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Egyenként összesen 5.370,–

3.990,–

20758   
14p 

Egyenként összesen 3.580,–

2.890,–

20757   
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.

JÖHET A NYÁR!
Munka, sport, tánc vagy flört – csináld, amihez kedved van! Az Aloe vera 
alkoholmentes golyós dezodor nem hagy cserben.
Biztos védelem és ápolás. Most csak rövid ideig: választhatsz a 2-es és 
a 3-as csomag között.

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

ALOE VERA 
SZETTEK

MEGTAKARÍTÁS

Amíg a
készlet tart:

20 %

MEGTAKARÍTÁS
25 %

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Aloe vera alkoholmentes golyós 
dezodor 3-as csomag
(3 x 50 ml)

AKCIÓS ÁR

Aloe vera alkoholmentes golyós 
dezodor 2-es csomag
(2 x 50 ml)

AKCIÓS ÁR

Lendületesen 
a nyár felé

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-golyos-dezodor-2-darab
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-golyos-dezodor-3-darab
Mozo
Typewriter
www.aloewebshop.hu

https://www.aloewebshop.hu
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80434      250p     

67.990,–

32

Álomalak
Szeretnéd bombaformában kezdeni a bikiniszezont? 
Az LR LIFETAKT Body Mission segít megtartani a súlyod, ha a napi három étkezésből egyet Figu Active 
termékekkel helyettesítesz. Ha a súlyodat csökkenteni szeretnéd, helyettesíts naponta két étkezést  
Figu Active levesekkel, shake-ekkel, szeletekkel vagy müzlivel.1

Élvezd a finom, kalóriaszegény étkezéseket, melyek minden fontos tápanyaggal ellátják a szervezetet! 
Protein ital az izmokért3, Herbal Fasting diétás teakeverék a folyadékbevitelért és Pro Balance értékes 
ásványi anyagokkal2 – támogatás az álomalak felé vezető úton.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE  
A KÍVÁNT SÚLY FELÉ
Szeretnéd jól érezni magad a bőrödben? Akkor vágj bele az 
LR LIFETAKT Body Mission diéta programba, mely vonzó utat 
kínál az álomalak1 és a magabiztosság felé.
Támogatás 28 napon keresztül
1. Finom, gyorsan elkészíthető étkezéshelyettesítőkkel
2. Kiegészítő termékekkel2,3

3. Az online diéta managerrel.

Figu Active diéta program  
profi csomag
Finom étkezések
2 x Figu Active Shake választás 
szerint:
eper-banán ízű, vanília ízű,  
latte-macchiato ízű

1 x Figu Active leves választás 
szerint:
„Auberge” burgonyaleves,
„Mediterrán” paradicsomleves,
„India” currys zöldségkrémleves

1 x Figu Active szelet (6-os doboz) 
választás szerint:
nugát ízű, eper-joghurt ízű,  
ropogós karamell ízű

1 x Figu Active Vital áfonyás müzli

Kiegészítő termékek
1 x Pro Balance tabletta
1 x Herbal Fasting diétás teakeverék
1 x Protein ital 
1 x LR logós shaker beépített 
adagolóval

Személyi tréner
Online elérés
Figu Active doboz
Brosúra

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

2  Pro Balanceban lévő magnézium hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez.
3  A Protein italban lévő fehérjék hozzájárulnak a izomzat és a normál csontozat megőrzéséhez.

ALAPMEGOLDÁS

https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-a-28-napos-dieta-program
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80630 | 210 g   27p     

7.490,–
(3.567 Ft/100 g)

Egyenként összesen 28.470,–

26.290,–

80783   
92p 

AKCIÓS ÁR

5

A Fiber Boost rostital a 
magas rosttartalomnak 
köszönhetően kellemesen 
eltelít.

Éhségrohamokkal 
küzdesz?

„Mindenkinek, aki többre vágyik a kalóriák 
számolásánál. A Figu Active termékekkel a diéta 

alatt is változatosan táplálkozhatsz. 
Az online diéta manager pedig játékosan könnyűvé 

varázsolja a fogyást.”
Dr. Sven Werchan 

Táplálkozási szakértő

A SZEMÉLYI TRÉNERED  
HÁROMSZOROSAN TÁMOGAT   

A SZAKÉRTŐ 
TANÁCSA

Felkészültél a nyárra?
A Fiber Boost tökéletes az éhségrohamok ellen. Az ital értékes rostokkal telíti 
el a szervezetet és a stívia természetes édességével segíti a fogyást. Az Aloe 
vera őszibarack ízű ivógél napi adagja3 hozzáadott cukor2 nélkül fedezi a napi 
C-vitamin1 bevitel 100%-át.
A nyár tökéletes kiegészítője az ajándék Aloe 
vera tusfürdő, az igazi frissességbomba.

