
20783   10p

2.890,–
3.780,–Egyenként összesen

Szettben csak
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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.

(1.445 Ft/100 ml)

ÚJ

SUGÁRZÓAN 
GYÖNYÖRŰ 
ŐSSZEL IS

Ragyogó mosollyal

Tisztítás és védelem egyben a praktikus, 2-es 
szabadon választható szettben:
Aloe vera fogkrém és Aloe vera sensitive fogkrém. 
Az aloe vera regeneráló erejével biztosítják a 
szájüreg frissességét és egészségét.

2-es 
szett

köszöntsük az Őszt!
szabadon 

választható

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN25%
Aloe vera szájápoló 2-es csomag
(2 x 100 ml)
Szabadon választható
Aloe vera sensitive fogkrém 2-es csomag
vagy Aloe vera fogkrém 2-es csomag 
vagy 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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28250 | 30 ml   54p     

14.990,–
(49.967 Ft/100 ml)

AZ ÉN

Semmi filter, semmi botox!
Az LR ZEITGARD Serox bőrtökéletesítő 
krém pillanatokon belül tökéletessé 
varázsolja az arcbőrt. Minden nappal 
egyre fiatalabb bőr az azonnali és 
fenntartható hatású technológiával.

SEROX 
BŐRTÖKÉLETESÍTŐ KRÉM

HATÁS AZ EGYEDI TECHNOLÓGIÁNAK 
KÖSZÖNHETŐEN

LR ZEITGARD Serox  
bőrtökéletesítő krém

ÚJKEDVENC

#SZELFIM

EGYSZERRE KÉTFÉLE FIATALÍTÓ

AZONNALI TÖKÉLETESSÉG
A bőr optikai megújulása másodpercek alatt.
A bársonyos puha, minden hibát elfedő Perfector 
formula finom színpigmentjei megoldják a 
bőrproblémáinkat: a pórusok, a bőrhibák és a 
ráncok száma a minimumra csökken, a zsíros bőr 
mattos hatásúvá válik.

FENNTARTHATÓ TÖKÉLETESSÉG
A bőrszerkezet napról napra történő, fenntartható 
javítása. A mélyreható, öregedésgátló hatóanyagok, 
mint a Gatuline In-Tense és az Ultra Filling Spheres 
megerősítik a bőrszerkezetet és növelik annak 
rugalmasságát: ezáltal a bőr simább és szilárdabb 
lesz.

EGYEDI MEGOLDÁS-TECHNOLÓGIA 
A KÉTSZERES HATÁSÉRT:
Tökéletes bőr pillanatok alatt és napról napra fiatalabb bőr 
fenntartható módon.

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-bortokeletesito-krem
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01 | 3295-106 HAWAII 
02 | 3295-120 SANTORINI 
03 | 3295-124 MARBELLA 
04 | 3295-126 VALENCIA 
05 | 3295-127 LOS ANGELES  
06 | 3295-123 ANTIGUA 

07 | 3295-162 BOSTON
08 | 3295-151 SINGAPORE
09 | 3295-159 MONACO
10 | 3295-160 STOCKHOLM
11 | 3295-161 NIAGARA 

0601 04 050302 1009 110807
LR WORLD  10.2018

30296   24p

7.190,–
9.280,–Egyenként összesen

Szettben csak

4.690,–

4.590,–

30297   22p

6.690,–
8.680,–Egyenként összesen

Szettben csak

4.690,–

3.990,–

Válaszd ki az új, őszi kedvenced a változatos illataink közül! Az LR CLASSICS 
parfümök közül minden alkalomra és hangulatra találsz megfelelőt. Los Angeles, 
Stockholm vagy esetleg Marbella...? Te hová utaznál el az illatfelhőkön?
Ebben a hónapban különleges Illat- és Testápoló szettek közül választhatsz: 

1 x LR Classics Eau de parfum nőknek + 1 x Aloe vera testápoló balzsam
vagy 1 x LR CLASSICS Eau de parfum férfiaknak+ 1 x Aloe vera 2 az 1-ben 
sampon és tusfürdő bőrápolás és élénkítő illat – tökéletes kombináció, hogy jó 
kedvvel induljon az ősz!

