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8.790,–

20625   
28p

11.780,–Egyenként összesen
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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.

SOS-ápolás 
duplacsomagban
Nem szerezted még be a húsvéti ajándékot? Az Aloe vera 
elsősegély spray minden helyzetben gondoskodik a gyors 
segítségről.

Amíg a
készlet tart

Duplán
jól jársz!

25 %

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

megtakarítás

2-es 
CSOMAGBAN

Aloe vera elsősegély spray 2-es 
csomag  
2 x 400 ml

Kellemes
Húsvétot!

(1099 Ft/100 ml)

Mozo
Typewriter
www.aloewebshop.hu

https://www.aloewebshop.hu
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-elsosegely-spray-2-darabos-csomag


80301 | 150 ml   20p    
5.890,– helyett    

4.990,–
(3.327 Ft/100 ml)

*

**

***
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26.290,–

80743   
92p

28.470,–Egyenként összesen

AKCIÓS ÁR

80102 | 360 tabletta   38p  

8.790,–
(24 Ft/tabletta)

Értékes nyomelemek a bázikus 
ásványi anyagok ideális 
ellátásáért**
 
Fogyasztási javaslat:
napi 3x4 tabletta
360 tabletta

ProBalance tabletta

A húsvét igazi ünnepi időszak, ami a 
finomságok körül forog. A nagy csábítás 
miatt hajlamosak vagyunk kevésbé 
odafigyelni a megfelelő tápanyagellátásra.
A ProBalance, a Vita Aktiv és az Aloe 
vera mézes ivógél segítségével tegyél jót 
magaddal és a szeretteiddel! Legyen a 
húsvét gondtalan ünnep!

A ProBalance ásványi anyagokkal és 
nyomelemekkel állítja helyre a szervezet 
sav-bázis egyensúlyát**. Egyetlen 
teáskanál Vita Aktiv 10 fontos vitaminnal 
gondoskodik az egész családról***.

ÉLVEZD A SZABADSÁGOT 
A SZERETTEID KÖRÉBEN!

KellemesHúsvétot!

15 %
megtakarítás

A Vita Aktiv 10 fontos 
vitaminnal gondoskodik a 
kicsikről és a nagyokról 
egyaránt - napi egy 
teáskanállal***.

Vita Aktiv

A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez és az idegrendszer normál működéséhez.
A magnézium hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez, valamint a normál elektrolitegyensúly fenntartásához.
A D-vitamin hozzájárul a normál csonatozat és izomzat megtartásához. A B1-vitamin (tiamin) hozzájárul a normál energia-
anyagcseréhez.

Psszt... mozogj az ünnepek 
alatt is! Indulj sétára a 
családdal ebéd után!

10%
megtakarítás

Az Aloe vera mézes ivógél értékes 
C-vitaminnal segíti az ideális anyagcserét*.
Minden idők legsikeresebb LR terméke!
Az Aloe vera mézes ivógél igazi tradíció 
eredeti formában.

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Aloe vera mézes ivógél 
3-as csomag
3 x 1000 ml

(876 Ft/100 ml)

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-mez-3-flakon
https://www.aloewebshop.hu/probalance-etrend-kiegeszito-vitaminok-tabletta
https://www.aloewebshop.hu/vitaaktiv-immunerosito-vitaminok
https://www.aloewebshop.hu/vitaaktiv-immunerosito-vitaminok


80883 | 3 x 1000 ml   
104p     

28.990,–
(966 Ft/100 ml)

*

**
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80550 | 375 g   40p     
11.490,– helyett

9.390,–
(2.504 Ft/100 g)

5LR WORLD  2018.03

ÉLD ÁT A GONDTALAN, 
AKTÍV NAPOKAT!

Te is várod a húsvéti 
tojáskeresést? Ez nagyszerű 
hagyomány és szórakozás kicsik 
és nagyok számára egyaránt. 
A megfelelő tápanyagellátással 
a mozgásszabadság és az 
életminőségjavítás garantált.
Erről pedig az Aloe vera Freedom 
ivógél* gondoskodik. Hozzáadott 
C- és E-vitaminnal védi a 
csontozatot.

