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25 % MEGTAKARÍTÁS

Egyenként összesen

20650   29p

Szettben csak

Akciós ár 8.690,–

13.470,–

11.690,–

20650 | 8.690 ,– | 

Az 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.

(koncentrátum, propoliszos krém, 
elsősegély spray -150ml) Új

AMÍG A KÉSZLET 
TART, TESTRE

Az aloe vera teljes regeneratív ereje 
egy dobozban! A 3 Aloe Via specialista 
természetes bőrregenerációt 
és maximális ápolást garantál: 
propoliszos krém koncentrátum és 
elsősegély spray.

Tegyél jót a bőröddel

Aloe vera box

Tökéletes 
húsvéti ötletek –
Lendületes 
tavaszi akciók

Gyors segítség otthon és az úton

Aloe vera box:
Aloe vera elsősegély spray, 150 ml & Aloe vera propoliszos krém, 100 ml & Aloe vera koncentrátum, 100 ml.

Mozo
Typewriter
www.aloewebshop.hu

https://www.aloewebshop.hu/aktualis-katalogus
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-box
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1 |

20 % SZETT ENGEDMÉNY

Egyenként összesen

28316   63p

Szettben csak 18.990,–
23.980,–

28316 | 18.990 ,– | 63p

28314 | 11.990 ,– | 30 ml | (39.967 Ft/100 ml) | 43p

28315 | 11.990 ,– | 125 ml | (9.592 Ft/100 ml) | 43p

Az új limitált kiadású LR ZEITGARD Beauty Diamonds Luxus testápoló olaj az innovatív Tri-
Complex készítménynek köszönhetően kényezteti a testet és az érzékeket, ezáltal ellensúlyozza 
az öregedés jeleit. A fiatalos, szép arcbőrért használd szokásos módon az intenzíven tápláló LR 
ZEITGARD Beauty Diamonds arcápoló olajat.

Tapasztald meg magadon 
a folyékony luxust

Gazdag olajok az intenzív védelem 
érdekében a nedvességveszteség ellen

Testre
Arcbőrre

LIMITÁLT KIADÁS & 
AMÍG A KÉSZLET TART

ÚJ
Öregedésgátló testolaj a bársonyos, 
fiatal bőrért

Regeneráló vitaminok a 
fiatalos ragyogásért

Bőrfelszín-optimalizáló keserű 
gyömbérkivonat a bőr megerősítésére

Makadámia dió, mandula-, avokádó-, szójaolaj 
és a folyékony shea vaj erősíti a lipid gátat a 
bőrben és selymes, sima, sugárzó bőrt biztosít.

Az A & E vitaminok táplálják és regenerálják a 
bőrt. Simább és fiatalabb lesz tőle.

A természetes keserű gyömbérkivonat elősegíti a 
sejtekben a zsírtartalom csökkentését és 
serkenti a kollagén és az elasztin előállítását a 
feszesebb és karcsúbb bőrért.

Zeitgard 
Beauty Diamonds 
arcápoló & testápoló olaj szett

1 | Zeitgard Beauty Diamonds arcápoló & testápoló olaj szett:
Beauty Diamonds arcápoló olaj és a gondosan kiválasztott 6 vitamin kombinációja az arcbőrt regenerálja, és a 
Beauty Diamonds luxus testápoló olaj a test számára ajánlott.

A benne lévő vitaminoknak és a 6 olajnak köszönhetően (argán, avokádó, jojoba, makadám, mandula és szőlőmag olaj) 
ápolja és regenerálja a bőrt.

2 | Zeitgard Beauty Diamonds arcápoló olaj:

3 | Zeitgard Beauty Diamonds luxus testápoló olaj:
Beauty Diamonds luxus testápoló olaj: A Tri-Complex gondoskodik a bőrfelület optimalizálásáról, a keserű gyömbérkivonat 
pedig a feszesebb és karcsúbb vonalakról.