ÚJ: ILLAT + TESTÁPOLÁS EGY SZETTBEN!

Színesítsd meg

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN20% MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN20%

illatainkkal!
az őszt nagyszerű

LR Classics for women LR Classics for men

LR Classics Női illat 
+ Aloe vera testápoló szett
Szabadon választható 
LR Classics női  
Eau de parfum · 50 ml
Aloe vera 
testápoló balzsam · 200 ml

LR Classics Férfi illat 
+ Aloe vera 2 az 1-ben sampon és tusfürdő szett 
Szabadon választható 
LR Classics férfi  
Eau de parfum · 50 ml
Aloe vera 2 az 1-ben 
sampon és tusfürdő · 250 ml

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-testapolo-balzsam-es-lr-classics-parfum
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-2-az-1ben-sampon-es-tusfurdo-es-lr-classics-parfum
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20613 | 75 ml   11p     

3.190,–
(4.253 Ft/100 ml)

7.490,–
9.380,–Egyenként összesen

Szettben csak

20740 | 50 ml  23p     

6.190,–
(12.380 Ft/100 ml)

7

20785   
24p

6.190,–

3.190,–

Aloe vera ápolás

Aloe vera 
tápláló arckrém
Tápláló krém, mely nedvességgel látja el és regenerálja az 
igénybevett bőrt.
•  50% aloe verával, tápláló 

argánolajjal és bio olíva kivonattal
• Serkenti a sejtek regenerálódását
•  Véd a nedvességvesztéssel szemben és csökkenti a 

bőrdurvaságot

Aloe vera 
intenzív 
kézbalzsam
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

ÚJRA 
KAPHATÓ!

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN20%

az októberi napokban.
A nappalok egyre rövidülnek és lassan megkopik a nyári barnaságod. A változó, 
szeszélyes időjárás kihívást jelent a bőrödnek. Különösen az arcnak és a kéznek, 
hiszen ezeket a testrészeket semmi sem védi. Az Aloe vera tápláló arckrém még 
a változó őszi időben is biztosítja az arc ragyogó megjelenését. A 40% aloe vera 
zselét tartalmazó LR Aloe vera intenzív kézbalzsam gondoskodik a bársonyosan 
ápolt kezekről. Kerekedj felül az októberi időjárás kihívásain – ebben a hónapban 
extra gondoskodást kapsz csomagban, kedvezményes áron!

EXTRA ÁPOLÁS SZETTBEN AZ ŐSZI NAPOKRA.

A hidegebb 
hónapokra

Aloe vera gazdag ápolás 
csomag
Aloe vera nappali 
krém · 50 ml
Aloe vera intenzív 
kézbalzsam · 75 ml

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-taplalo-arckrem
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-intenziv-kezbalzsam-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-gazdag-apolas-csomag
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20677 | 15 ml   23p     

6.190,–
(41.267 Ft/100 ml)

20602 | 100 ml   22p     

5.890,–

20784   
24p

7.190,–
9.180,–Egyenként összesen

Szettben csak
(3.595 Ft/100 ml)

Viszlát nyár – helló ősz! Az évszakváltás megviseli a bőrünket. 
Ezért nagyon fontos, hogy amikor az idő hirtelen melegből hidegre 
fordul, kellő figyelmet fektessünk bőrünk napi ápolására.
Használd az LR Aloe vera szemkörnyékápoló krémet a szem 
melletti érzékeny bőrterület védelmére és az LR Aloe vera 
propoliszos krémet az arcodra és az egész testedre a hidratált, 
ápolt bőrért. Az LR Aloe vera thermo krém felmelegíti és ellazítja 
az izmokat miközben egyszerre táplálja a bőrréteget.

ITT AZ IDŐ EGY LR KIS EXTRA GONDOSKODÁSRA!

Teljes nyugalom

Az Aloe vera thermo krém kiváló a 
napközben erősen igénybevett 
testrészek, különösen a karok, a 
lábak és a hát, ellazítására. Nap 
végén, egy kényeztető masszázzsal 
vigyük fel a krémet a kívánt 
területekre. Élvezzük a melegítő és 
lazító hatást!

