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Forró  
nyár, hűsítő  

termékek

Get it now! 





+

80144    102p

38.190,–
28.490,–

80783    92p  
(3 x 1000 ml)   

80102 | 360 tabletta
252 g

27.590,–

Maradj fit t és  
aktív nyáron is!

Támogatja az energia-anyagcserét2 és hozzáadott cukor nélkül is kellemesen édes3.  
98% aloe vera zselét tartalmaz.

Aloe vera őszibarack ízű ivógél** 3-as csomag

25 % megtakarítás

GONDOSKODJ A SZÍVED 
EGÉSZSÉGÉRŐL!

Super Omega 3 kapszula 
4-es csomag
A Super Omega 3 kapszula omega-3  
zsírsavakban (EPA és DHA) gazdag, 
melyek elengedhetetlenek a szív egész-
ségének1 megőrzéséhez. 
4 x 60 kapszula / 100,8 g | (118 Ft/db)

Normál ár
Akciós ár csak

Ajándék

GYORSÍTSD FEL AZ ANYAGCSERÉD!

1   A Super Omega 3 kapszulában lévő EPA és DHA hozzájárul a normál szívműködés megőrzéséhez. Ehhez naponta 250 mg EPA és DHA  
bevitele szükséges.

2  Az Aloe vera őszibarack ízű ivógélben lévő C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez, valamint a fáradtság és kifáradás 
csökkentéséhez.

3  Az Aloe vera őszibarack ízű ivógél nem tartalmaz hozzáadott cukrot.
*   Ügyelj a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozásra, valamint az egészséges életmódra.
** Számunkra fontos a környezetünk. Első lépésként az Aloe vera ivógélek zöld műanyag kupakját szüntetjük meg. A rendelésleadás 

időpontjától függően a következő ivógéled már a fenntarthatóság jegyében érkezhet.

+ Ajándék ProBalance tabletta*

Szettben csak

Különleges 
ajánlat

Különleges 
ajánlat

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


80982    46p

80935    54p

5 x 500  ml (7.076 Ft/1000 ml)

18.780,–
13.990,–

22.190,–
17.690,–

Mind Master*/** 
5-ös csomag

Mind Master Extreme*  
2-es csomag

GYORSULJ FEL!

Mind Master Extreme - azonnali energiabomba a testi és szellemi teljesítőképesség 
növelésére1,2,3. Véd az oxidatív stresszel szemben4 és gondoskodik a maximális 
teljesítményről - akár útközben is, hozzáadott cukor nélkül.  
2 x 14 tasak (510 Ft/tasak)

Normál ár
Akciós ár csak 25 % megtakarítás

TÖLTŐDJ 
FEL!

A Mind Master Red és Green formula 
energiával látja el a testet és a lelket 
egyaránt, valmint segít a fókusz 
megőrzésében is. A választás rajtad áll: 
zöld klasszikus vagy piros szőlő ízű.

Normál ár
Akciós ár csak

20 % megtakarítás
1    A Mind Master Extremeben lévő B12-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.
2    A guaranában lévő koffein segít a figyelem és a koncentráció növelésében. A guaranában lévő koffein 

hozzájárul a kitartás növeléséhez.
³   A Mind Master Extremeben lévő tiamin, B6- és B12-vitamin hozzájárulnak a normál pszichikai funkciók 

megőrzéséhez.
4    A Mind Master Extremeben lévő E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
*   Ügyelj a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozásra, valamint az egészséges életmódra. 
**  Számunkra fontos a környezetünk. Első lépésként az Aloe vera ivógélek zöld műanyag kupakját 

szüntetjük meg. A rendelésleadás időpontjától függően a következő ivógéled már a fenntarthatóság 
jegyében érkezhet.

Különleges 
ajánlat

Különleges 
ajánlat

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


+

+

80373   80p

23.380,–

80352    55p

(370 Ft/100 g)

15.580,–

Élvezd energiával 
teli a nyarat!

A gyomor is nagyban felelős az általános 
jó közérzetért. Ebben a baktériumok 
fontos szerepet töltenek be. A Probiotic12 
kapszulánként egymilliárd baktériummal 
támogatja a szervezetet.

A Woman Phyto Aktív1,2 kálciummal és D-vitaminnal 
gondoskodik a változókor alatti támogatásról. 
Főként a csontokról és a fogakról.1 Vöröshere 
kivonatot tartalmaz.

MINDIG JÓ 
ÉRZÉS

1  A Women Phyto Aktív kapszulában lévő kálcium és D-vitamin hozzájárul a csontok és a fogak normál 
állapotának megőrzéséhez.

2  A Women Phyto Aktívban lévő kálcium hozzájárul az idegesjtek közötti jelátvitelhez.

Különleges 
ajánlat

Különleges 
ajánlat

2+1 Ajándék

2+1
Ajándék

Probiotic12 kapszula* 2-es 
csomag
(3 x 30 kapszula · 15 g)

+ AJÁNDÉK Probiotic12 kapszula

Kedvezményes szett ár

VÁLTOZÓKOR? NA ÉS?

Woman Phyto kapszula 2-es csomag
(3 x 90 kapszula)

+ AJÁNDÉK  Woman Phyto kapszula

Kedvezményes szett ár

https://www.aloewebshop.hu/probiotikum-12-immunerosito-beltisztitas-3-as-csomag
https://www.aloewebshop.hu/woman-phyto-aktiv-etrendkiegeszito-3-doboz


20708   28p

10.990,-
8.790,-

27529    35p

13.390,–
10.690,–

20707    44p

16.690,–
13.290,–

Aloe vera testápoló 
szett

Aloe vera alakformáló 
szett

Aloe vera arcápoló 
szett

BŐRÁPOLÁS 
MESTERFOKON

Az Aloe vera kímélő arc- és testápoló, 
az Aloe vera hidratáló gél és az  
Aloe vera kézkrém intenzív ápolást 
biztosítanak az aloe vera legjavával.