1 A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez, valamint a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.
2 A természetből származó cukrot tartalmaz.
3 Ajánlott napi beviteli mennyiség.

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Csúcsforma

Ajándék
Aloe vera 
tusfürdő

Fiber Boost

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Az Aloe vera őszibarack ízű ivógél támogatja az 
energia-anyagcserét1. 
Kellemeseb édes íz2 hozzáadott cukor nélkül.

Szeretnéd felgyorsítani  
az anyagcseréd?

Aloe vera őszibarack ízű ivógél 
3-as csomag
(3 x 1000 ml)

+  AJÁNDÉK Aloe vera tusfürdő

Táplálkozási tervek és receptek
Kezdd el a Body Missiont és táplálkozz az átgondolt tervet követve:

28 napon keresztül 3 eltelítő étkezés. Kombinálj naponta 2 Figu Active étkezést egy 
szabadon választott étkezéssel – akár délben, akár este kedved szerint. A finom és 

egészséges online receptek, valamint a táplálkozási terv vegetáriánus, húsos és halas, 
illetve vegyes variációban is elérhetők.

Motiváció
Fedezd fel a közösség tagjainak sikertörténeteit és inspirálódj mások sikeréből!

Erőnlét és mozgás
A body-mission.com oldalon lévő fitness videók nagyon hatékonyak, de 

kezdőknek is tökéletesek. Fedezd fel a szórakozást a mozgásban és 
leld örömöd az új megjelenésedben!

(876 Ft/100ml)

https://www.aloewebshop.hu/fiber-boost3-etrend-kiegeszito-rostos-ital-alap
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-oszibarack-3-flakon
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80370 | 30 kapszula / 15 g   46p     

11.690,–
(390 Ft/kapszula)

Kód:  80930   94p

27.890,–

80361 | 125 ml   47p     

10.790,–
(8.632 Ft/100 ml)

Az LR LIFETAKT termékekkel a stresszes 
szituációkban is felfegyverkezhetsz. A Mind 
Masterrel1,2,3,4,5 pedig a forró napokon is 
megőrizheted teljesítőképességedet.

TELJES ERŐVEL ELŐRE!

Erő

Szeretnéd jól érezni magad?

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 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

Ajándék
az 5-ös 

csomaghozÚj
memória-

játék

Küzdd le a kihívásokat! Szerezd 
meg a szükséges támogatást!

KIEGÉSZÍTŐ 
TERMÉKEK

A Probiotic 12 támogatja az általános 
jó közérzetet.

Probiotic 12 kapszula

A SZAKÉRTŐ 
TANÁCSA

Aki folyamatos nyomás alatt van, 
annak fontos időt szakítani a 

testi és lelki pihenésre egyaránt. 
A tudatos táplálkozás, a megfelelő 

mennyiségű mozgás és az 
elegendő pihenés közelebb 

visznek majd a célhoz.

Akár superfood, akár otthon
termesztett zöldség és gyümölcs – 

fontos a változatos táplálkozás. Minél 
színesebb a tányér, annál több tápanyag 
jut a szervezetbe. Így a stresszes 
helyzetekben is fitt maradhatsz.

TÁPLÁLKOZÁS

ALAPMEGOLDÁS

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

SZETT ENGEDMÉNY 

Gyors és egyszerű 
megoldást keresel?

A Colostrum Direct tökéletes 
megoldás azonnali fogyasztásra.

Colostrum Direct

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


Individuals21 3yma

Expert Tips21 3

Seasonal Support21 3

80326 | 30 ml   23p     

5.890,–
(19.633 Ft/100 ml)

80404 | 250 g   19p     

4.390,–
(1.756 Ft/100 g)

80370 | 30 kapszula / 15 g   46p     

11.690,–
(390 Ft/kapszula)

80361 | 125 ml   47p     

10.790,–
(8.632 Ft/100 ml)

80325 | 60 kapszula / 33,5 g   44p     

10.290,–
(172 Ft/kapszula)

8 998

Kód: 80741   135p

38.790,–

3 x 1000 ml

60 kapszula / 30,9 g

ALAPMEGOLDÁS

KÉSZÜLJ FEL!

