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Forrás: Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113–119.
A biotin és a cink hozzájárulnak a bőr és a haj normál állapotának megőrzéséhez. A cink hozzájárul a körmök normál állapotának megőrzéséhez.  
A réz hozzájárul a kötőszövetek normál állapotának megőrzéséhez.

IDD SZÉPRE MAGAD!
A forradalmi LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir egyszerre 5 szépségkívánságot teljesít: fiatalos 

megjelenés, tiszta bőrkép, feszes bőr, dús haj és erős körmök.1,2 Napi egyetlen adag az egyedülálló, 

mélyreható dupla komplexumból aktiválja a test szépségfolyamatait és így hatékonyan megelőzi az 

öregedés fő tényezőit – a fiatalos szépségért tetőtől talpig, minden korosztálynak.1,2

https://www.aloewebshop.hu/beauty-elixir


Egyedülálló a piacon: dupla komplexum

A természetes és egészséges megjelenés az elsőszámú szépségideál. 

A forradalmi LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir fiatalos szépséget kölcsönöz 
már napi egyetlen adaggal1–5. Az innovatív, mélyreható dupla komplexum  
a tudomány és a természet legfontosabb szépségért felelős hatóanyagait 
tartalmazza, így egyedülálló módon teljesíti az 5 legnagyobb 
szépségkívánságot1–5: fiatalos megjelenés, tiszta bőrkép, feszes bőr,  
dús haj és erős körmök.

A napi „szépség adag” nemcsak hatékony, hanem egészséges és 
természetes is. Az elixír friss-gyümölcsös íze a természetből fakad, nem 
tartalmaz édesítőszert, mesterséges színezőanyagot, laktózt és glutént.

Fiatalos szépség?
Leplek nélkül?
Az életkor nem számít!

A megelőző komplexum belülről véd a 
környezeti hatásokkal szemben és megelőzi az 
öregedés jeleit. A természet erejének 
legfontosabb hatóanyagait összesíti:

1 A biotin, a cink, az A-vitamin, a riboflavin és a niacin hozzájárulnak a bőr normál állapotának megtartásához. A réz hozzájárul a normál bőrpigmentáció megtartásához. A C-vitamin hozzájárul a normál 
kollagénképződéshez és a bőr normál funkcióinak megtartásához.  2 A réz hozzájárul a kötőszövetek normál állapotának megtartásához.  3 A biotin és a cink hozzájárul a haj normál állapotának megtartásához. A réz 
hozzájárul a normál hajpigmentáció megtartásához.  4 A cink hozzájárul a körmök normál állapotának megtartásához.  5 Az E-vitamin védi a sejteket az oxidatív stresszel szemben. A tiamin hozzájárul a normál 
energia-anyagcsere megtartásához. A B6- és B12-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.  * Ajánlott napi bevitel

20% aloe vera zselé
vérnarancs kivonat
áfonya kivonat
rózsagyökér kivonat
zöldtea kivonat

2,5 g kollagén peptid
50 mg hyaluronsav
értékes réz
hatékony cink
9 magasan koncentrált vitamin:

Az aktív komplexum aktiválja a szépségfolyama-
tokat és küzd az idő látható jeleivel1–5. 
A legismertebb és legfontosabb szépségért felelős 
összetevőket egységesíti magas koncentrációban:

100% E-vitamin, tiamin, riboflavin, niacin, 
B6-, B12-, C-vitamin/napi adag* és 75% 
A-vitamin/napi adag*
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81030 | 30 x 25 ml  168p

42.490,–
(5.665 Ft/100 ml)

1

2

A BELÜLRŐL1,2 
FAKADÓ 
SZÉPSÉGÉRT

A biotin és a cink hozzájárul a bőr és a haj normál állapotának megőrzéséhez. A cink hozzájárul a körmök normál állapotának megőrzéséhez.
Forrás: Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113–119.

További tájékoztatásért az autoship 
rendelésről keresd LR Partnered!

