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80142   
87p

(3 x 60 kapszula)

22.990,–
30.870,–Egyenként összesen

Szettben csak
(128 Ft/kapszula)

Tankoljunk fel
napsütésből!
ÉLVEZZÜK KI AZ UTOLSÓ 
MELEG NAPOKAT
Nyár, napsütés, jókedv.
A meleg nyári napok lassan véget érnek. 
Élvezzük a késő nyári napokat a 
természetben, például tegyünk egy kiadós 
túrát az erdőben. Közben ízletes gombákat 
és gyógynövényeket is szedhetünk, amik 
később tökéletes alapanyagai lehetnek egy 
könnyű salátának. Vagy hívjuk el a 
barátainkat sétálni vagy kocogni. Mikor, ha 
nem most? És a legjobb: az LR termékeivel 
nem kell aggodalmaskodnunk az 
egészségünk miatt, nem jelent gondot a 
testmozgás.

Erősítsük
immunrendszerünket
A C-vitaminban és cinkben gazdag Cistus 
Incanus kapszula értékes támogatást nyújt 
az immunrendszer normál működéséhez.1

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN25%

A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál 
működéséhez.

Cistus Incanus kapszula 
3-as csomag

https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-etrendkiegeszito-kapszula-3-csomag


3LR WORLD  2018.09

80373   
89p

(3 x 30 kapszula)

26.290,–
35.070,–Egyenként összesen

Szettben csak
(292Ft/kapszula)

80375   
76p(3 x 125 ml)

21.580,–
32.370,–Egyenként összesen

Szettben csak
(5.755 Ft/100 ml)

A Colostrum Direct a tehenek 
előtejéből készül, amiben az összes 
olyan tápanyag megtalálható, amire 
szükségünk van immunrendszerünk 
támogatásához.

Készüljünk fel
az őszre

A bélrendszer normál működése 
elengedhetetlen az általános jólétért. 
Különösen a bélbolyhok játszanak ebben 
nagy szerepet. A Probiotic 12 kapszula 
segít a bélbolyhok karban tartásában 
kapszulánként 1 milliárd baktériummal.

Érezd jól magad a bőrödben!

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN25%

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN35%

Probiotic 12 kapszula 
3-as csomag

Colostrum Direct 3-as csomag

https://www.aloewebshop.hu/probiotikum-12-immunerosito-beltisztitas-3-as-csomag
https://www.aloewebshop.hu/colostrum-direct-etrendkiegeszito-3-uveg
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Kód: 80730   101p
33.490,–

28.790,–

ÉS KEZDJ MINDEN NAPOT NAGYOBB 
LENDÜLETTEL Az utolsó, késő nyári napokon bepattanunk 

a kabrióba és így megyünk dolgozni. Vagy 
este beülünk egy kertmoziba a barátokkal. 
A hétvégén vizibiciklit bérelünk a 
gyerekekkel – az életünk teljes és 
változatos. Ez a sokszínűség ugyanakkor 
nem mindig köszön vissza az 
étkezésünkben.
Az LR LIFETAKT Daily Essentials 
megoldáscsomag biztosít minden 
szükséges tápanyagot. Az Aloe vera mézes 
ivógél és a Pro Balance tabletta 
kombinációja tökéletes alapot biztosít a 
hibátlanul működő anyagcseréhez1. A Pro 
Balance ezen kívül biztosítja a tápanyagok 
egyensúlyát a testünkben2.

  Törődj
többet magaddal

15 %

ALAPMEGOLDÁS

A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez.
A Pro Balanceban lévő magnézium hozzájárul a normál elektrolit-egyensúly megtartásához. 
 A DHA és az EPA támogatják a normális szívfunkciót. Ehhez minimum napi 250 mg EPA és DHA szükséges.

MEGTAKARÍTÁS

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN

80743 | 3 x 1000 ml  

80102 | 360 tabletta / 252 g 

Daily Essentials 
havi szett

Aloe vera mézes ivógél 
3-as csomag

Pro Balance tabletta

és

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

10.290,–
(172Ft/kapszula)

Minden, ami a megfelelő 
szívműködéshez 

szükséges

A SZAKÉRTŐ 
TANÁCSA

„Ahhoz, hogy egészségesen 
éljünk, elengedhetetlen az 

egészségmenedzsment gyakorlása. 
A táplálkozásban, mozgásban 
és életmódban hozott kisebb 

változásokat könnyű beilleszteni 
a hétköznapokba, ha kicsit 

odafigyelünk rá és már így meglepő 
eredményeket érhetünk el.”

Dr. Sven Werchan 
Táplálkozási szakértő

KIEGÉSZÍTŐ 
TERMÉKEK

A tányérodon csak ritka a hal, a tojás és a többi
omega-3-zsírsav forrás? Nem probléma – a Super 

Omega 3 kapszula a segítségedre siet.
A benne található esszenciális zsírsavak, mint az 

EPA és a DHA, hozzájárulnak a szív normál 
működéséhez3.