1 A Cistus Incanus termékekben lévő C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
2 Kolosztrumtartalmú kapszulák

Szeretnél felkészülni minden 
helyzetre?

A természet erejére bíznád 
magad?

A tartós megelőzés  
a célod?

Levegő A szervezet védelmi rendszere 
szünet nélkül dolgozik. 

Támogasd az egyedi igényeid a 
megfelelő termékekkel!

KIEGÉSZÍTŐ 
TERMÉKEK

A SZAKÉRTŐ 
TANÁCSA

„A friss levegő igazi mindentudó, 
ha jól felkészülten ér a találkozás. 

Figyelj a rendszeres mozgásra és a 
kiegyensúlyozott életmódra is.”

Dr. Sven Werchan
Táplálkozási szakértő

A frissen préselt gyümölcs- 
és zöldséglevek nem csak 

nagyon finomak, de a megfelelő 
folyadékbevitelt is biztosítják. 
Kényeztesd magad rendszeresen a 
természet erejével!

TÁPLÁLKOZÁS

A Cistus Incanus szájspray 
C-vitaminnal biztosítja 
immunrendszered támogatását 
útközben is1. A Colostrum Direct a 
tehenek előtejéből készül – azonnali 
fogyasztásra.

A Cistus Incanus tea 100%-ban 
természetes összetevőkkel 
gondoskodik a szervezet épségéről.
A Cistus Incanus kapszula 
C-vitaminnal látja el az 
immunrendszert1.

Cistus Incanus szájspray Cistus Incanus teakeverék

A Probiotic 12 támogatja az általános 
jó közérzetet.

Probiotic 12 kapszula

Colostrum Direct Cistus Incanus kapszula

Seasonal Support
havi szett

Aloe vera mézes
ivógél 3-as csomag

Colostrum Compact 
kapszula2

SZETT ENGEDMÉNY 

és

https://www.aloewebshop.hu/seasonal-support-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-immunerosito-szajspray
https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-immunerosito-szajspray
https://www.aloewebshop.hu/kolostrum-direct
https://www.aloewebshop.hu/kolostrum-direct
https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-etrend-kiegeszito-teakeverek
https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-etrend-kiegeszito-teakeverek
https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-etrend-kiegeszito-vitaminok-kapszula
https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-etrend-kiegeszito-vitaminok-kapszula
https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
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*

Szettben csak

Egyenként összesen 21.870,–

14.690,–

80278   57p 

80271 | 6 x 60 g   32p     

80284 | 6 x 60 g   32p     

80272 | 6 x 60 g   32p     

egyenként 7.290,–
(1.215 Ft/szelet)

Felkészültél a nyárra?
Eddig is odafigyeltél az alakodra és 
szeretnéd megőrizni? A finom Figu 
Active szeletekkel néha bűnözhetsz is 
és mégis remek formában kezdheted 
majd a nyarat.
Helyettesíts napi egy étkezést Figu 
Active szelettel* – akár útközben 
is, hogy megőrizd a testsúlyod. 
A Figu Active szeletek finom, 
kalóriaszegény étkezések, 
melyek gondoskodnak 
a kiegyensúlyozott 
tápanyagbevitelről.

TÖKÉLETES ALAK A 
STRANDSZEZONRA

Bombaforma
Mindig kéznél 
lehet...

MEGTAKARÍTÁS
35%

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Súlymegtartás: Napi egy étkezés helyettesítéseként, kalóriaszegény táplálkozáshoz. 
Az étkezéshelyettesítő hozzájárul a súly megtartásához.