Tippek a lazításhoz

Melegítő hatású bőrápoló
izomfeszülés esetére
•  45% aloe vera zselé ápoló olajokkal
•  Nedvességgel tölt fel és ápol
•  Támogatja az izmokat
•  Az izomzat ellazul, a bőr kisimul

Aloe vera
thermo krém

Intenzív ápolás az érzékeny 
szemkörnyékre
•  50% aloe verával, bio olíva 

kivonattal és haloxyllal
•  Nedvességgel tölti fel a bőrt
•  Csökkenti a szemkörnyéki 

karikákat és feszesíti a bőrt
•  A szemkörnyék feszes, kipihent 

lesz

Aloe vera 
szemkörnyékápoló

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

300 FT

Az LR minden októberben 
eladott Aloe vera thermo
krém szett után 300 Ft-ot
adományoz az LR Global Kids
Fund részére.

MEGTAKARÍTÁS 2-ES SZETT20%

egész őszre.

ADOMÁNY

Aloe vera thermo krém 
2-es csomag
2 x 100 ml

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-szemkornyekapolo
https://www.aloewebshop.hu/kremmania-aloe-vera-propoliszos-krem
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-thermo-krem-dupla-csomag
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20600 | 400 ml   22p     

5.890,–
(1.473 Ft/100 ml)

20650   36p

11.690,–
13.470,–Egyenként összesen

Szettben csak

5.890,–
4.590,–
2.990,–

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

gyógynövény kivonat hatékony 
kombinációjával

•  Védőréteget képez az igénybevett 
bőrön

•  Megnyugtat és hűsít
•  Regenerálja a bőrt és visszaadja 

természetes egyensúlyát

Végül óvatosan 
maszírozd bele az 
Aloe vera 
propoliszos krémet 
az érintett bőrbe.

Ezután alkalmazd 
az Aloe vera 
koncentrátumot az 
irritált bőrre.

Fújd az Aloe vera 
elsősegély sprayt az 
érintet területre 30 
cm-es távolságból

SOS-ápolás az irritált bőrnek

Az évszakok változása miatt megborulhat a bőr 
természetes egyensúlya. Ahogy csökken a hőmérséklet 
úgy nő a bőr szüksége a hidratálásra és gondoskodásra. 
Az LR Aloe vera elsősegély spray magas aloe vera 
tartalmának köszönhetően regenerálja az ősszel különösen 
megviselt bőrt. 

Az LR Aloe vera box megvásárlásával egyszerre 3 hatékony 
terméket kapunk:
•  Az elsősegély spray-t, ami aloe vera zselével és 12 

különböző gyógynövény kivonattal ideális segítség 
vészhelyzetekben

•  A koncentrátumot, ami 90% aloe vera zselét tartalmaz
•  És a propoliszos krémet, ami az aloe verán kívül méhviasz 

kivonat tartalmának köszönhetően táplálja a bőrt

SOS-ÁPOLÁS MINDEN HELYZETRE

Minden 
körülmények
között –

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN15%

Az aloe vera a 
segítségünkre siet.

SOS-ápolás minden helyzetre

Aloe vera box
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
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-elsosegely-spray-first-aid
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11115 | 30 ml   22p    
7.290,– 

5.790,–
(19.300 Ft/100 ml)

8,5 g   26p  
1 | 11117-101 Porcelain 
2 | 11117-102 Light Beige 
3 | 11117-103 Beige 
4 | 11117-104 Dark Beige
5 | 11117-105 Beige Noisette
6 | 11117-106 Hazelnut

8.990,– 

7.190,–

30 ml   26p   
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

8.790,– 

6.990,–
(23.300 Ft/100 ml)

2,5 ml   19p 
1 | 11109-101 | Porcelain
2 | 11109-102 | Ginger

6.490,– 

5.190,–

11111 | 12 g   26p    
8.790,– 

6.990,–
(58.250 Ft/100 g)

20%

Természetesen ragyogó, mint az aranyló ősz. Az LR Deluxe 
Primer úgy teszi egységessé és hibátlanná az arcot, hogy 
közben nem lesz maszkos hatása a bőrnek. 

Inspirálja sminkünket az indián nyár színpalettája. Érjük el a 
természetes „Glow“ hatást az LR DELUXE termékcsalád 
luxus sminktermékeivel: a Hollywood Multicolour púderrel, a 
Perfect Smooth kompakt púderrel vagy a Primerrel.