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-arcapolo-es-testapolo-olaj-szett
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-arcapolo-es-testapolo-olaj-szett
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-arcapolo-olaj
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-luxus-testapolo-olaj
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SZETT ENGEDMÉNY

Egyenként összesen

Szettben csak 9.380,–
14.070,–

30058   32p

4.690,–
4.690,–

AjándékNői illatok: 01 | LR CLASSICS HAWAII Eau de parfum: 3295-106 | 50 ml. 02 | LR CLASSICS SANTORINI Eau de 
parfum: 3295-220 | 50 ml. 03 | LR CLASSICS MARBELLA Eau de parfum: 3295-124 | 50 ml. 04 | LR CLASSICS 
VALENCIA Eau de parfum: 3295-126 | 50 ml. 05 | LR CLASSICS LOS ANGELES Eau de parfum: 3295-127 | 
50 ml. 06 | ANTIGUA Eau de parfum: 3295-223 | 50 ml. 
Férfi illatok: 07 | LR CLASSICS BOSTON Eau de parfum: 3295-162 | 50 ml. 08| LR CLASSICS SINGAPORE Eau 
de parfum: 3295-151 | 50 ml. 09 | LR CLASSICS MONACO Eau de parfum: 3295-259 | 50 ml. 10 | LR CLASSICS 
STOCKHOLM Eau de parfum: 3295-260 | 50 ml. 11 | LR CLASSICS NIAGARA Eau de parfum: 3295-261 | 50 ml.

30058 | 9.380 ,– | 32p

2-t fizet, 
3-at kap

AKCIÓ
KOMBINÁLD
SZABADON

Utazásra
hangolva

Hawaii, Santorini vagy Monaco? Húsvéti utazáshoz, 
születésnapra vagy csak úgy? Ajándékozz meg 
valakit egy kellemes illattal vagy kényeztesd magad.
Az illatok gyönyörű emlékeket ébresztenek és 
segítenek kifejezni az érzéseidet.
Az LR Classics női vagy férfi parfümökkel minden 
nap új, izgalmas élményekben lesz részed.
Utazásra fel!

Színes illatcsokor nőknek 
és férfiaknak

LR CLASSICS 
illatszet 2+1

Választott illat · 50 ml
Választott illat · 50 ml
Választott illat · 50 ml

LR CLASSICS illatszett:

https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-parfum-szett
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-parfum-szett
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1  

 
2  

3  

4  

SZETT ENGEDMÉNY

4 + 1 AJÁNDÉK 

Egyenként összesen

80935   58p

Szettben csak 17.960,–
22.450,–

4 + 1

80980 | 8.990 ,– | 35 g / 14db x 2,5g | (642 Ft/tasak) | 32p

80935 | 17.960 ,– | 5 x 500 ml| | (718 Ft/1000 ml) | 58p

A Mind Master Extreme hatékonyan növeli a teljesítményed1,2 és védelmet biztosít az 
oxidatív stresszel szemben. Így nyugodtan élvezheted a húsvéti ünnepeket.
Ha egy kicsit rázósabb időszak lenne akkor az LR LIFETAKT Mind Master Extreme 
megadja az azonnali energiabombát.
Maximális jelenlét „To Go“ formában, cukor nélkül.

Kirobbanó formában
Az elsőszámú teljesítmény szakértő

A B12-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez, valamint a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez.  
A B12-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.
A tiamin, a B6-vitamin és a B12-vitamin hozzájárul a normál pszichikai funkciók megtartásához.
Az E-vitamin védi a sejteket az oxidatív stresszel szemben.
A guaranában lévő koffein segít a figyelem és a koncentráció növelésében, 
valamint hozzájárul a kitartás növeléséhez.

AJÁNDÉK

Mind Master  
5-ös csomag

szabadon választható

1 | Mind Master Extreme:

2 | Mind Master 5-ös csomag (szabadon választható):

Gyors energiabomba a guaranából származó koffeinnel és a B- vitaminnal a jobb teljesítőképességért. 
Aloe vera por tartalommal az általános jó közérzetért.

A B 1,2 vitaminok és a vas hozzájárul a jobb teljesítőképességhez valamint védi a sejteket az oxidatív stresszel szemben. 
Aloe vera zselével az általános jólét érdekében.

https://www.aloewebshop.hu/mind-master-5-flakon-szabadon-valaszthato
https://www.aloewebshop.hu/mind-master-5-flakon-szabadon-valaszthato
https://www.aloewebshop.hu/mind-master-extreme
https://www.aloewebshop.hu/mind-master-extreme


1

2

20 % SZETT ENGEDMÉNY

Egyenként összesen

80363   67p

Szettben csak 17.190,–
21.580,–

80102 | 8.790 ,– | 360 tabletta / 252 g | (24 Ft/tabletta) | 38p

80363 | 17.190 ,– | 2 x 125 ml | (6.876 Ft/100 ml) | 67p
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Szellőztess 
rendszeresen!
Tavasszal 

különösen kellemes a levegő.
Ha a helyiség nem megfelelően 
szellőztetett, attól álmos lehetsz!