Kerüld a cukros limonádékat.
Helyette kezdj el minél több 
vizet inni.

Hidd el: az egészséged és az 
anyagcseréd meg fogja köszönni ezt 
az apró változást.

TÁPLÁLKOZÁS

Super Omega 3 kapszula

https://www.aloewebshop.hu/super-omega-3-etrend-kiegeszito-vitamin
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80434   204p
67.990,–

57.790,–

 Hozd a legjobb
formád,
Vége a nyári szezonnak, de te máris 
azon gondolkozol, hogy jövőre 
hogyan jöhetnél még jobb formába? 
A tervedben kiváló pártfogód lehet a 
sport: legyen az egy biciklitúra vagy 
egy kis kocogás a közeli erdőben. 
Idén ne csak álmodozz a tökéletes 
alakról – kezdd el már most a 
tervezést és a megvalósítást! A Body 
Mission tökéletes segítség az 
„Álomalakod”1 eléréséhez, hogy 
jövőre önbizalommal teli várd a 
strandszezont.

MERT A NYÁRI SZEZONNAK NEM 
KELL VÉGET ÉRNIE A VAKÁCIÓVAL

ALAPMEGOLDÁS

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.
A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez, valamint a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.
Az Aloe vera őszibarack ízű ivógél a természetből származó cukrokat tartalmaz.

15 %
MEGTAKARÍTÁS

Figu Active diéta 
program profi csomag
Finom étkezések 
2 x Figu Active shake választás szerint: 

„Auberge” burgonyaleves, „Mediterrán” 
paradicsomleves, „India” currys zöldségkrémleves

eper-banán ízű, vanília ízű,  
latte-macchiato ízű
1 x Figu Active leves választás szerint:

nugát ízű, eper-joghurt ízű, ropogós karamell ízű

1 x Figu Active szelet (6-os doboz) 
választás szerint:

1 x Figu Active Vital áfonyás müzli
Kiegészítő termékek
1 x Pro Balance tabletta
1 x diétás teakeverék
1 x Protein ital 
1 x LR logós shaker beépített adagolóval

Személyi tréner 
Online elérés 

Ajándék
1 x Figu Active doboz
1 x Információs füzet

https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-a-28-napos-dieta-program
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80783   
80p

22.490,–
28.470,–Egyenként összesen

Szettben csak

(3 x 1000 ml)

(750Ft/100 ml)

Az LR az összes, szeptemberben
eladott Aloe vera őszibarack ízű
ivógél után 300 Ft-tal támogatja az LRGKF 
alapítványt.

KIEGÉSZÍTŐ 
TERMÉKEK

Serkentsd az
anyagcseréd

Az egésszéges étkezést kiegészítendő az Aloe 
vera őszibarack ízű ivógélt ajánljuk.

Ez az ivógél nemcsak az energiatermelést 
támogatja, de ezen kívül véd

a fáradtságtól és a kimerültségtől2. Élvezd a 
finom, édes ízt most hozzáadott cukor nélkül3.

300 FT

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN20%

A SZAKÉRTŐ 
TANÁCSA

„A Body Mission termékek 
megkönnyítik a fogyást. A body-

mission.com-on
a saját személyi edződ segíti a harcot 

a kilók ellen és teszi élvezetessé az 
edzéseket.”

Dr. Sven Werchan
Táplálkozási szakértő

Írjuk fel előre a határidőnaplónkba 
vagy a telefonunkba, hogy 
mikor akarunk a héten

sportolni menni. Így nagyobb lesz a 
motivációnk és nehezebben bújunk 
ki a mozgás alól.
Tovább segíthet, ha piros 
ceruzával vagy más élénk 
színnel kiemeljük ezeket 
az alkalmakat.

MOZGÁS

ADOMÁNY

Aloe vera őszibarack 
ízű ivógél 3-as csomag

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-oszibarack-3-flakon


20321 | 100 ml   11p     

3.190,–
20319 | 100 ml   11p     

3.190,–

BÚCSÚZTASSUK A NYARAT AZOKKAL,
AKIKET A LEGJOBBAN SZERETÜNK

Irány a
természet
Mikor már majdnem véget ér a nyár, nem 
vágyunk másra, mint hogy az utolsó meleg 
napokat a családunkkal, főleg a 
legkisebbekkel együtt töltsük. Kint a 
kertben utoljára élvezzük ki a felfújhatós 
medencét. Vagy menjünk el az állatkertbe. 
Mindegy, mit csinálunk, csak töltsünk 
együtt egy kis minőségi időt. Az LR ALOE 
VIA babaápoló termékcsaládja segít, hogy 
semmi se ronsta el a kedvünk, hiszen 
értékes, mindenre kiterjedő védelmet nyújt 
a legnagyobb kincsünknek.

A 40% aloe vera zselét, bio 
körömvirág kivonatot és 
panthenolt tartalmazó Aloe vera 
arc- és testápoló krém 
támogatja az érzékeny bőrt és 
véd a nedvességveszteséggel 
szemben. Ezen kívül ápolja és 
megnyugtatja a bőrt.