Figu Active nugát ízű szelet, 6-os doboz

Figu Active eper-joghurt ízű szelet, 6-os doboz

Figu Active ropogós karamell ízű szelet, 6-os doboz

Figuactiv szelet 3 db 
6-os doboz (3 x 6 szelet)

szabadon választható: 
Nugát ízű
Eper-joghurt ízű
Ropogós karamell ízű 

(816 Ft/szelet)

https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-sulykontroll
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-fogyokuras-szeletek-valaszthato-izben
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20601 | 100 ml   17p     

4.390,–
20741 | 250 ml   14p     

3.890,–
(1.556 Ft/100 ml)

20750 | 200 ml   16p     

4.490,–
(2.245 Ft/100 g)

2 x 50 ml

Szettben csak

Egyenként összesen 11.980,–

9.990,–

20739   
35p 

Aloe vera
koncentrátum

Aloe vera zuhanyzás 
közbeni testápoló

Aloe vera  2 az 1-ben 
tusfürdő és bőrpuhító

Fedezd fel az aloe vera éltető 
frissességét arcbőrödön és a 
testeden!

INDÍTSD ALOE VERÁVAL 
A NAPOT!

ZUHANYZÁS ÉS 
HÁROMSZOROS ÁPOLÁS

T
ISZTÍTÁS ÉS BOROTV

Á
L

K
O

Z
Á

S

Á
P

O
LÁS ÉS ZUHANYZÁS

Frissességbomba

Tökéletes 
nappali ápolás

MEGTAKARÍTÁS
15%

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

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Aloe vera hidratáló gél 
2-es csomag

•  35% aloe vera zselével és avokádó 
olajjal

•   2 az 1-ben: ápol és megkönnyíti a 
borotválkozást

• Friss-gyümölcsös gránátalma illattal

• 30% aloe vera zselével
•   Már zuhanyzás közben is 

bekrémezheted magad
•  Friss-gyümölcsös gránátalma  

illattal

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-koncentratum-gel
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-hidratalo-2-darab-gel
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-2-az-1ben-tusfurdo-es-borpuhito
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-zuhanyzas-kozbeni-testapolo


Szettben csak

Egyenként összesen 9.080,–

7.990,–

23088   28p 

Szettben csak

Egyenként összesen 8.880,–

7.790,–

23089   28p 

1514

Végre újra a szabadban tölthetjük az időt! Az Aloe vera Sun 
termékek védik a kicsik és nagyok bőrét játék és szórakozás 
közben is, hogy mindenki kedvére élvezhesse a napsütést.

IRÁNY A NAPSÜTÉS!

Sötétebb bőrtípusra Világosbarna bőrre

Élvezet

MEGTAKARÍTÁS
10%

MEGTAKARÍTÁS
10%

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Aloe vera Sun napvédő krém FF 20 · 23075 · 100 ml
Aloe vera Sun napozás utáni krémzselé · 23070 · 200 ml

Aloe vera Sun 
szett barna bőrre

Ajándék
strandlabda 

minden szetthez

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Aloe vera Sun naptej FF 30 · 23071 · 100 ml
Aloe vera Sun napozás utáni krémzselé · 23070 · 200 ml

Aloe vera Sun 
szett világosbarna bőrre

+ AJÁNDÉK strandlabda + AJÁNDÉK strandlabda

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-szett-barna-borre
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-naptej-es-krem-vilagosbarna-borre
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Szettben csak

Egyenként összesen 10.380,–

8.990,–

23090   31p 

Szettben csak

Egyenként összesen 11.880,–

10.290,–

23091   36p 

Játék és szórakozás közben gondoskodni kell a bőr megfelelő 
védelméről. Az Aloe vera Sun termékekkel ez nagyon egyszerű 
feladat: világos, érzékeny vagy sötétebb bőrtípus – mindenki 
megtalálja a számára megfelelőt.

ÉLVEZD GONDTALANUL 
A NAPSÜTÉST!

Aktívoknak, sötétebb bőrre Világos, érzékeny bőrre

Szórakozás

MEGTAKARÍTÁS
15%

MEGTAKARÍTÁS
15%

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Aloe vera Sun napvédő spray FF 30 · 23073 · 125 ml
Aloe vera Sun napozás utáni krémzselé · 23070 · 200 ml

Aloe vera Sun sportszett

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Aloe vera Sun intenzív naptej FF 50+ · 23072 · 75 ml
Aloe vera Sun napozás utáni krémzselé · 23070 · 200 ml

Aloe vera Sun szett érzékeny, világos bőrre

+ AJÁNDÉK strandlabda + AJÁNDÉK strandlabda

Ajándék
strandlabda 

minden szetthez

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-sportszett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-szett-erzekeny-vilagos-borre
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30041 | 50 ml   40p     

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

30043 | 50 ml   40p     

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

Szettben csak

Egyenként összesen 20.580,–

17.490,–

30047   62p 

50 ml
50 ml

Bruce Willis Personal Edition – 
limitált nyári kiadás
Éld át egy gondtalan nyári 
nap lazaságát Bruce Willisszel 
Los Angelesben! Nincsenek 
kötelezettségek, nincsenek tervek, 
csak szabadság – a határtalan 
lehetőségek országa.
Laza, autentikus illat grépfrúttal, 
bazsalikommal és fenyővel.

