéletesek a nyárra az 
egyszerű és természetes arcápoláshoz.

FRISSESSÉG A FORRÓ NAPOKON

„OLYAN KÍMÉLETES,

KÖTELEZŐ 
DARABOK

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

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

•  Friss és ragyogó bőrmegjelenést 
kölcsönöz

Aloe vera  
hidratáló arcmaszk 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

Aloe vera 
arcradír

OLYAN FRISSÍTŐ –
szeretjük az aloe verát!“

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

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

Aloe vera arclemosó tej & 
arctisztító tonik szett
Arclemosó tej · 200 ml  
Arctisztító tonik · 200 ml

Aloe vera arctisztító kendő 
& arctisztító tonik szett
Arctisztító kendő · 25 darab 
Arctisztító tonik · 200 ml

 95%-KAL TÖBB 
NEDVESSÉG 
MÁR

3 PERC 
ALATT*

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arclemoso-tej-es-arctisztito-tonik
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arctisztito-kendo-es-tonik-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-hidratalo-arcmaszk
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arcradir-borradir