Aloe vera baba 
arc- és testápoló

A 40% aloe vera zselét, bio 
körömvirág kivonatot, cinket és 
panthenolt tartalmazó Aloe vera 
baba popsikrém segíti a sebes 
bőr regenerálódását és 
megelőzi a további 
bőrpirosodás kialakulást, 
miközben megnyugtatja és 
ápolja az irritált bőrt.

Aloe vera 
baba popsikrém

Enyhülés a 
sebeknek

Gyengéd ápolás
a testnek és az 
arcnak

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-baba-arc-es-testapolo-erzekeny-borre
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-baba-popsikrem-erzekeny-borre
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20320 | 250 ml   11p     

3.190,–
(1.276 Ft/100 ml)

20318   
21p

6.590,–
9.570,–Egyenként összesen

Szettben csak

Gyengéd tisztítás, 
és ápolás a finom bababőrnek

Gyengéd tisztítás
a lábujjaktól a fejünk 
búbjáig
A különösen kíméletes Aloe vera baba 
habfürdő és sampon gyengéden tisztítja 
és ápolja a baba bőrét és haját. A 30% 
aloe vera zselét, bio körömvirág kivonatot 
és szójaolajat tartalmazó krémes habfürdő 
a tisztítás alatt védi az érzékeny bőrt a 
kiszáradástól, úgy, hogy közben 
egyidejűleg nedvességgel látja el azt.

Aloe vera baba 
habfürdő és sampon

Extra puha és 
természetes. 
Szülészek és 

gyerekorvosok 
ajánlásával.

Ráadás:

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN30%
Aloe vera baba szett
Habfürdő és sampon · 250 ml
Popsikrém · 100 ml
Arc- és testápoló · 100 ml

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-habfurdo-es-sampon-erzekeny-borre
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-baba-szett


20639 | 200 ml   17p     

4.590,–
(2.295 Ft/100 ml)

Aloe vera 
testápoló 
balzsam

Intenzív ápolás
a lábujjaktól a fejünk búbjáig

Töltsd az utolsó, késő nyári 
napokat egy jó könyv 
társaságában a kertben vagy a 
parkban. Vagy hagyd, hogy a nap 
beragyogja az arcodat kedvenc 
kávézód teraszán. Mindegy, hol 
vagy, az LR ALOE VIA test- és 
arcápoló termékcsalád tökéletes 
védelmet biztosít a bőrödnek 
szeptemberben is.

 Maradj
  ragyogó
ÉS ŐRIZD MEG
A NYÁRI TÜNDÖKLÉSED

A 69% aloe vera zselét és bio magnólia kivonatot 
tartalmazó Aloe vera testápoló balzsam egyszerre 
ápolja és táplálja a bőrt. Rendszeres használata 
hosszú távon javítja a bőr nedvességháztartását. 
Használd a bársonyosan puha és rugalmas bőrért!

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-testapolo-balzsam


20707   
44p

13.290,–
18.570,–Egyenként összesen

Szettben csak

Fedezd fel a friss,
teljes körű arcápolást

Az arc minden nap számos 
környezeti hatásnak van kitéve.
Az 50% aloe vera zselét és olyan 
kiváló minőségű összetevőket, mint 
a bio olíva kivonatot tartalmazó  
LR Aloe vera arcápoló szett 
gondoskodik az arcbőr mindennapi 
kiegyensúlyozottságáról:
ellátja intenzív nedvességgel, 
hatékonyan táplálja, regenerálja
és védi a bőrt.

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN30%
Aloe vera 
arcápoló szett 
Nappali krém · 50 ml 
Éjszakai krém · 50 ml
Szemkörnyékápoló · 15 ml

https://www.aloewebshop.hu/kremmania-aloe-vera-arcapolo-szett


20769   
15p

4.790,–
6.380,–Egyenként összesen

Szettben csak
(3.193Ft/100 ml) 

  Maradj továbbra
is aktív
ÉS HOSSZABÍTSD MEG A NYÁRI 
SZÜNETET

Szeptember elején még dúskálunk a meleg 
napokban, amik tökéletesek lehetnek egy 
piknikre a szabadban. Ha szerencsénk van, 
ezeken a késő nyári napokon még nem kell 
búcsút intenünk a rövidujjú pólóknak vagy 
akár a strandpapucsoknak sem! Ha pedig 
hűvösre fordul az idő: irány a szauna és ott 
készüljünk testben és lélekben az igazi 
őszre. Ehhez letisztultan ápolt kéz- és 
lábfejek kellenek. Az LR ALEO VIA kéz- és 
lábápoló termékei ennek elérésében nagy 
segítséget jelenthetnek.

Készülj az őszre
selymes kezekkel
Az LR Aloe vera intenzív kézbalzsam gyors beszívódásának 
köszönhetően hatékonyan táplálja a különösen igénybevett, 
száraz kezeket. A 40% aloe vera zselét és bio körömvirág 
kivonatot tartalmazó, tápláló krém intenzíven ápolja és védi a 
töredezett bőrt és selymessé, simává és puhává varázsolja a 
kezünket.