TÖKÉLETES BŐR, TERMÉSZETES HATÁS

A tökéletes,

Deluxe Hollywood 
Multicolour púder

Deluxe Perfect Smooth 
kompakt púder

Deluxe Perfect Wear 
alapozó

Deluxe Primer Deluxe bőrtónusjavító 
korrektor

ragyogó arcszínért.

MEGTAKARÍTÁS
20%
MEGTAKARÍTÁS

20%
MEGTAKARÍTÁS

20%
MEGTAKARÍTÁS

20%
MEGTAKARÍTÁS

•  Kiegyenlíti a bőr felületét, 
tartósabbá teszi a sminket

•  Gyémánt bázis a még 
ragyogóbb arcszín érdekében

•  Barackszínű textúrája 
gondoskodik a friss arcszínről

•  Krémes, közepes fedést biztosító 
kompakt púder

•  Selymes, közepes fedést biztosító 
alapozó, amely optimálisan kiegyenlíti 
a bőrt

•  A makulátlan, ragyogó és puha 
arcbőrért

•   Igazi varázslat: eltünteti a 
fáradtság minden nyomát

•   Értékes hatóanyagai az amaránt 
olaj, a bisabolol, az ausztráliai 
mirtuszolaj és az Optisol™ 
táplálnak és ápolnak

•    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

https://www.aloewebshop.hu/perfect-wear-alapozo


15LR WORLD  10.2018

28302 | 125 ml   14p     

4.090,–
(3.272 Ft/100 ml)

28314 | 30 ml   43p     

11.990,–
(39.967 Ft/100 ml)

28300   
84p

27.290,–
31.570,–Egyenként összesen

Szettben csak

10.490,–
12.090,–
8.990,–

Ápoló kényeztetés
A hideg és szeles idő, valamint a mesterséges, fűtött levegő miatt 
kiszárdt bőr különleges odafigyelést igényel, hogy még a sötét és 
alacsony hőmérsékletű őszi napokon is megőrizze friss, fiatalos és 
sima kinézetét. Az LR Zeitgard Beauty Diamonds mélyhidratáló 
arctonik ősszel is odavarázsolja a fiatalos, nyári ragyogást az 
arcodra! Az LR luxus ápoló termékcsaládját, a Zeitgard Beauty 
Diamonds kollekciót kimondottan az érett bőr igényes és intenzív 
ápolására fejlesztettük ki. 

Első lépésként a bőr gyengéd tisztítására kerül sor, majd hagyjuk, 
hogy a gyémánt hatóanyagkombináció kifejtse bőrfeszesítő- és 
fiatalító hatását. A Beauty Diamonds nappali-, éjszakai- és 
szemránckrém napi használata egyszerre védi és teszi 
bársonyosan-puhává és rugalmassá a bőrt.

ŐSZI AJÁNLAT: ARCOLAJ – AZ IDEÁLIS MEGOLDÁS A 
HIDEG ÉVSZAKOKBAN!

Intenzív regeneráló ápolás a sima, 
rugalmas bőrért
•   Oszlass el kb. 10 csepp olajat az 

arc teljes felületén, a nyakon és a 
dekoltázson!

•  Várj 10 percet, majd masszírozd 
be vagy távolítsd el a maradékot!

Megfelelő ápolás a ragyogó 
árnyalatért
•   Oszlass el 3-5 cseppet az arcodon 

a reggeli vagy az esti arcápolási 
rituálé után! 

•   Használd a megszokott arcápoló 
termékeket is, például a Beauty 
Diamonds család tagjait!

Tápláló extra ápolás 
a bársonyosan puha bőrért
•   Néhány csepp olajat keverj el a 

kezeden a megszokott nappali vagy 
éjszakai krémeddel (akár az éjszakai 
maszkkal is) az igazán kényeztető 
ápolásért!

1 olaj – 3 használati lehetőség

MOSTANTÓL 
FOLYAMATOSAN 

ELÉRHETŐ!

Beauty Diamonds 
mélyhidratáló 
arctonik

Beauty Diamonds
arcápoló olaj

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN15%

a fiatalos ragyogásért!