5in1  
Beauty Elixir

https://www.aloewebshop.hu/beauty-elixir


1

| 71007 270p | 94.490,– |
| 70036 180p | 62.990,– |

A SZÉP 
MEGJELENÉSÉRT

Az ideális eredményekért egy teljes körű 

szépségkezelés ajánlott, kívül-belül egyaránt. 

A mindennapi szépségápolási rutin tökéletes 

kiegészítője az 5in1 Beauty Elixir a tartós, 

természetes szépségért.

SZERETNÉL SZÉP LENNI ÉS JÓL ÉREZNI 
MAGAD A BŐRÖDBEN?

2. A még egészségesebb, egyenletesebb, 
irritációktól mentes bőrért

A speciális osszcillációs technológiának 
köszönhetően az LR ZEITGARD 1 arctisztító 
készülék pórusmélységig kíméletesen tisztít és 
akár 10x hatékonyabb, mint  
a normál arctisztítás1.

1. A még fiatalosabb, rugalmasabb 
és ránctalanabb bőrért

Az LR ZEITGARD 2 bőröregedés-csökkentő 
készülék a hideg/meleg termotechnológiának 
köszönhetően hatékonyan szállítja a 
bőröregedés-csökkentő 
hatóanyagokat a bőrrétegekbe.

A vizsgálatokat a neves Dermatest Intézet végezte 40 tesztalany részvételével 6 héten keresztül (2015. január végétől március elejéig).

Zeitgard 2 bőröregedés-
csökkentő készülék 
és átalakító krémzselé 
szett

Szettben: ZEITGARD 2 
készülék, szemránc 
szérum · 30 ml | átalakító 
krémzselé · 50 ml | 
AJÁNDÉK: Zeitgard 
készüléktartó
utazáshoz

ZEITGARD 1 arctisztító 
készülék szett normál bőrre

Szettben: ZEITGARD 1 
készülék, arctisztító zselé 
normál bőrre · 125 ml, 
AJÁNDÉK: Zeitgard 
készüléktartó utazáshoz

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-2-bororegedes-csokkento-keszulek-kremzselevel
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-2-bororegedes-csokkento-keszulek-hidrataloval
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| 20763 30p | 
10.590,– helyett | 8.990,– | | 10406 13p |

5.580,– helyett | 3.790,– |

| 27529 39p |
13.390,– helyett | 11.590,– |

3. A még feszesebb, 
cellulit nélküli bőrért

Az LR Aloe Via termékek az aloe 
vera által intenzíven ápolják és 
feszesítik a has, a felkarok, a comb 
és fenék területeit a definiált 
kontúrokért.

4. A még dúsabb és 
ragyogóbb hajért

Az LR Aloe Via Nutri-Repair hajápoló termékek az 
aloe vera zselé és 7 természetes olaj 
kombinációjával táplálják, erősítik és javítják a 
hajat, valamint védenek
a töredezéssel szemben.

5. A még erősebb, 
egészségesebb körmökért

Az LR Colours kéz- és körömápoló szérum 
gyengéd ápolást biztosít az értékes olajai és 
vitaminjai által. Az LR Colours terápiás körömlakk 
pedig javítja a köröm rugalmasságát és erősíti a 
körmöt.

Aloe vera korrigáló szett

Szettben: testkontúr 
zselé · 200 ml, korrigáló 
testápoló · 200 ml,
AJÁNDÉK: masszázskesztyű

Aloe vera Nutri-Repair
hajápoló szett

Szettben: sampon · 
200 ml, kondícionáló 
balzsam · 200 ml, 
hajmaszk · 200 ml

LR Colours 
körömápoló szett

Szettben: kéz- és körömápoló 
szérum · 15 ml, terápiás 
körömlakk · 5,5 ml

MEGTAKARÍTÁS
SZETTBEN15 %

MEGTAKARÍTÁS
SZETTBEN15 %

MEGTAKARÍTÁS
SZETTBEN30 %

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-alakformalo-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-nutri-repair-hajapolo-szett


Új: A puha bőrért – rózsaillattal

Csábító-rózsás ápolás

… A KEDVESED ELCSÁBÍTÁSA 
MINDEN NAP.