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN25%
Aloe vera intenzív kézbalzsam 
2-es csomag
2 x 75 ml  

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-intenziv-kezbalzsam-2-darabos
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27518   
14p

4.490,–
5.980,–Egyenként összesen

Szettben csak

20770   
15p

4.690,–
6.180,–Egyenként összesen

Szettben csak

(2.245Ft/100ml)

(2.345Ft/100ml)

Bársonyosan
puha lábak
A mezítlábas futás, vagy a forró 
nyári betonon való sétálás után a 
lábunknak szüksége van egy kis 
extra gondoskodásra. Az Aloe vera 
lábápoló krém 30% aloe vera zselé 
tartalommal és hozzáadott bio 
magnólia kivonattal regenerálja és 
nedvességgel látja el a bőrt. Gyors 
beszívódásának köszönhetően a 
száraz, durva bőrt hamar puhává és 
ápolttá varázsolja.

Tényleges kényeztetés
lábaknak és kezeknek

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN25%

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN25%

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

Aloe vera intenzív kézbalzsam 
+ Aloe vera lábápoló krém szett

Aloe vera lábápoló krém · 100 ml
Aloe vera intenzív kézbalzsam · 75 ml

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-labapolo-krem-2-darabos
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-labapolo-es-intenziv-kezbalzsam


20771   
13p

3.790,–
4.980,–Egyenként összesen

Szettben csak

Amikor már érzed, hogy a nyári napok lassan 
leáldoznak, ne hezitálj: még egyszer élvezd ki 
a jó időt és a napsugarakat!
Mit szólnál, ha reggel felpattannál a motorra? 
És egy hétvégi hegymászó túra a barátokkal 
hogy hangzik? A megfelelő energiaellátás 
miatt ne aggódj – azt az LR ALOE VIA 
termékcsalád szolgáltatja neked.

ÉLVEZD KI TELJESEN
A KÉSŐ NYÁRI NAPOKAT

  Újult erővel
  az őszbe

Nincs jobb, mint egy felfrissítő 
zuhannyal kezdeni a napot. Az LR 
Aloe vera tusfürdő 35% aleo vera 
zselé tartalommal és bio kivi kivonattal 
gondoskodik az alapos és gyengéd 
tisztításról miközben biztosítja a 
természetesen friss érzetet. 
Zuhanyzás után pedig az LR Aloe vera 
alkoholmentes golyós dezodor 
gondoskodik a gyengéd, mégis biztos 
izzadásgátló védelemről hozzáadott 
alkohol nélkül.

Élénkülj fel

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN25%
Aloe vera tusfürdő + Aloe vera 
alkoholmentes golyós dezodor 
szett
Aloe vera tusfürdő · 250 ml
Aloe vera alkoholmentes golyós 
dezodor · 50 ml

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-intenziv-testapolo-szett
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20424   
28p

7.990,–
11.070,–Egyenként összesen

Szettben csak

20425   
28p

7.990,–
11.070,–Egyenként összesen

Szettben csak

Borotvahab? Vagy legyen inkább 
borotválkozó gél?

Alaposan borotvált arccal minden nap
Annak érdekében, hogy a napi borotválkozás ne legyen stressz a férfi bőrének.

Az LR Aloe vera borotvahab – vagy 
az Aloe vera borotválkozó gél – 
hatékony és alapos borotválkozást 
tesz lehetővé, megvédi a bőrt az 
irritációtól és megkönnyíti az egész 
folyamatot.

A borotválkozás után az LR Aloe 
vera after shave balzsam nyugtató 
hatással van a bőrirritációra, 
emellett hidratálja és táplálja az 
arcbőrt.

Az LR Aloe vera anti-stressz krém 
élénkítő frissességet nyújt 
miközben hidratál.

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN30% MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN30%

BOROTVÁLKOZÁS: NEDVESSÉG: FRISSESSÉG:

Aloe vera 
férfi ápolószett I.
Borotvahab · 200 ml
After shave balzsam · 100 ml
Anti-stressz krém · 100 ml

Aloe vera 
férfi ápolószett II.  
Borotválkozó gél · 150 ml
After shave balzsam · 100 ml
Anti-stressz krém · 100 ml

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ferfi-apolo-szett-1
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ferfi-apolo-szett-2


30045   53p

15.380,–
23.070,–Egyenként összesen

Szettben csak

7.690,–
7.690,–

Ajándék

(10.253Ft/100ml)

AJÁNDÉK

2-T FIZET, 3-AT KAP

Ragadd meg a
nyári életérzést
Legyen az egy nyári buli, egy piknik a 
parkban vagy egy romantikus séta a 
tóparton – őrizzük nagy becsben ezeket a 
személyes nyári emlékeket. Éljük újjá a 
szép pillanatokat miközben máris a 
következő nyarunkat tervezgetjük. 
A legjobb módja az emlékezésnek, ha 
hagyjuk, hogy a kedvenc illataink 
visszarepítsenek a pillanatba.