Fogyasztási javaslat:
napi 3 x 30 ml

Aloe vera 
Freedom ivógél

Az Aloe vera Freedom ivógélben lévő C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez, valamint a vérerek és a csontozat 
normál funkcióinak fenntartásához.
A protein italban lévő fehérjék hozzájárulnak az izomzat és a csontozat normál állapotának megtartásához.

Kellemeshúsvétot!

20 %
megtakarítás

Psszt...próbálj odafigyelni 
gyaloglás közben a csípod  
ringására! Ez kellemesen 
ellazítja a hát alsó részét.

Ha sokat sportolsz, ajánljuk a Figuactiv protein italt - értékes 
fehérjék az izomzatért és a csontokért**.

•  80% fehérje
•  5 különböző fehérjéből
•  Magnéziummal és  

B6-vitaminnal
Fogyasztási javaslat: napi egy 
mérőkanál (12,5 g) fehérjepor 
vízzel vagy zsírszegény tejjel 
elkeverve

Figuactiv protein ital

˝

https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-protein-ital-dietahoz
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-freedom-3-flakon


7LR WORLD  2018.03

28.990,–

80193   
107p

32.370,–Egyenként összesen

Szettben csak

7LR WORLD  2018.03

DŐZSÖLJ AZ 
ÜNNEPEKKOR!
Az ünnepi asztal minden finomságára fáj a fogad, de 
szeretnéd megőrizni alakod? A megoldás a Figuactiv! 
A finom és változatos termékek rossz lelkiismeret 
nélkül segítenek átvészelni az ünnepnapokat.
Helyettesíts napi egy étkezést Figuactiv termékekkel, 
hogy könnyedén megőrizhesd a súlyod*!

Kellemes
húsvétot!

Psszt... az új LR 
logós shaker beépített 
adagolóval ideális 
útközben.

Ajándék

ÚJ: shaker**
praktikus, 
kivehető 
adagolóval

LR logós 
shaker

Made in
Germany
minőség

A Figuactiv termékek kalóriaszegény 
étkezéshelyettesítők, melyek finomak és 
könnyen elkészíthetők. A port csak el 
kell keverni vízzel vagy tejjel. A krémes 
shake-ek és az ínycsiklandó levesek 
minden szükséges tápanyaggal ellátják 
a szervezetet, de csak kevés kalóriát 
tartalmaznak.

További választási lehetőségek: MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Figuactiv 3-as mix szett
szabadon választható:  
Figuactiv eper-banán/latte-macchiato vanília 
ízű shake, Figuactiv Auberge 
burgonyaleves/"Mediterrán" 
paradicsomleves/India currys 
zöldségkrémleves,  
Figuactiv Vital áfonyás müzli

+ AJÁNDÉK LR logós shaker

*

**

Az ideális eredmények eléréséhez napi egy étkezés 
helyettesítése ajánlott.
Buchsteiner, minőségbiztosító díj

https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-3-darabos-mix-csomag
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1 

23.380,–

80373   
80p

35.070,–Egyenként összesen

AKCIÓS ÁR

IRÁNY A SZABAD 
LEVEGŐ!
Szívesen töltenéd a szabadidőd 
a friss levegőn? Ne aggódj, a 
Probiotic12 segít, hogy tavasszal is 
jól érezd magad!
A Probiotic12-vel nem csak az 
ünnepnapokon garantált a jó 
közérzet, hiszen hosszú távú 
támogatást biztosít.

Kellemes
húsvétot!

Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 546 A1

A Probiotic12 egymilliárd 
baktériumot tartalmaz 
kapszulánként 
szabadalmaztatott 
mikrokapszulákba zárva, 
mely sokkal hatékonyabban 
védi a baktériumokat, mint 
más termékek.

Psszt... élvezd 
gondtalanul a tavaszi 
napokat a  
Probiotic12-vel!

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Probiotic 12 kapszula 3-as 
csomag
3 x 30 kapszula 

https://www.aloewebshop.hu/probiotikum-12-immunerosito-beltisztitas-3-as-csomag
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30330-3 | 50 ml   40p

10.290,–
30330-1 | 50 ml   40p

10.290,–
30330-2 | 50 ml   40p

10.290,–
69029   61p

21.190,–

Swarovski nyaklánc végtelen medállal:

Emma Hemming-Willis Lightning Swarovski kristályokkal ellátott kollekciójából 
garantáltan megtalálod a megfelelőt minden alkalomhoz. A három izgalmas illat 
különböző világok egyedi hangulatát testesíti meg.