Karolina Kurkova 
Summer Edp

KI AZ ILLATOT 
ITT!*

Karolina by Karolina Kurkova – 
limitált nyári kiadás
Már most örülünk a nyárnak. 
Ajándékozd meg magad napsütéssel 
a topmodell személyes illata által és 
máris érezheted a ragyogást! Éltető, 
inspiráló illat bogyósgyümölcsökkel, 
gyömbérrel és citrusokkal.

INSPIRÁLÓDJ!

Limitált nyári kiadás

* Húzd át a csuklód az üvegen

Kísértés Üvegbe  
zárt nyár

elé
rhe

tő!
Csa

k

lim
itá

lt 
id

eig

Szabadon 
választható

Próbáld KI AZ ILLATOT 
ITT!*

Próbáld

Bruce Willis 
Summer Edp

Limitált nyári kiadás

* Húzd át a csuklód az üvegen

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Karolina EdP
Personal Edition EdP

Karolina & Bruce Summer Edp 
2-es csomag (szabadon választható)

ILLATSZETT

Amíg a  
készlet tart

MEGTAKARÍTÁS
15%

https://www.aloewebshop.hu/karolina-kurkova-noi-parfum-nyari-kiadas
https://www.aloewebshop.hu/bruce-willis-personal-edition-nyari-kiadas
https://www.aloewebshop.hu/karolina-es-bruce-willis-szabadon-valaszthato
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10002-1 Absolute Black

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

2.390,–

10068   18 g   13p
4.490,– helyett

3.490,–
(19.389 Ft/100 g) 10 ml   14p    

3.590,–
(35.900 Ft/100 ml)

10433   11p

2.990,–
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NAPCSÓKOLTA MEGJELENÉS
A vonzó, nyárias 
bőrmegjelenésért

Divat
Lé

pé
s

Te is örülsz már, hogy hamarosan beköszönt a nyár? Az 
LR Colours termékekkel természetes, napcsókolta hatást 
érhetsz el. Határozottan ezek a hónap kötelező darabjai.

LR Colours korrektor
Eltünteti a szemkörnyéki karikákat és a piros foltokat

LR Colours bronzosító gyöngyök 
Ragyogást kölcsönöz az arcbőrnek

LR Colours Volume & Curl dúsító  
és göndörítő szempillaspirál 
Kifejező pillák és ellenállhatatlan tekintet

LR Colours ápoló ajakrúzs 
Gyönyörű, ragyogó ajkak

MEGTAKARÍTÁS
20%

•   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

LR Colours korrektor

2,5 g   9p

LR Colours 
bronzosító gyöngyök
•   Barnító púder, gyöngyök 

formájában
•   Friss, ragyogó, nyári bőrszínt 

biztosít egész évben
•   Az arccsont és a dekoltázs 

kiemelésére is alkalmas

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

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

https://www.aloewebshop.hu/lr-colours-bronzosito-gyongyok
https://www.aloewebshop.hu/lr-colours-bronzosito-gyongyok
https://www.aloewebshop.hu/volume-curl-dusito-es-gondorito-szempillaspiral
https://www.aloewebshop.hu/volume-curl-dusito-es-gondorito-szempillaspiral
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Szettben csak

Egyenként összesen 114.170,–

89.990,–

71006   
270p

74.990,–
21.190,–
17.990,–
Ajándék

Szettben csak

Egyenként összesen 114.170,–

89.990,–

71007   
270p 

74.990,–
21.190,–
17.990,–
Ajándék
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•  Elektromos bőröregedés-csökkentő 
készülék

•  A bőröregedés-csökkentő hatóanyagok 
thermotechnológiával jutnak a 
bőrrétegekbe

•  Frissebb bőrmegjelenés a vér 
mikrogerinése által

ÉLESZD FEL A BŐRÖD FIATALOS 
RAGYOGÁSÁT!
Van saját „ébresztőd“ a bőröd számára? A ZEITGARD készülékkel 
és termékekkel láthatóan simább és fiatalosabb bőrmegjelenést 
érhetsz el. Az innovatív thermotechnológiának köszönhetően a 
bőröregedés-csökkentő hatóanyagok a bőr legmélyebb 
rétegeibe is eljutnak és csökkentik a ráncokat.*

Ragyogj, mint 
a májusi nap!