ÉS EMLÉKEZZ ÖRÖMMEL VISSZA
EZEKRE A PILLANATOKRA

LR Design illatszett 2-t fizet, 3-at kap!

Design illatszett 2+1
Választott illat · 50 ml
Választott illat · 50 ml
Választott illat · 50 ml

https://www.aloewebshop.hu/lr-design-illatszett-2-helyett-3


14 | Jungle Man
Eau de Parfum  3430 | 50 ml     

10 | Metropolitan
Eau de Parfum  30190 | 50 ml 

02 | Sensual Grace
Eau de Parfum  30150 | 50 ml     

06 | Brilliant Look
Eau de Parfum  30095 | 50 ml 

07 | Heart & Soul
Eau de Parfum  3650 | 50 ml  

11 | Ocean‘Sky
Eau de Parfum  1580 | 50 ml     

03 | Harem
Eau de Parfum  3400 | 50 ml     

09 | Just Sport
Eau de Parfum  30000 | 50 ml  

13 | Racing
Eau de Parfum  30027 | 50 ml     

01 | Rockin’ Romance
Eau de Parfum  3250 | 50 ml     

05 | Beautyqueen
Eau de Parfum  30134 | 50 ml     

12 | Terminator
Eau de Parfum  3414 | 50 ml     

04| Pseudonym
Eau de Parfum  3407 | 50 ml        

08 | Femme Noblesse
Eau de Parfum  30372 | 50 ml        

Válassz a képen található illatok közül! Itt van például az ellenállhatatlanul 
keleties „Harem”, ami rögtön az Ezeregyéjszaka meséibe repít. Vagy a 
„Brilliant Look” fantázianevű illat, ami viselőjét elbűvölően nőiessé 
varázsolja. Vagy válaszd a „Metropolitan”-t, ezt az elegáns alkalmi 
parfümöt a modern világutazó férfinak.

Tiéd a választás!

2-T FIZET, 
3-AT KAP

KOMBINÁLD
SZABADON

AKCIÓ

https://www.aloewebshop.hu/rockin-romance-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/sensual-grace-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/harem-noi-eau-de-parfum
https://www.aloewebshop.hu/pseudonym-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/beautyqueen-by-lr-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/brilliant-look-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/heart-and-soul-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/femme-noblesse-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/just-sport-eau-de-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/metropolitanman-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/ocean-sky-eau-de-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/terminator-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/racing-eau-de-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/jungle-man-ferfi-parfum


10393   
10p

3.090,–
3.980,–Egyenként összesen

Szettben csak
(1.030 Ft/100ml)

Éld meg
a pillanatot
Kipihenten, lebarnulva, 
stílusosan és makulátlan 
megjelenéssel térjünk vissza a 
mindennapi kerékvágásba a 
nyári őrület után. Élvezzük az 
utolsó nyári napsugarakat a 
legjobb barátnőnkkel eltöltött 
kávézás során vagy azt, hogy 
még este is elég jó idő van a 
kiülésre. Ünnepeljük az életet 
a barátaink társaságában a 
kedvenc bárunk teraszán. 
Bármilyen programot 
válasszunk is, az LR Deluxe 
Fantastic szempillaspirál 
sosem hagy cserben és 
segít, hogy a legjobb 
formánkat hozzuk ki 
magunkból.

ÉS HOZD KI MAGADBÓL A 
LEGTÖBBET

A reggeli és az esti arctisztításnak a napi 
rutin szerves részét kell képeznie. Az LR 
Colours arctisztító hab mélyen és 
kíméletesen tisztítja a pórusokat, miközben 
eltávolítja a sminket és a napközben 
arcunkra rakódott szennyeződéseket. 
Bőrünk újra fellélegezhet!

Ne feledkezzünk
            meg az arcápolásról

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN20%
LR Colours arctisztító hab 
2-se csomag
2 x 150 ml

https://www.aloewebshop.hu/lr-colours-arctiszito-hab-2-darab
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11196   
21p

6.690,–
8.780,–Egyenként összesen

Szettben csak

11137   
34p

10.690,–
13.980,–Egyenként összesen

Szettben csak

11138   
53p

15.690,–
19.980,–Egyenként összesen

Szettben csak

(2.676 Ft/100ml)

Az LR Deluxe szemfesték lemosó 
kétfázisú rendszerének köszönhetően 
egyszerre ápolja és tisztítja szemünk 
környékét. Hatékony összetevőinek 
köszönhetően még a vízálló szemfestéket 
is eltávolíthatjuk vele. Használat előtt ne 
felejtsük el felrázni!

Egyszerű 
megoldás

a szemfesték lemosására

Az LR Deluxe Activating szempilla 
szérum egyszerre hosszabbítja 
és vastagítja a szempillákat. Akár 
35%-kal hosszabb pillák, már 6 
hét után*. A bőrbarát, szempilla 
serkentő komplex hatóanyag 
bizonyítottan felgyorsítja a 
szempilla-növekedést**. 
XXL pillák az ellenállhatatlan 
tekintetért.