MEGLEPETÉS CSILLOGÓ  
SWAROVSKI KRISTÁLYOKKAL! 

Új

Psszt... kedves urak:  
a parfüm és az ékszerek 
minden hölgyet 
boldoggá tesznek!

A klasszikus nyaklánc végtelen 
szimbólummal minden korosztály kedvenc 
húsvéti meglepetése lesz. Az exkluzív, 
nőies dizájn minden tekintetet magára 
vonz majd.

amíg a 
készlet tart

Lightning Edp

Essence of Amber
A határtalan életenergia ragyogó  
pillanatai

keleties · púderes · csábító

Lightning Eau de parfum

Lightning Edp

Essence of Marine
A mágikus tisztaság ragyogó 
pillanatai

tengeri · virágos · inspiráló

Lightning Eau de parfum

Lightning Edp

Essence of Rose
A romantikus pillanatok érzéki 
ragyogása

virágos · gyümölcsös · csábító

Lightning Eau de parfum

Swarovski nyaklánc 
végtelen medállal
•  Exkluzív, az LR-nek készült 

dizájn
•  Elegáns, kétsoros kialakítás
•  A lánc hossza: 50 cm 

(+ 5 cm hosszabbítás)
•  Nemesacélból készült, 

Swarovski 
kristályokkal díszített

•  Végtelen szimbólummal
•  Ajándékdobozban

(20.580 Ft/100 ml) (20.580 Ft/100 ml) (20.580 Ft/100 ml)

https://www.aloewebshop.hu/lightning-essence-of-amber-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lightning-essence-of-marine-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lightning-essence-of-rose-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/swarovski-nyaklanc-vegtelen-medallal


13LR WORLD  2018.03

12.290,–

30227   
41p

15.380,–Egyenként összesen

Szettben csak

10.290,–

5.090,–

12.990,–

30206   
43p

16.280,–Egyenként összesen

Szettben csak

10.290,–

5.990,–

Psszt... divatrajongók:  
Guido illata mindig 
jól jön!

Próbáld

AJÁNDÉKOZZ DIZÁJNER 
ILLATOKAT HÚSVÉTRA!
Az a legszebb ajándék, ha értékes időt tölthetünk a kedvesünkkel. 
Lepd meg őt húsvét alkalmából Guido Maria Kretschmer 
dizájner illatával, ami most a divattervező által tervezett 
ajándékcsomagolásban elérhető. A női és a férfi illat is a sztár 
összetéveszthetetlen aláírásával ellátott: elegáns, értékes és 
autentikus. Tökéletes ajándék neki és neked!

Szetten- 
 ként

ki itt!

20 %
megtakarítás

Próbáld
ki itt!

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Guido Maria Kretschmer 
férfi szett
Eau de parfum uraknak 
30220 ·  50 ml
Tusfürdő
30222 ·  200 ml

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Guido Maria Kretschmer 
női szett
Eau de parfum hölgyeknek  
30200 ·  50 ml
Testápoló
30201 ·  200 ml

https://www.aloewebshop.hu/guido-maria-kretschmer-ferfi-dizajner-szett
https://www.aloewebshop.hu/guido-maria-kretschmer-noi-dizajner-szett
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3430 | 50 ml   28p

7.290,–
30480 | 50 ml   28p

7.290,–
11.490,–

30481   
41p

14.580,–Egyenként összesen

Szettben csak

Jungle Man
Edp

amíg a
készlet tart

Psszt... szerelmesek:  
Ez igazán érzéki 
ünnep lesz!

EGZOTIKUS ILLATOK HÚSVÉTRA  
Izgalmas és csábító – ajándékozz energikus illatokat! A Jungle Woman 
egzotikus virágos-gyümölcsös illatával minden hölgy szívébe azonnal 
belopja magát.
A klasszikus Jungle Man vad, független és kalandvágyó férfiak kedvenc 
illata. Húsvét alkalmából a Jungle Woman és Jungle Man parfümök limitált 
szettben rendelhetők.

20 %
megtakarítás

Jungle Man parfüm 
levendula, menta és 
tonkabab kombinációjával.