Bőröregedés-csökkentő olaj Bőröregedés-csökkentő bomba Bőröregedés-csökkentő 
maszk

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

Finomítja és fényesen ragyogóvá 
teszi az arcbőrt
•  6 természetes eredetű olaj 

innovatív kombinációjával
•  Fiatalító vitaminok (A, E és F 

vitamon) egyedi válogatásával

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-arcapolo-olaj
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-melyhidratalo-arctonik
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-3-darabos-szett
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Szettben csak

Egyenként összesen 119.970,–

94.490,–

71006   
270p

78.790,–
22.290,–
18.890,–

71007   
270p

78.790,–
22.290,–
18.890,–

71011 | 50 ml   17p    
6.290,– 

4.790,–
(9.580 Ft/100 ml)

•   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

Éjszakai maszk

VAGY

AJÁNDÉK 
SZETTENKÉNT: MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN20%

a bőrfiatalító rutin kialakítására!
A nyári nap otthagyta jelét az arcodon? Itt az idő, hogy ősszel regeneráljuk és kényeztessük 
a nyáron különösen nagy megeröltetésnek kitett arcbőrt. A hosszú, sötét estéken lazítsunk 
egy kicsit otthon és kényeztessük bőrünk az LR Zeitgard arctisztító szettel fiatal bőrre vagy 
az LR Zeitgard bőröregedés-csökkentő hidratáló szettel érettebb bőrre. A készülék 
hideg-meleg technológiájának köszönhetően intenzív ápolást nyújt a bőrnek és ellátja azt 
minden olyan hatóanyaggal, ami az ideális regenerálódásához szükséges. 

Emellett használjuk ki az egyre hosszabb éjszakákat. Feküdjünk le időben, hogy 
szervezetünk megkapja a pihentető nyolc óra alvást és közben az LR Zeitgard éjszakai 
maszknak köszönhetően hagyjuk, hogy bőrünk megfiatalodjon és kisimuljon reggelre.

VEGYÉL KI EGY SZABADNAPOT ÉS ÉLVEZD A SZÉPSÉGED!

Itt az idő

készüléktartó 
utazáshoz

25%
MEGTAKARÍTÁS

ZEITGARD 2
szemránc szérum
hidratáló krémzselé
+ Ajándék készüléktartó utazáshoz

ZEITGARD 2
szemránc szérum
átalakító krémzselé
+ Ajándék készüléktartó utazáshoz

Bőröregedés-csökkentő 
készülék és hidratáló 
krémzselé szett

Bőröregedés-csökkentő 
készülék és átalakító 
krémzselé szett

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-anti-aging-ejszakai-maszk
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-2-bororegedes-csokkento-keszulek-hidrataloval
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-2-bororegedes-csokkento-keszulek-kremzselevel
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Hiába emlékszünk még tisztán, milyen volt a 
nyári napsütés és a késő nyári napok melege, 
októberben már könnyen elegünk lehet a 
hideg, esős és viharos időből. Ezért 
különösen fontos, hogy ebben az átmeneti 
időszakban nagy figyelmet fordítsunk és 
odafigyeljünk az egészségünkre és ezáltal az 
általános jólétünkre. 

Az LR LIFETAKT Seasonal Support 
megoldáscsomag – Aloe vera mézes ivógéllel 
és Colostrum Compact kapszulával – minden 
évszakban segíti szervezetünk és megadja 
nekünk a szükséges támogatást.

IDEÁLIS MEGOLDÁS
MINDEN IDŐJÁRÁSRA1,2

Ma még napsütés,  
holnap már eső?

Az Aloe vera mézes ivógélben lévő C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
Kolosztrumtartalmú kapszulák

ALAPMEGOLDÁS

Az LR-nél a 
„LIFETAKT”
a varázsszó!

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 
38.790,–

és

80741
135p

https://www.aloewebshop.hu/seasonal-support-havi-szett
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80142   
117p

29.390,–
30.870,–Egyenként összesen

Azt mondják, ősszel különleges 
támogatást igényel a szervezetünk.  
Az LR Cistus Incanus termékei mindent 
megadhatnak a szervezetünkenek, amire 
annak szüksége van. Így ősszel is jól 
érezhetjük magunkat a bőrünkben! 