Az LR Deluxe Fantastic 
szempillaspirál használata 
garantálja a zseniális, ultra-fekete 
3D hatást: vastagabb és 
hosszabb szempillák gyorsan és 
egyszerűen. Az intelligens 
háromszoros film textúrának 
köszönhetően minden újabb 
felvitt réteg még több színt és 
nagyobb volument biztosít.

Csábíts látványos 
szempillákkal

Igézően érzéki 
tekintet

 Az elismert Dermatest Intézet tudományos kutatásai által igazolt.
Eredmény: 2014 áprilisában, 20 nő részvételével, napi kétszeri használat mellett. 
(12 héten át, köztes vizsgálatok 6 hét után)

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN20% MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN25%

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN25%

Deluxe Activating szempilla 
szérum 2-es csomag
2 x 5,5 ml

Deluxe Fantastic 
szempillaspirál 2-es csomag
2 x 10 ml

Deluxe szemfesték lemosó 
2-es csomag
2 x 125 ml

https://www.aloewebshop.hu/lr-deluxe-szemfestek-lemos-2-darab
https://www.aloewebshop.hu/deluxeactivating-szempilla-szerum-2-darab
https://www.aloewebshop.hu/fantastic-szempillaspiral-2-darab


11121-1 Bright Liquid   

 

11121-2 Dark Liquid

11198   
19p

5.790,–
7.580,–Egyenként összesen

Szettben csak
(48.250Ft/100ml)

Tedd emlékezetessé az 
utolsó késő nyári estéket! 
Tekerd maximumra a 
hangerőt és énekelj együtt a 
rádióval. A nyár végén 
nyugodtan alkalmazhatsz 
intenzívebb sminket, 
használd például az LR 
Deluxe Artistic négyes 
szemhéjpúder szettek közül a 
kedvenc, hozzád és a 
hangulatodhoz legjobban illő 
palettát. Ragyogj – az este 
csak a tiéd!

Még több nyarat
ÜNNEPELJ EGYÜTT A 
BARÁTAIDDAL A SZEZON 
UTOLSÓ SZABADTÉRI BULIJÁN

A szemöldök adja meg a keretet az 
arcunknak – egy szépen kiszedett, 
formázott és festett szemöldök 
megkoronázza a sminket. Az LR Deluxe 
Perfect szemöldökformázó speciális 
keféjével segít a szemöldök formázásában 
és rögzítésében. A két különböző szín 
garantálja a természetes megjelenést 
bőr- és hajszíntől függetlenül. 
Hosszantartó szín, ami bőrünket nem 
fogja be.

Formás 
szemöldök mindig

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN25%
Deluxe Perfect szemöldök-
formázó 2-es csomag 
(szabadon választható)
2 x 6 ml

https://www.aloewebshop.hu/deluxe-perfect-szemoldokformazo-korrektor
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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

  11120-2 Velvet Violet

  11120-3 Moonlight Silver

  11120-6 Satin Brown

  11120-7 Gorgeous Grey

10.290,–
4 x 0,5 g   38p

6.690,–
8.780,–Egyenként összesen

Szettben csak

5.490,–
6.980,–Egyenként összesen

Szettben csak

11186   
21p

11197   
18p

Nincs olyan, hogy túl dús 
szempillák! Az LR Deluxe dúsító 
szempilla alapozóval most 
elérhetjük a kívánt hatást, 
függetlenül attól, hogy milyen 
szempillaspirált használunk. 
A benne található finom 
rostoknak köszönhetően 
erőteljes volument kölcsönöz a 
pilláknak, amire már csak a 
színezés miatt kell felvinnünk a 
kedvenc szempillaspirálunkat.

Nem számít, hogy milyen sminket 
szeretnél: visszafogott klasszikust 
vagy vadabb „macska” szemeket 
– a vízálló LR Deluxe fémes fényű 
szemkontúrceruza minden 
helyzetre és szemtípusra tökéletes 
megoldás. Hegyező ceruzavéggel 
és satírozó szivaccsal az élesebb 
vonalakért és a szép 
színátmenetekért.

Légy 
ellenállhatatlan

Húzd ki magad!

Az LR Deluxe Artistic négyes 
szemhéjpúder selymes, erősen 
pigmentált professzionális 
textúrájának köszönhetően 
szárazon és nedvesen is felvihető. 
Az összehangolt árnyalatok 
számos újító kombinációt tesznek 
lehetővé – az alkalomtól vagy a 
kedvünktől függően. Játssz, 
ragyogj és élvezd az életet!