ÉREZD JÓL 
MAGAD

Az LR LIFETAKT Pro Balancal-szal megkezdheted fizikailag 
is a felkészülést a tavaszra.
A Pro Balance segít csökkenteni a fáradtságot1 és 
helyreállítani a sav-bázis egyensúlyt.2

Tavaszi ajánlat: Colostrum Direct 2-es csomag!
A magnézium hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez, valamint a csontok és a fogak normál állapotának megőrzéséhez.
A magnézium hozzájárul az elektrolit-egyensúlyhoz.

Lendületes támogatás 
a jó közérzetért

TIPP!

Colostrum Direct  
2-es csomag

1 | ProBalance tabletta:

2 | Colostrum Direct 2-es csomag:

Értékes ásványi anyagokkal és nyomelemekkel látja el a szervezetet a belső egyensúlyért, segít a fáradtság és a kifáradás 
csökkentésében2. 

100%-ban folyékony kolosztrumot tartalmaz, 100%-osan természetes termék.

https://www.aloewebshop.hu/colostrum-direct-etrend-kiegeszito-dupla-uveg
https://www.aloewebshop.hu/colostrum-direct-etrend-kiegeszito-dupla-uveg
https://www.aloewebshop.hu/probalance-etrend-kiegeszito-vitaminok-tabletta
https://www.aloewebshop.hu/probalance-etrend-kiegeszito-vitaminok-tabletta
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1

3 + 1

5 % SZETT ENGEDMÉNY
SZETT ENGEDMÉNY

Egyenként összesen

28.990,–
31.470,–

80823   104p

80823 | 28.990 ,– | 3 x 1000 ml | (966 Ft/1000 ml) | 104p

80144 | 30.870 ,– | 4 x 60 kapszula / 100,8 g | (128 Ft/db) | 111p

Egyenként összesen

Szett most csak 30.870,–
41.160,–

80144   111p

A Super Omega EPA-t és DHA-t tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a 
normális szívműködéshez. Ebből a célból naponta legalább 250 mg EPA-t 
és DHA-t kell bejuttatni a szervezetbe.

Örömteli tavasz

Az Aloe vera Sivera ivógél erőssége 
a 90%-os tiszta aloe vera gélnek, 
csalánkivonatnak és a 9%-os méz 
tartalmának köszönhetően 100%-osan 
támogatja a jó közérzeted.
A Super Omega kapszula a szív 
specialistája.
A legjobb támogatás a tavaszi életerőhöz!

Fenntartható 
halászatból

Maradj fit és élvezd 
a tavaszt

AJÁNDÉK

Aloe vera 
Sivera ivógél
3-as csomag

Szettben csak

1 | Aloe vera Sivera ivógél 3-as csomag:

2 | Super Omega 3 Aktiv 4-es csomag:

A Super Omega válogatott összetevői  közül az EPA (630 mg) az esszenciális 
zsírsavakat biztosítja és DHA-t (420 mg) pedig hozzájárul a normális 
szívműködéshez1.

90% tiszta aloe vera gél, 7 % méz és csalán kivonattal 
az általános jó közérzetért. Super Omega 3 

Aktiv 4-es csomag
3 + 1 AJÁNDÉK

https://www.aloewebshop.hu/super-omega3-aktiv-4-es-csomag
https://www.aloewebshop.hu/super-omega3-aktiv-4-es-csomag
https://www.aloewebshop.hu/super-omega3-aktiv-4-es-csomag
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-sivera-3-flakon
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-sivera-3-flakon


1
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27529 | 13.390 ,– | 45p

81030 | 42.490 ,– | 30 x 25 ml | (1.416/tubus) | 168p

A biotin és a cink hozzájárulnak a bőr és a haj normál állapotának megőrzéséhez. A cink hozzájárul a körmök normál állapotának megőrzéséhez.
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113–119.
A vizsgálatokat a neves Dermatest Intézet végezte 2017 márciusában 20 fő részvételével