Ér
zé
ki

Amíg a készlet tart:

https://www.aloewebshop.hu/sensual-rose-testvaj
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1 |

2 |

3 |

4 |

| 27095 16p | 4.490,– | 200 ml | (2.245 Ft/100 ml) |

| 11108 15p | 4.890,– | 3.850,– | 2,2 g |

| 11130-X 17p | 5.890,– helyett | 4.690,– | 3,5 g |

| 11131-X 13p | 4.390,– helyett | 3.490,– | 4 ml |

Alapozó az extra hosszan 
tartó hatásért

Brilliáns befejezés 
3D-hatással

Gazdag textúra az intenzív színekért

20% MEGTAKARÍTÁS AZ 
OLDAL MINDEN TERMÉKÉRE 

Csábító

Kedvencek az
érzéki ajkakért

Intenzíven ápolja a bőrt és a sheavajnakSensual Rose testvaj
köszönhetően megtartja a nedvességegyensúlyt | Elegáns rózsaillattal.

Tartósabbá teszi a rúzst és a Deluxe szemhéj- és ajakalapozó
szemhéjfestéket | Az ajak és a szem sminkelése előtt alkalmazd! 

Innovatív textúra az intenzívDeluxe High Impact ajakrúzs
színekért és a tökéletes befejezésért | Hosszan tart.

Ragyogó, telt ajkak 3D-hatással |Deluxe Brilliant szájfény
Ápoló hatóanyagokkal.

https://www.aloewebshop.hu/sensual-rose-testvaj


1 |

2 |

3 |

4 |

| 10032-X 4p | 1.690,– helyett | 1.350,– | 1,16 g |

| 10031-X 7p | 2.390,– helyett | 1.890,– | 1,6 g |

| 10431-X 9p | 2.990,– helyett | 2.390,– | 4,5 g |

| 10029-X 6p | 1.990,– helyett | 1.590,– | 10 ml | (19.900 Ft/100 ml) |

… HA A KEDVESED  
MINDIG SZÉPNEK LÁT.

Já
té
ko

s

Ideális kontúrként ésLR Colours ajakkontúr ceruza
korrigáláshoz | Tökéletesen illik az LR többi ajakrúzsához. 

Az ajakrúzs és a szájfény LR Colours fénylő ajakrúzs
kombinációja | Hosszan tart és nedvességgel látja el az ajkakat | Gyümölcsös ízű.

Intenzív szín és ragyogás | LR Colours ajakrúzs
Különböző színek a pirosastól a barnás árnyalatokig | Ápoló E-vitaminnal.

LR Colours szájfény
Különösen hosszantartó és extrém csillogású szájfény | Ápoló hatás E-vitaminnal és rozmaring kivonattal.
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Ragyogó hatás az intenzív 
színű ajkakért

Ajakkontúr ceruza a hangsúlyos vonalakért

Intenzív színek ragyogó 
hatással

2 
az

 1
-b

en
: a

ja
kr

úz
s 

és
 s

zá
jfé

ny

Szédítő

20% MEGTAKARÍTÁS AZ 
OLDAL MINDEN TERMÉKÉRE

Kedvencek az ajkakra
igazi VÁÓ-hatással

Intenzív szín és ragyogás | 
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Őszinte. Természetes. 
Csak légy önmagad!



| 30530 54p | 14.990,– | 50 ml (29.980 Ft/100 ml) |

| 30540 54p | 14.990,– | 50 ml (29.980 Ft/100 ml) |

| 30551 90p | 26.990,– | 2 x 50 ml |

1|

2 |

3 |

Légy eredeti! Légy természetes! Csak légy önmagad! Ez Guido 
Maria Kretschmer üzenete. A dizájner is e hitvallás szerint él, 
pozitív energiáival és életörömével folyamatosan inspirálja a 
körülötte lévőket. Guido most olyan illatot alkotott, ami ezt az 
életörömöt sugározza, támogat a mindennapokban és segít 
kifejezni önmagad.