Normál ár
Akciós ár csak

20 % megtakarítás
ÖNMAGÁBAN ERŐS. 
DUÓBAN VERHETETLEN.

Az Aloe vera testkontúr zselé és az 
Aloe vera korrigáló testápoló gondo-
skodnak a hangsúlyos formákról a 
has, felkar, a felső comb és a fenék 
területein.

Normál ár
Akciós ár csak

20 % megtakarítás
ÉJJEL-NAPPAL 
KÉNYEZTETI AZ ARCBŐRT

Az Aloe vera nappali krém, az Aloe vera 
éjszakai krém és az Aloe vera szemkör-
nyékápoló trióban gondoskodnak a 
tartósan friss arcbőrről minden nap.

20 % megtakarítás
Normál ár
Akciós ár csak

Különleges 
ajánlat

Különleges 
ajánlat

Különleges 
ajánlat

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


20718   27p

10.790,-
7.990,-

20780   82p

35.070,–
26.290,–

Aloe vera box 3-as csomag

Aloe vera vital 
szett

A bőr
szomjoltója

25 % megtakarítás

25 % megtakarítás

HIDEG-MELEG GONDOSKODÁS 

A BŐRNEK

Forró tipp izomfeszülésre: Aloe vera 
thermo krém. 
Lehűtenéd magad? Aloe vera Freedom 
MSM testzselé.

Normál ár
Akciós ár csak

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT: 
SOS-ÁPOLÁS A KÖBÖN!

Az Aloe vera propoliszos krém, az Aloe vera koncentrátum és az 
Aloe vera elsősegély spray (150ml) igazi csodatevők az igénybevett 
bőrfelületekre.

Egyenként összesen
Akciós ár csak

Különleges 
ajánlat

Különleges 
ajánlat

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-box-3-dobozos-csomag


Menj az 
     orrod után!

30 %
megtakarítás



14.850,–
9.900,–

30058    32pLR Classics illatszett 2 + 1

Férfiaknak

Nőknek

3 2 ÁRÁÉRT: KOMBINÁLD 
KEDVEDRE!

30 %
megtakarítás

Különböző országok, különböző italok. Hová 
kalandoznál ez alkalommal az illatok világá-
ban? A mottó: kívánj valamit! Fedezd fel a 
kedvenc illatod, a választás rajtad áll!

Normál ár
Akciós ár csak

Különleges 
ajánlat

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


51.490,-
38.590,-

28245   130p

16.790,–
13.390,–

28469   44p

11.250,–
8.990,–

25004    28p

Megfelelő ápolás 
minden igényre

Zeitgard Serox regeneráló 
szett

MicroSilver arcápoló szett

Zeitgard Platinum szett

CÉLZOTT ÁPOLÁS BŐRÖREGEDÉS-
CSÖKKENTÉSRE

Exkluzív és hatékony termékek kifejezetten a bőröregedés 
jelei ellen kifejlesztve: intenzív regeneráló krém, regeneráló 
szérum, ráncfeltöltő krém, szemkörnyékápoló párnák. 
(4 x 2 párna) 

Normál ár
Akciós ár csak

FÉRFIDOLOG

25 % megtakarítás

20 %
megtakarítás

20 %
megtakarítás

Bőröregedés-csökkentő krém és expressz hűsítő 
szemkörnyékápoló - ilyen egyszerű és hatékony a férfi 
arcápolás!

Normál ár
Akciós ár csak

FUNKCIONÁLIS ÁPOLÁS ÉS 
ANTIBAKTERIÁLIS VÉDELEM

Tisztítsd az arcod reggel és este az antibakteriális 
arctisztító krémmel, majd ápold és védd a bőröd az 
arckrémmel.

Normál ár
Akciós ár csak

Különleges 
ajánlat

Különleges 
ajánlat

Különleges 
ajánlat

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-anti-aging-regeneralo-szett
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-platinum-szett-ferfiaknak
https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-arcapolo-szett


17.890,–
14.290,–

9.990,–
7.990,–

28188   46p

28503  27p
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Zeitgard Nanogold & Silk 
ápolószett

Zeitgard Racine Q10 szett

20 % megtakarítás

20 %
megtakarítás

TÖKÉLETES ALAP A FRISS, ÉLETTEL TELI 

ARCBŐRNEK

EXKLUZÍV BŐRÖREGEDÉS-CSÖKKENTŐ ÁPOLÁS

Értékes kombináció arannyal és selyemproteinekkel: 
a nappali és az éjszakai krém UV-védelmet biztosít 
a bőrnek, valamint hozzájárul a bőrazonos kollagén 
felépítéséhez.

Normál ár
Akciós ár csak

Hatékony alapápolás: nappali krém, éjszakai krém és 
szemkörnyékápoló nedvességgel és energiával feltöltő 
hatóanyagokkal a bőröregedés első jelei ellen.

Szettben
Kedvezményes szett ár

Különleges 
ajánlat

Különleges 
ajánlat

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-nanogold-silk-szett
https://www.aloewebshop.hu/racine-q10-szett


20639   13p

4.590,–
3.390,–
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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.

Balzsam  
a bőrre  
Aloe vera 
testápoló balzsam

Különleges 
ajánlat

TÁPLÁL, ÁPOL  
ÉS NEDVESSÉGGEL LÁT EL

A könnyed, gyorsan beszívódó  
testápoló balzsam 69% aloe vera  
zselével és bio magnólia kivonattal  
gondoskodik a bársonyosan puha bőrről.

Normál ár
Akciós ár csak

25 % megtakarítás

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

https://www.aloewebshop.hu