Legyél tavasszal is szép! LR LIFETAKT 5in1 
Beauty Elixir belülről gondoskodik a szépségről: 
fiatalos megjelenés, tiszta bőrkép, feszes bőr, 
dús haj és erős körmök1,2.
Napi egyetlen adag elég az egyedülálló, 
mélyreható dupla komplexumból!
A szép megjelenésért külső segítség:
Az LR ALOE VIA alakformáló szett biztosítja 
számodra a feszes bőrérzetet és az egységes 
bőrképet. A termékek ápolják és feszesítik a 
has, a felkarok, a comb és a fenék területeit a 
definiált kontúrokért.

A te szépség specialistád
Fiatalos szépség tetőtől
talpig

Séta a természetben jó hatással 
van a szervezetre:
csökkenti a stresszt, fiatalító 

hatással van a testre és szellemre, és az oxigén 
serkenti az anyagcserét.
A hideg levegő növeli a vérkeringést és a bőr 
felrissül tőle.

Nem tartalmaz 
édesítőszert, 
mesterséges 
színezőanyagot, 
laktózt és glutént!

A tesztalanyok 100%-a 
igazolja, hogy javul a 
bőrérzet.

A SZÉP 
MEGJELENÉSÉRT:

TIPP!

Belülről fakadó 
szépség

1 | Aloe vera alakformáló szett:
Szettben: Aloe vera testkontúr zselé, 200 ml & Aloe vera korrigáló testápoló, 200 ml, ajándék masszázs kesztyű | A 
külsőleg ajánlott bőrápolási termékek felfrissítik a bőrt és egyenletes arcszínt biztosítanak.
2 | 5in1 Beauty Elixir:
A kollagén peptidek, a hyaluronsav, a réz, a cink és az értékes vitaminok összetétele aktiválja a szépségfolyamatokat a 
testben. A megelőző komplexum belülről véd a környezeti hatásokkal szemben és megelőzi az öregedés jeleit. A természet 
erejének legfontosabb hatóanyagait összesíti: az aloe vera gélt és négy másik növényi kivonatot.

https://www.aloewebshop.hu/beauty-elixir
https://www.aloewebshop.hu/beauty-elixir
https://www.aloewebshop.hu/beauty-elixir
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-alakformalo-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-alakformalo-szett
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3 | Deluxe bőrtónusjavító  
 korrektor

5 |  Deluxe Perfect Smooth 
kompakt púder

2 | Deluxe Perfect 
 Wear alapozó

20 %

                                               11116-1 Porcelain | 11116-2 Light Beige | 11116-3 Beige | 11116-4 Dark Beige |  
11116-5 Beige Noisette | 11116-6 Hazelnut | 8.790,– | 6.990 ,– | 30 ml | (23.300 Ft/100 ml) | 26p

11109-101 Porcelain | 11109-102 Ginger | 6.490,– | 5.190 ,– | 2,5 ml | 19p

11115 | 7.290,– | 5.790 ,– | 30 ml | (19.300 Ft/100 ml) | 22p

                                                                11117-101 Porcelain | 11117-102 Light Beige | 11117-103 Beige |  
11117-104 Dark Beige | 11117-105 Beige Noisette | 11117-106 Hazelnut | 8.990,– | 7.190 ,– | 8,5 g | 26p

69036 | 11.990 ,– | 35p

Lépésről lépésre a tökéletes arcbőrért:
A csillogó Swarovski 
kristállyal ellátott 
karkötő tökéletes 
húsvéti ajándéka lehet 
egy szerettednek.

TIPP!

Elbűvölő darabok az ünnepi megjelenéshez
Húsvéti villásreggeli a családdal? Vacsora a 
pároddal? Szeretnél elbűvölő lenni?
A tökéletes arcszín egy jól ápolt, gyönyörű 
külső alapja. 
Az LR DELUXE kompakt púder, alapozó 
és primer termékek a bőrön szépen és 
egyenletesen jelennek meg.
A tökéletes megjelenés csak rajtad múlik!

MINDEN TERMÉKRE

MEGTAKARÍTÁS

Lenyegűgöző megjelenés

A hab a tortán a húsvéti kosárban:
Rózsaarany karkötő valódi Swarovski 
kristállyal.

1. lépés A Deluxe Primer kiegyenlíti a bőr felületét, 
tartósabbá teszi a sminket.