Támogasd az immunrendszered a 
Cistus Incanus cserjével. Ebben a 
hónapban a 3 darabos Cistus Incanus 
kapszula szett megvásárlása esetén 
egy Cistus Incanus szájspray-t adunk 
ajándékba.

AJÁNDÉK CISTUS INCANUS SZÁJSPRAY 
A SZETTHEZ1

Ősz van és ez 
azt jelenti, hogy

A Cistus Incanus kapszulában és szájsprayben található C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Egy forró lábfürdő csodákra 
képes. Amikor sok időt töltesz 

kint a hidegben és teljesen átfagytál, semmi 
sem esik olyan jól, mint egy forró tea vagy 
mondjuk egy kényeztető habfürdő.

A friss levegő a legtöbb problémánkat 
megoldja. Mindig figyelj oda a testi- 

és lelki egészségedre, amihez 
az elegendő testmozgás és 

kiegyensúlyozott életmód 
elengedhetetlen.

Dr. Sven Werchan 
Táplálkozási szakértő

A SZAKÉRTŐ 
TANÁCSA

Segítsd szervezeted védekező rendszerét
a megfelelő termékekkel, amik

a Te személyes igényeidhez igazodnak.

KIEGÉSZÍTŐ 
TERMÉKEK

A természet erejére bíznád 
magad?

AJÁNDÉK

MEGTAKARÍTÁS 3-ES SZETT 5%

itt a Cistus Incanus ideje!

Cistus Incanus 
szájspray

ÉLETMÓD

A Cistus Incanus kapszula C-vitaminnal 
látja el az immunrendszert1.

Cistus Incanus kapszula
3-es csomag
3 x 60 kapszula / 33,5 g
(29.244 Ft/100 g)

AJÁNDÉK: Cistus Incanus szájspray · 30 ml

AKCIÓS ÁR

https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-etrendkiegeszito-kapszula-3-csomag
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80338 | 60 kapszula   44p     

10.290,–
(172 Ft/kapszula)

ALAPMEGOLDÁS

Őszba fordult a nyár, de míg a jó időtől egy időre 
búcsút kell vennünk, a fiatalságunkat és az 
aktivitásunkat megőrizhetjük ősszel is. Az LR 
LIFETAKT termékeivel a nedves, hideg időben is 
folytathatod az aktív életformát. 

Az Aloe vera Vital Care megoldáscsomag Aloe 
vera Sivera ivógéllel és Reishi Plus kapszulával 
gondoskodik róla, hogy még a zord, őszi idő se 
akadályozza, hogy megélj minden pillanatot.

FITT ÉS ÉLETTEL TELI ŐSSZEL IS.1,2

Még többet szeretnél tenni az egészséged és 
a fiatalságod megőrzéséért?

Nagy életkedvvel

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.

ALAPMEGOLDÁS

élvezd ki a napok
minden apró részletét

A Reishi Plus kapszulákban található C vitamin hozzájárul a normál kollagén képződéshez, ideális véredény 
működéshez és energia-anyagcseréhez.
A Super Omega 3 kapszulában található EPA és DHA támogatják a normál szívfunkciót. Ehhez minimum napi 250 mg 
EPA és DHA szükséges.

Jógázz! A legegyszerűbb
jógagyakorlatok is nagy 

segítséget nyújtanak az izomzat 
megerősítésében és a teljes test 
átmozgatásában.
Menj el egy próbaórára egy 
jógastúdióba!

„Az egészséges táplálkozás mellett 
elengedhetetlen az átgondolt mozgás 

különösen olyankor, amikor a 
testednek az átlagosnál több 
támogatásra van szüksége.”

Dr. Sven Werchan 
Táplálkozási szakértő

A SZAKÉRTŐ 
TANÁCSA

MOZGÁS

Super Omega 3 kapszula

Vital Care
havi szett

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

Reishi Plus kapszula
30 kapszula / 15,2 g

SZETT ENGEDMÉNY

37.390,–

80822
132p

https://www.aloewebshop.hu/super-omega-3-etrend-kiegeszito-vitamin
https://www.aloewebshop.hu/vital-care-havi-szett
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80363   
69p

17.490,–
21.580,–Egyenként összesen

(6.996 Ft/100 ml)

80982   
53p

15.790,–
17.980,–Egyenként összesen

(2 x 35 g / 14 tasak)

RÁZD 
FEL!