Finom ragyogás

Deluxe Artistic 
négyes szemhéjpúder

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN25% MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN20%
Deluxe dúsító szempilla 
alapozó 2-es csomag
2 x 9 ml

Deluxe fémes fényű 
szemkontúrceruza 2-es 
csomag (szabadon választható)
2 x 0,37 g

https://www.aloewebshop.hu/deluxe-femes-fenyu-szemkonturceruza


70060   
33p

9.990,–
13.580,–Egyenként összesen

Akciós ár

70061   
33p

 Állítsd meg
az időt

Időről időre szükségünk van egy kis 
kényeztetésre! Erre valahogyan mindig 
kell időt szakítanunk a rohanós 
hétköznapokban. Ez lehet mondjuk egy 
masszázs, a lényeg, hogy mind a 
testünk, mind a lelkünk ellazuljon. Nem 
kell ehhez messzire elutaznunk, 
legalábbis testben. A fejünkben 
bejárhatjuk a világot egy relaxációs 
gyakorlat során. Az LR Zeitgard 
arctisztító szettjei nemcsak tisztítanak, 
de a kefének köszönhetően kényeztető 
masszázsban részesítik az arcot.

ÉS KÉNYEZTESD MAGAD
VALAMI IGAZÁN 
KÜLÖNLEGESSEL

Pont, mint egy fogkefénél, az LR Zeitgard 
arctisztító keféknél is oda kell figyelnünk a 
higiéniára. Az egyedülálló Microsilver 
technológiának köszönhetően ajánlott a 
kefefejek cseréje, legalább háromhavonta. 
Így garantált az optimális tisztítási 
teljesítmény.

Cserélhető szett

vagy
NORMÁL 

BŐRRE
ÉRZÉKENY 

BŐRRE

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN25%
Normál bőrre

1 x kefe fej 
1 x arctisztító zselé

Zeitgard 1 utántöltő csomag

Érzékeny bőrre
1 x  kefe fej 
1 x arctisztító krém

https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-1-arctisztitas
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70036   167p

52.990,–
68.680,–Egyenként összesen

Szettben csak

70037   167p

62.990,–
5.690,–

A vizsgálatot a neves Dermatest Intézet végezte.
Vizsgálat időszaka: 6 hét (2015 január vége – március időintervallum), 
Résztvevők: 40 fő

Most kezdj bele:
tisztító szett

érzékeny és normál bőrre

Az LR Zeitgard 1 arctisztító készülék szett 
egy jól kidolgozott arctisztító csomag, ami 
tökéletes megtisztulást ad a bőrnek attól 
függetlenül, hogy normál vagy érzékeny 
típusú. Használata után a bőr simább, 
fényesebb és fiatalosabb lesz, köszönhetően 
a speciális, oszcillációs technológiának. 
A tiszta, hibátlan bőr a legfontosabb lépés az 
ápolási folyamatban.

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN20%
normál bőrre

Zeitgard 1 arctisztító készülék szett

érzékeny bőrre

ZEITGARD 1 arctisztító 
készülék szett
1 x arctisztító zselé vagy krém

https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-1-arctisztitas


28097   
31p

9.690,–
12.380,–Egyenként összesen

Szettben csak
(16.150Ft/100ml)

SZÁNJUNK EGY KIS
IDŐT MAGUNKRA

  Kikapcsolódás a
testnek és a léleknek

Készülj fel a közelgő őszre 
fejben és testben. Egy délután 
erejéig ne csinálj semmit, 
pihenj és gondolkodj el az 
életen. Az első lépés a 
ragyogó megjelenéshez a 
belső béke. Ha ez megvan, 
jöhet a bőrünk ápolása. 
Különösen a nyári hőség után 
bőrünknek nagy szüksége van 
a hidratálásra és a speciális 
ápolásra a bőröregedés 
megállításához. Az LR Zeitgard 
termékcsalád gondoskodik 
bőrünk különleges ellátásáról 
és megadja neki pontosan azt, 
amire szüksége van.

Az LR Zeitgard PowerLift arckrém 
frissességbombával látja el az 
energiaszegény bőrt. A krémben 
található Reductine®, 
hyarulonsavak, alga kivonat és 7 
gyógynövény kombinációja 
gondoskodik a bőr megfelelő 
hidratáltságáról. A könnyű textúra 
életerővel és rugalmassággal tölti 
fel a bőrünk. Intenzív felfrissülés – 
nőknek és férfiaknak egyaránt.

Extra adag
vitalitás

NAPPALI 
HASZNÁLATRA 
FÉRFIAKNAK IS!

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN20%
Zeitgard PowerLift arckrém 
2-es csomag
2 x 30 ml

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-powerlift-arckrem-2-darabos
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71022   
32p

9.990,–
12.580,–Egyenként összesen

Szettben csak

Készülj fel a hűvösebb szezonra! Az LR 
Zeitgard éjszakai maszkjával készítsd fel és 
ápold a bőröd az éjszaka alatt. A hozzáadott 
jojoba olaj nedvességgel látja el-, míg a 
shizandra bogyó regenerálja a bőrt. 
A krémben található Ultra Filling Spheres® 
hatóanyagok gondoskodnak a bőröregedés 
csökkenéséről. Vidd fel a maszkot este, 
lefekvés előtt és hagyd, hogy az összetevők 
helyetted dolgozzanak, amíg te pihensz.