Fáradt vagy? A Bőrtónusjavító korrektor 
eltünteti a fáradtságot. Vidd fel a szem alá, 
az ajkakra és az apróbb ráncokra!

És a tökéletes külsőd elkészült!

Használd a Perfect Wear alapozót a ragyogó 
és puha arcbőrért és felejtsd el a maszk 
hatást! Ha útközben vagy, használd a 
Perfect Smooth kompakt púdert az egyszerű 
és gyors (újra) sminkeléshez

2. lépés

3. lépés

1 | Rózsaarany karkötő Swarovski kristállyal:
Rozéaranyozott nemesacél, fonott textilkarkötő (állítható hosszúság: 15,9-től 24,8 cm-ig) | 
A központi rész egy 1 cm nagyságú „Fancy Stone” Swarovski kristályból áll | Ajándékdobozzal
2 | Deluxe Perfect Wear alapozó:

Selymes, közepes fedést biztosító alapozó, amely optimálisan kiegyenlíti a bőrt
3 | Deluxe bőrtónusjavító korrektor:
  Igazi varázslat: eltünteti a fáradtság minden nyomát.
4 | Deluxe Primer:
Kiegyenlíti a bőr felületét, tartósabbá teszi a sminket.

Krémes, közepes fedést biztosító kompakt púder.

5 | Deluxe Perfect Smooth kompakt púder:

https://www.aloewebshop.hu/karkoto-swarovski-kristalyokkal
https://www.aloewebshop.hu/karkoto-swarovski-kristalyokkal
https://www.aloewebshop.hu/perfect-wear-alapozo
https://www.aloewebshop.hu/perfect-wear-alapozo
https://www.aloewebshop.hu/deluxe-bortonusjavito-korrektor
https://www.aloewebshop.hu/deluxe-bortonusjavito-korrektor
https://www.aloewebshop.hu/deluxe-primer
https://www.aloewebshop.hu/deluxe-primer
https://www.aloewebshop.hu/delux-perfect-smooth-kompakt-puder
https://www.aloewebshop.hu/delux-perfect-smooth-kompakt-puder


3 | LR Colours korrektor1 | LR Colours olajmentes   
 alapozó

2 | LR Colours alapozó
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20 %
20 %

                                                  10061-207 Light Sand | 10061-202 Medium Sand | 10061-203 Light Caramel | 10061-204 |  
Medium Caramel | 10061-205 Dark Sand | 10061-206 Dark Caramel | 4.490,– | 3.590 ,– | 30 ml | (11.967 Ft/100 ml) | 13p

                                  10060-1 Light Sand | 10060-2 Medium Sand | 10060-3 Light  Caramel | 10060-4 Medium Caramel | 
10060-5 Dark Sand | 10060-6 Dark Caramel | 4.490,– | 3.590 ,– | 30 ml | (11.967 Ft/100 ml) | 13p

                                   10062-1 Sun Shine | 10062-2 Light Beige | 10062-3 Dark Beige | 10062-4 Soft Moss |  
2.390,– | 1.890 ,– | 2,5 g | 7p

10064 | 4.490,– | 3.590 ,– | 15 g | (23.933 Ft/100 g) | 13p

10377 | 1.990,– | 1.590 ,– | 150 ml | (1.060 Ft/100 ml) | 6p

Alapdarabok a tökéletes sminkhez
Tavasszal is frissen egész nap folyamán – az LR COLORS szakértőivel 
tökéletesen megalapozhatod a varázslatos tavaszi sminked egy 
szempillantás alatt. Ne felejtsd el megtisztítani a bőrt reggel felkelés 
után, és eltávolítani a sminket lefekvés előtt! Az enyhe LR COLORS 
tisztító hab óvatosan eltávolítja, de alaposan lemossa a sminket és 
kellemesen tiszta bőrérzetet hagy maga után.

Tökéletes sminkalap:

MEGTAKARÍTÁS

Mutass frissen 
tavasszal is!

1. lépés
Használd a megfelelő LR Colours korrektort 
a szem alatti karikák elfedésére és a 
pirosság elrejtésére.