Jungle Woman 
Edp - limitált 
kiadás

A Jungle Woman egzotikus 
virágos-gyümölcsös 
jegyekkel ejt kísértésbe.

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Jungle Man & Jungle 
Woman szett
Eau de parfum hölgyeknek
Eau de parfum uraknak 

(14.580 Ft/100 ml) (14.580 Ft/100 ml)

https://www.aloewebshop.hu/jungle-man-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/jungle-weman-eau-de-parfum
https://www.aloewebshop.hu/jungle-man-and-woman-szett
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02 | Petal Peach

01 | Ruddy Rose

11111 | 12 g   32p

8.790,–
(73.250 Ft/100 g)

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

01 | 11113-1 | 11,8 g Ruddy Rose   27p

02 | 11113-2 | 11,1 g Petal Peach   27p

15.290,–

11189   
47p

20.580,–Egyenként összesen

AKCIÓS ÁR

11188 | 10 ml   20p
6.990,– helyett

5.390,–
(53.900 Ft/100 ml)

01 | 11150-1  Night Rock

02 | 11150-3  Velvet Vintage

03 | 11150-8  Secret Dawn

04 | 11150-10  Delighted Nude

05 | 11150-12 Sublime Marine

Kellemes

húsvétot!

Psszt... kedves hölgyek:  
húsvétkor bánjatok 
bátrabban a színekkel…

Most 
amíg a

készlet tartVÁLASZD KI A KEDVENC SZÍNED!
Készíts tökéletes húsvéti sminket! A Deluxe Hollywood Multicolour púder a friss, egyenletes 
arcbőr garanciája, a Deluxe Perfect Powder pirosító pedig tökéletesen hangsúlyozza az 
orcákat, az igéző tekintetről a Deluxe Artistic négyes szemhéjpúder gondoskodik. Húsvétkor 
használd nyugodtan bátrabban a színeket! A Deluxe Fantastic szempillaspirál biztosítja a 
hosszú és dús pillákat. Ennek nem csak a húsvéti nyuszi fog örülni!

Megtakarítás szettben

2-es CSOMAGBAN 25 %
megtakarítás

20 %
megtakarítás

•    Minden bőrtípushoz és 
mindennapos használatra is 
ideális

•  A sárga szín sugárzó és friss 
bőrtónust kölcsönöz

•  A bézs segít a pigmentfoltok 
elhalványításában

•  A zöld elfedi az apró 
erecskéket és piros 
bőrhibákat

•  Rögzíti a sminket, egyenletes 
fényt biztosít

Deluxe Hollywood
Multicolour púder

•  Selymes bőr, ragyogó arcszín
•  A harmonikus matt színek 

üdeséget és friss hatást 
varázsolnak az arcbőrre

•  Kihangsúlyozza az arccsontot
•  A két szín megfelelő 

kombinációja bármilyen 
bőrtónusra alkalmazható

Deluxe Perfect 
Powder pirosító

Deluxe Artistic négyes  
szemhéjpúder 2-es csomag
egyenként 2 x 0,5 g

•   Vastagabb és hosszabb: zseniális, 
ultra fekete 3D hatás

•     Intelligens háromszoros film textúra: 
minden egyes újabb réteg még több 
színt és nagyobb volument biztosít

•     Speciális kefe szerkezet: hullámszerű 
szálak a tökéletes eredmény 
érdekében

Deluxe Fantastic 
szempillaspirál

https://www.aloewebshop.hu/deluxe-perfekt-puder-pirosito
https://www.aloewebshop.hu/deluxe-fantastic-szempillaspiral
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* **

28240 | 15 ml   38p

10.290,–
(68.600 Ft/100 ml)

28230 | 30 ml   76p

19.590,–
(65.300 Ft/100 ml)

28241 | 50 ml   141p

38.990,–
(77.980 Ft/100 ml)

52.490,–
58.580,–Egyenként összesen

Szettben csak

19.590,–
38.990,–

28242   182p

ÉLD ÁT A SZENZÁCIÓS  
VÁÓ-HATÁST!
Szeretnél lenyűgöző megjelenést az 
ünnepekre? Akkor próbáld ki a ZEITGARD 
Serox csodamaszkot az azonnal látható és 
érezhető bőröregedés-csökkentésért! Ez az LR 
azonnali hatású maszkja, mely már egyetlen 
használat után látványos eredményeket 
garantál. A ZEITGARD Serox regeneráló 
szérummal kombinálva igazi csodafegyver a 
fiatalos bőrmegjelenésért.
A ZEITGARD Serox ajakfeltöltő krém 
gondoskodik a telt ajkakról és lenyűgöző 
mosolyról – nem csak ünnepnapokon.