VEDD 
BE!

TÖLTŐDJ 
FEL!

Energiabomba útközben

A praktikus Mind Master Exteme akár útközben is 
gondoskodik1,2,4 a gyors energiabombáról3. Minden 
zsebben elfér. Azonnali fogyasztásra.

Folyékony formula az azonnali
fogyasztásra

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN20%
MEGTAKARÍTÁS 2-ES CSOMAGBAN10%

Legszívesebben a friss levegőn, aktívan töltöd 
a szabadidődet?
A Mind Master Extreme-mel semmi sem fog 
ebben megakadályozni.

Könnyen túllendülsz a mélypontokon a 
megnövelt állóképességeddel.1,2

Ha az év hidegebb hónapjaiban úgy érzed, 
szervezedetnek nem árt egy kis
kényeztetés és segítség, támaszkodj az LR 
Colostrum Compact kapszulákra.
Természetes jóllét minden évszakban.

Pezsgő energia
az őszi
kihívásokhoz.

A Mind Master Extreme-ben található B12 vitamin segít leküzdeni a fáradtságot és a levertséget.
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.

KÉSZEN MINDEN HELYZETBEN

Colostrum Direct 
2-es csomag
2 x 125 ml

Mind Master Extreme 
2-es csomag

AKCIÓS ÁR

AKCIÓS ÁR

https://www.aloewebshop.hu/mind-master-extreme-dupla-csomag
https://www.aloewebshop.hu/colostrum-direct-etrend-kiegeszito-dupla-uveg
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27517 | 100 ml   11p     

2.990,–

20631 | 100 ml   11p     

3.090,– 20630 | 250 ml   11p     

3.090,–
(1.236 Ft/100 ml)

KÖTELEZŐ 
DARABOK

Ha már mindhárom LR ALOE VIA 
alapdarabot beszerezted, nem kell 
semmi hozzá és bármikor 
megtarthatod a saját, spontán 
wellness ested otthon.
Az Aloe vera regeneráló ereje 
kombinálva a különböző, 
bio-kivonatokkal ápolja a bőrt és 
ellátja minden szükséges 
tápanyaggal.

Tipp: Wellness otthon

Frissítő tusfürdő
•  35% aloe vera zselével és bio 

kivi kivonattal
•  Alapos és gyengéd tisztítás, 

mely nedvességgel látja el 
a bőrt

•  Természetesen friss érzetet 
biztosít

Aloe vera 
tusfürdő

Tápláló, nem zsírosító krém arcra 
és testre
•  35% aloe vera zselével és bio 

magnólia kivonattal
•  Nedvességgel látja el a bőrt
•  A bársonyosan puha bőrért
•  Gyorsan beszívódik

Aloe vera kímélő 
arc- és testápoló

Gyorsan beszívódó krém 
száraz lábakra
•  30% aloe vera zselével és 

bio magnólia kivonattal
•  Regenerálja a száraz, durva 

bőrt
•  Nedvességgel látja el a bőrt
•  A bársonyosan puha és 

ápolt bőrért

Aloe vera 
lábápoló krém

Itt van az ősz, itt van újra: a napok ismét 
rövidebbek, odakint esik az eső, dörög az 
ég... ennél tökéletesebb alkalmat nem is 
találhatnál, hogy otthon, a meleg 
szobában egy kicsit kényeztesd magad!

Tisztulj meg az LR Aloe vera tusfürdővel, 
ápold a bőröd az LR Aloe vera kímélő 
arc-és testápoló krémmel, hidratáld a 
lábfejed az LR Aloe vera lábápoló 
krémmel.
Tetőtől talpig aloe verában hagyd, hogy 
újjászülessen a tested.

A TÖKÉLETES PROGRAM
A BORÚS ŐSZI ESTÉKRE

kényeztető estéhez?
Mit szólnál egy aloe verás

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-labapolo-krem
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kimelo-arc-es-testapolo-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-tusfurdo