Fiatalodás

* Dermatest vizsgálat 40 tesztalanyon 2015 július és augusztus között

VAGY

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

ZEITGARD 2
szemránc szérum
hidratáló krémzselé
készüléktartó utazáshoz 

Zeitgard 2 bőröregedés-
csökkentő készülék és 
hidratáló krémzselé szett

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

ZEITGARD 2
szemránc szérum
átalakító krémzselé
készüléktartó utazáshoz

Zeitgard 2 bőröregedés-
csökkentő készülék és
átalakító krémzselé szett

Ajándék
készüléktartó 

utazáshoz

ZEITGARD 2 
bőröregedés-csökkentő 
készülék

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-2-bororegedes-csokkento-keszulek-hidrataloval
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-2-bororegedes-csokkento-keszulek-kremzselevel
https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-2-oregedesgatlas
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Szettben csak

Egyenként összesen 10.470,–

9.490,–

28503   
34p 

3.490,–
4.090,–
2.890,–

Szettben csak

Egyenként összesen 18.780,–

16.990,–

28188   
54p 

8.790,–
9.990,–

Szettben csak

Egyenként összesen 29.970,–

25.990,–

28300   
84p 

9.990,–
11.490,–
8.490,–

RAGYOGJON AZ ARCBŐRÖD!

A ZEITGARD Racine Q10  
igazi energiabomba a bőrnek.  
A ConEnzym Q10-nek,  
az UV-védelemnek és a 
vitaminoknak köszönhetően 
tökéletes a bőröregedés-csökkentő 
arcápolás kezdetéhez. Így több 
frissességet és ragyogást 
biztosíthatsz a bőrödnek.

A Zeitgard Nanogold & Silk termékcsaláddal 
gondtalanul élvezheted az első napsugarakat és 
megelőzheted az idő előtti bőröregedést. Az arany 
és a selyemproteinek elnyelik az UVA-sugarakat, az 
értékes aminosavak pedig segítenek újjáépíteni a 
bőrazonos struktúrákat.

Érettebb bőr esetén készülj a Zeitgard Beauty 
Diamonds termékekkel az első napsugarakra. 
Az értékes bőröregedés-csökkentő hatóanyagok 
védenek és regenerálnak.

Aktiváló  
alapápolás

Védelem és regeneráció az idő 
előtti bőröregedés ellen

Feszesítő luxus ápolás 
érettebb bőrre

Kisugárzás

Q10-zel és 
UV-védelemmel!

Arany és 
gyémánt –  
csak a legjobbat a 
bőrödnek!

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

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

Zeitgard Racine Q10 
szett

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Nappali krém · 50 ml
Éjszakai krém · 50 ml

Nanogold & Silk 
ápolószett

Nappali krém · 50 ml
Éjszakai krém · 50 ml
Szemránckrém · 30 ml

Zeitgard 
Beauty Diamonds szett

https://www.aloewebshop.hu/racine-q10-szett
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-nanogold-silk-szett
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-3-darabos-szett
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20645 | 200 ml   11p     

2.890,–
(1.445 Ft/100 ml)

20644 | 150 ml   14p     

3.490,–
(2.327 Ft/100 ml)

Az Aloe Via hajápoló termékek elengedhetetlenek, ha 
egészséges és ragyogó hajra vágysz. Az aloe vera 
és a bio bambusz kivonat hatékony kombinációja 
gondoskodik a szépen, kíméletesen ápolt hajról – a 
tövektől a hajvégekig. Tökéletes tisztítás és ápolás a 
praktikus duóval.

ÁPOLT HAJAT MINDENKINEK!

Kedvencek
Az egészséges, 
ragyogó hajért

KÖTELEZŐ 
DARABOK

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 
kondícionáló sampon

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 
hajkondícionáló spray

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