NEM 
RETUSÁLT

Psst... az életkorotok 
titokban marad.

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

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

•   Akár 15%-kal teltebb ajkak*
•   Az ajakráncok látható csökkenése*
•    Feszesebb és formásabb ajakkontúrok*
•    Gazdag textúra – egyszerű felvitel
•   E-vitaminnal

Zeitgard Serox 
ajakfeltöltő krém •   Intenzív ránccsökkentő formula, 

krémes állagú szérum
•   Magas hatóanyagtartalmú 

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

•   Lazító és nedvességpótló hatás a 
simább bőrért

•   Ideális az intenzív regeneráló 
krémmel kombinálva 

Zeitgard Serox
regeneráló szérum

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

Zeitgard Serox csodamaszk

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Serox csodaszett

Regeneráló szérum · 30 ml
Csodamaszk · 50 ml

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-csodamaszk-regeneralo-szerummal
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-csodamaszk
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-anti-aging-regeneralo-szerum
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-anti-aging-ajakfeltolto-ajakapolo-krem
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71011 | 50 ml   22p

5.990,–
(11.980 Ft/100 ml)

16.990,–
18.780,–Egyenként összesen

Szettben csak

28188   
54p

8.790,–
9.990,–

Psszt... hölgyeink:  
Gondoskodjatok a 
szépségetekrol 
– akár alvás közben!

Kényeztesd az arcbőröd az ZEITGARD éjszakai maszkkal! 
A húsvét tökéletes alkalom az extra adag ápolásra, hogy a 
családdal és a barátokkal való találkozáskor az arcod tökéletesen 
ragyogjon. Használd az éjszakát bőrápoló rituáléként, hiszen 
alvás közben a bőr különösen jól regenerálódik.

Ajándék

amíg a 
készlet tart

CSÁBÍTS RAGYOGÓ 
BŐRMEGJELENÉSSEL!
Ragyogó kilátások: a Nanogold & Silk termékek 
gondoskodnak a fiatalos bőrmegjelenésről. Az 
értékes bőröregedés-csökkentő hatóanyagok 
– arany és selyem – napközben védenek a 
káros UVA-sugarak ellen és fellépnek az idő 
előtti bőröregedés-csökkentéssel szemben 
is. Az éjszaka folyamán a fény okozta károk 
regenerálódnak és helyre állnak.
Tökéletes szett az ünnepnapokra!

arctonik 

szettben

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Nanogold & Silk ápolószett

Nappali krém · 50 ml
Éjszakai krém · 50 ml

+ AJÁNDÉK arctonik · 125 ml

•   Ápolja és regenerálja a  
bőrt az éjszaka folyamán

•   A jojoba olaj nedvességgel  
látja el a bőrt

•   Az Ultra Filling Spheres 
hatóanyagok gondoskodnak 
a bőröregedés-
csökkentésről

•   A shizandra bogyó 
regenerálja a bőrt

•   Az opitmális eredmények 
elérése érdekében heti 2 
használat javasolt

ZEITGARD
éjszakai maszk

˝

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-nanogold-silk-szett
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-anti-aging-ejszakai-maszk
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20602 | 100 ml   22p

5.590,–

13.990,–

20747   
47p

17.670,–Egyenként összesen

Szettben csak

5.890,–
5.890,–
5.890,–

SÉTÁRA FEL!
Az LR Aloe VIA gondoskodik arról, hogy a szabadban 
töltött idő szórakozás legyen: neki, neked és 
mindenkinek.
Eső vagy napsütés – a bőr természetesen ápolt és védett 
lesz minden időben.
A legjobb, hogy az arcápolók most vonzó húsvéti 
csomagolásban elérhetők.

Psszt... ajándékozz 
természetesen ragyogó 
bort!