Álmodd magad
gyönyörűvé

ÉJSZAKAI
HASZNÁLATRA,
FÉRFIAKNAK IS!

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN20%

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

Zeitgard éjszakai maszk 
2-es csomag
2 x 50 ml  

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-anti-aging-ejszakai-maszk-2-darabos


25092   
12p

3.590,–
4.780,–Egyenként összesen

Szettben csak
(2.393Ft/100ml)

  Légy mindig
    útrakész
Az időjárás lassan megváltozik. A napok 
egyre rövidebbek lesznek, a hőmérséklet 
csökken. Ennek ellenére, ha felkészülünk rá, 
az ősz is ugyanolyan jól telhet, mint ahogy a 
nyár telt. Strand helyett például menjünk 
várost nézni a barátainkkal vagy a 
családunkkal. Az LR MicroSilver 
termékcsaláddal utazás közben is 
hatékonyan védhetjük szervezetünket a 
baktériumoktól.

ÉS ÉLVEZD KI
A NYÁR UTOLSÓ PERCEIT

Az ezüstöt, ami köztudottan egy 
antibakteriális hatóanyag, már hosszú ideje 
alkalmazzák az orvostudományban. 
A Microsilver BG továbbfejlesztésével az 
LR-nek sikerült tovább innoválnia ezt a 
hatóanyagot. Így az LR MicroSilver fogkrém 
egyszerre három területen is a 
segítségünkre siet: megelőzi a 
fogszuvasodást; védi a fogzománcot és 
emellett még a leheletet is frissíti.

Őrizd meg a
legszebb mosolyod

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN25%
MicroSilver fogkrém 
2-es csomag
2 x 75 ml  

https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-fogkrem-2-darabos-csomag
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25096   
22p

6.690,–
10.900,–Egyenként összesen

Szettben csak

25063   
24p

6.890,–
9.180,–Egyenként összesen

Szettben csak

25032   
19p

5.890,–
7.980,–Egyenként összesen

Szettben csak

(67Ft/db)
(4.593Ft/100ml)

Az LR MicroSilver golyós dezodor 
hatékonyan távolítja el a baktériumokat és 
megakadályozza azok újboli kialakulását. 
Ráadásul ezt mind mérgező kemikáliák 
nélkül teszi: az LR MicroSilver golyós 
dezodor nem tartalmaz sem alkoholt, sem 
pedig alumíniumot, így anélkül véd a 
kellemetlen verejtékszag ellen akár 24 órán 
keresztül, hogy eltömítené a pórusainkat 
vagy roncsolná az egészségünket.

Élvezd az 
antibakteriális

védelmet

Az LR MicroSilver fogápoló 
rágógumi tökéletes 
helyettesítője a fogmosásnak, 
amikor úton vagyunk. Minden 
étkezés vagy akár egy-két 
bekapott falat után tisztítsuk 
meg fogainkat 5 perc alatt egy 
rágógumival.

Mikor egész nap úton vagyunk 
– tömegközlekedünk vagy csak 
gyalog járjuk a várost – a nap 
végére tapad a kezünk a kosztól 
és a baktériumoktól. Ilyenkor 
egy alapos kézmosás igazi 
felfrissítő élmény. Ha nincs a 
közelben folyóvíz, akkor a 
praktikus, antibakteriális LR 
MicroSilver kéztisztító gél gyors 
és ideális megoldást kínál.

„To-go” megoldás
fogmosás helyett

Moss kezet
víz nélkül

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN25%

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN40% MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN25%

MicroSilver golyós dezodor 
2-es csomag
2 x 50 ml

MicroSilver fogápoló 
rágógumi 10-es csomag
10 x Fogápoló rágógumi
(10 x 10 db)

MicroSilver kéztisztító 
gél 2-es csomag
2 x 75 ml

https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-golyos-dezodor-2-darabos
https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-fogapolo-ragogumi-100-darab
https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-keztisztito-gel-2-darabos


5.990,–
7.980,–Egyenként összesen

Szettben csak

20665   
19p
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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.

(1.198Ft/100ml)

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN25%

Gyors és egyszerű megtisztulás 
a lábbujjaktól a fejünk búbjáig

A 35%-ban aloe vera zselét 
és bio bambusz kivonatot 
tartalmazó Aloe vera 2 az 
1-ben sampon és tusfürdő 
garantálja a tökéletes 
felfrissülést az utolsó, késő 
nyári napokban is. 
Egyszerű és hatékony 
megoldásként ideális egy 
gyors zuhanyra. Ne 
vesztegessük az időnket, 
hogy minél jobban ki tudjuk 
élvezni az utolsó 
napsugarakat.

Aloe vera 2 az 1-ben sampon 
és tusfürdő 2-es csomag
2 x Aloe vera 2 az 1-ben 
sampon és tusfürdő · 250 ml  

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-2-az-1ben-sampon-es-tusfurdo-2-darabos-csomag
Mozo
Typewriter
www.aloewebshop.hu

https://www.aloewebshop.hu/aktualis-katalogus