2. lépés

3. lépés

Ha hosszantartó jó fedésű alapozót 
szeretnél, használj LR Colours alapozót. 
Matt hatás akár 12 órán keresztül. Próbáltad 
már az LR Colours olajmentes alapozót? 
Közepes fedésű, krémes állagú alapozó 
amelynek púder részecskéi gondoskodnak a 
hosszantartó matt hatásról.

Az alapozó rögzítéséhez használj LR Colours 
transzparens púdert – áttetsző, minden 
sminkárnyalathoz passzol. Tökéletes rögzítés 
a szép, egyenletes bőrért.

MINDEN TERMÉKRE

MEGTAKARÍTÁS

2 | LR Colours olajmentes alapozó:

1 | LR Colours arctisztító hab:
A gazdag, tápláló hab kíméletesen tisztítja a bőrt és eltávolítja a sminket.

Közepes fedés.

Magas fedés mattító hatással akár 12 órán át.

Selymesen könnyed összetétel a természetes hatásért.

Egyszerű felvitel. Nedvességellátás az aloe vera által.

3 | LR Colours alapozó:

4 | LR Colours korrektor:

5 | LR Colours transzparens púder:

https://www.aloewebshop.hu/lr-colours-arctiszito-hab
https://www.aloewebshop.hu/lr-colours-arctiszito-hab
https://www.aloewebshop.hu/lr-colours-olajmentes-alapozo
https://www.aloewebshop.hu/lr-colours-olajmentes-alapozo
https://www.aloewebshop.hu/lr-colours-alapozo
https://www.aloewebshop.hu/lr-colours-alapozo
https://www.aloewebshop.hu/lr-colours-korrektor
https://www.aloewebshop.hu/lr-colours-korrektor
https://www.aloewebshop.hu/lr-colours-transzparens-puder
https://www.aloewebshop.hu/lr-colours-transzparens-puder
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Szettben: Aloe vera habfürdő és sampon érzékeny bőrre, 250 ml & Aloe vera popsikrém, 100 ml & Aloe vera arc- és 
testápoló érzékeny bőrre, 100 ml.

15 % SZETT ENGEDMÉNY

Egyenként összesen

20318   23p

Szettben csak

Akciós ár 6.990,–

9.570,–

8.390,–

15 % SZETT ENGEDMÉNY

20424   28p

20425   28p

Egyenként összesen

Szettben csak

Akciós ár 8.290,–

11.070,–

9.990,–

20318 | 6.990 ,– | 23p

20425 | 8.290 ,– | | 28p

20424 | 8.290 ,– | 28p

Tökéletes ajándék kicsiknek és nagyoknak
Az LR ALOE VIA kiváló minőségű termékei 
tetőtől talpig megfelelő módon gondoskodnak 
rólad és szeretteidről.
Tökéletes húsvéti ajándék – Aloe vera férfi 
ápoló szett a férfiak friss és ápolt bőréért.
És ha a babáról van szó?
Aloe vera baba szett aloe verával és értékes 
bio növényi kivonatokkal különösen gyengéd 
és természetes a bébi bőréhez.
Nem tartalmaz parabént, ásványi olajokat és 
parfümolajat.

VAGY

3 lépésben a sima, ápolt bőrért:

BOROTVAHABBAL BOROTVÁLKOZÓ
GÉLLEL

1. lépés Az Aloe vera bőr nyugtató borotválkozó 
krém vagy borotválkozó gél lehetővé teszi 
a hatékony és alapos borotválkozást.

2. lépés

3. lépés

A borotválkozást követően a borotválkozás 
utáni balzsam hidratálja és táplálja a bőrt.

És végül: az Aloe vera Anti-Stressz krém az 
élénkítő frissességért.

A szett a tökéletes ajándék azoknak a 
férfiaknak, akik friss és ápolt bőrre vágynak.

Alapos törődés

Aloe vera baba szett

vagy
Aloe vera férfi ápolószett I.

Aloe vera férfi ápolószett II.

1 | Aloe vera baba szett:

2 | Aloe vera férfi ápolószett I.:

3 | Aloe vera férfi ápolószett II.:

Szettben: Aloe vera borotvahab, 200 ml & Aloe vera after shave balzsam, 100 ml &  
Aloe vera anti-stressz krém, 100 ml. 

Szettben: Aloe vera borotválkozó gél, 150 ml & Aloe vera after shave balzsam, 100 ml &  
Aloe vera anti-stressz krém, 100 ml. 

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