20 %
megtakarítás

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

kivonat
•  Nedvességgel látja el és 

táplálja a bőrt
•  Erősíti a bőrt és filmréteget 

képez rajta
•  Megnyugtatja és ellazítja a bőrt

Aloe vera
propoliszos krém

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Aloe vera 
arcápoló szett
Nappali krém · 50 ml 
Éjszakai krém · 50 ml
Szemkörnyékápoló · 15 ml

˝

https://www.aloewebshop.hu/kremmania-aloe-vera-propoliszos-krem
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-husveti-arcapolo-szett
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15.690,–

27004   48p    

17.580,–Egyenként összesen

Szettben csak

5.890,–
11.690,–

7.490,–
10.470,–Egyenként összesen

Szettben csak

20424   26p

20425   26p

LEGYÉL MEGGYŐZŐ A 
HÚSVÉTI REGGELIN!
Függönyt fel! Itt vannak a húsvét 
elengedhetetlen termékei férfiaknak. Az 
LR Aloe Via termékek friss és ápolt érzetet 
kölcsönöznek a férfiak bőrének. Az L-Recapin* 
pedig gondoskodik a dús és sűrű hajról. 
Így garantáltan jól érzitek majd magatokat a 
bőrötökben!

Az L-Recapin sampon és tonik fellép az 
örökletes hajhullás ellen férfiak esetében 
és javítva a haj sűrűségét.* A két termék 
egymáshoz igazított és kombinált használat 
esetén éri el a legjobb eredményeket.

Psszt... a férfiak is örülnek 
az arcápoló termékeknek!

*Hajtonik tanulmány
•   A tesztalanyok 76%-a szerint a haja megerősödött. Ezzel bizonyítható, hogy a hajszál 

természetes növekedési fázisa meghosszabbodott.
•    A tesztalanyok 76%-a igazolta a termék hatékonyságát.

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

Szett 2

Szett 1

30 %
megtakarítás

10%
megtakarítás

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Aloe vera férfi ápolószett

Szett 1 borotvahabbal ·  
200 ml
Szett 2  borotválkozó
géllel · 150 ml

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

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

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

egyenként 

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ferfi-apolo-szett-1
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ferfi-apolo-szett-2
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ferfi-apolo-szett-2
https://www.aloewebshop.hu/l-recapin-sampon-es-hajtonik-szett-hajhullasra
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20670 | 200 ml   15p     

3.790,–
(1.895 Ft/100 ml)

20671 | 200 ml   15p     

3.790,–
(1.895 Ft/100 ml)

2.290,–

20762   
8p

2.980,–Egyenként összesen

AKCIÓS ÁR

Psszt... ezek a termékek 
mindenkinek tökéletesek!

KÖTELEZŐ 
DARAB

ADJ A MINŐSÉGRE!
Ismered már az LR Aloe Via arctisztító termékeinket?
A megfelelő tisztítás minden arcápoló rituálé alapja. 
A arclemosó tej megszabadítja a bőrt a smink 
maradványaitól és a szennyeződésektől, az arctisztító 
tonik pedig megnyugtatja és felfrissíti. Útközben 
tökéletes és gyors megoldás az Aloe vera arctisztító 
kendő.

Kellemes
húsvétot!

25%
megtakarítás

Amíg a  
készlet tart

2-es CSOMAGBAN

Aloe vera
arclemosó tej
Gyengéd arctisztító tej
•   50% aloe vera zselé és bio 

vadrózsa kivonat
•  Gyengéden tisztítja a bőrt, 

megszabadítja a sminktől és 
a szennyeződésektől

•  Megőrzi a bőr természetes 
nedvességtartalmát

Aloe vera
arctisztító tonik
Alkoholmentes arctisztító
•  50% aloe vera zselé és bio 

vadrózsa kivonat
•  Megszabadítja a pórusokat a 

smink maradékaitól és a napi 
szennyeződésektől

•  Tisztítja, megnyugtatja és felfrissíti 
a bőrt

•  Nedvességgel tölt fel

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

Aloe vera arctisztító kendő 2-es 
csomag
2 x 25 darab

(46 Ft/db)

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arclemoso-tej
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arctisztito-tonik
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arctisztito-kendo-2-es-csomag