Simíts végig a 
csuklóddal az 
üvegeken az 
új illatokért!

A parfümhöz jár egy stílusos kiegészítő is: a logózott zsákban 
minden sminktermék, napszemüveg és telefon megtalálja a helyét. 
Annyira jellemző Guidora, hogy még erre is gondol!

Friss – virágos – inspiráló | Barack, jázmin és cédrusfa illatkompozíciója.

Fás – fűszeres – karizmatikus | Sáfrány, guajakfa és borostyán illatkombinációja.

Szettben: szabadon választható

ÚJ PURE by Guido Maria Kretschmer női Edp

ÚJ PURE by Guido Maria Kretschmer férfi Edp

ÚJ Pure by Guido Maria Kretschmer 2-es csomag 

https://www.aloewebshop.hu/pure-by-guido-maria-kretschmer-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/pure-by-guido-maria-kretschmer-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/pure-by-guido-maria-kretschmer-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/pure-by-guido-maria-kretschmer-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/pure-by-guido-maria-kretschmer-noi-ferfi-parfum


| 69036 35p | 11.990,– |1 |

| 28314 43p | 11.990,– | 30 ml | (39.967 Ft/100 ml) |2 |

...AMIKOR ÚJRA ÉS ÚJRA 
MEGLEPED A KEDVESED.

Ex
kl
uz
ív

Ragyogó kiegészítő a csuklóra
Amíg a 
készlet tart:

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

Karkötő Swarovski® kristályokkal Exkluzív, kizárólag az LR-nek készült dizájn |

6 olaj tápláló kombinációja, ami válogatott vitaminokkal táplálja, regenerálja és védi a bőrt.
Zeitgard Beauty Diamonds arcápoló olaj

Új: Csodaszép karkötő valódi 
Swarovski® kristállyal

https://www.aloewebshop.hu/karkoto-swarovski-kristalyokkal
https://www.aloewebshop.hu/karkoto-swarovski-kristalyokkal
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-arcapolo-olaj
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Tá
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ka

l
Elbűvölő

Bőröregedés-csökkentő ápolás
a ragyogó arcbőrért

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-arcapolo-olaj


| 20674 23p | 6.190,– | 50 ml | (12.380 Ft/100 ml) |

| 20740 23p | 6.190,– | 50 ml | (12.380 Ft/100 ml) |

| 20675 23p | 6.190,– | 50 ml | (12.380 Ft/100 ml) |

1 |

2 |

3 |

50% 
ALOE VERA

50% 
ALOE VERA

50% 
ALOE VERA

... HA TÖRŐDSZ  
A KEDVESEDDEL.

Kö
nn

ye
d 

te
xt

úr
a 

az
 e

xt
ra

 
ne

dv
es

sé
gé

rt

Táplál és regenerál 
az éjszaka folyamán

Regenerálja az 
igénybevett bőrtÁp

ol
ó

Speciális ápoló termékek
a szép arcbőrért

Nedvességgel látja el a bőrt és megőrzi természetes nedvességtartalmát.

véd a nedvességveszteséggel szemben és csökkenti a bőrdurvaságot | 50% aloe verával és tápláló 
argánolajjal.

éjszakai használatra | Táplálja és regenerálja a bőrt

Aloe vera nappali krém

Aloe vera tápláló arckrém

Aloe vera éjszakai krém

Könnyed, kényeztető textúra |

Élénkíti a sejtregenerációt, 

Tápláló, illatos arckrém

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-nappali-krem
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-nappali-krem
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ejszakai-krem
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ejszakai-krem
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-taplalo-arckrem
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-taplalo-arckrem
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20650    
36p

11.690,–
13.470,–Egyenként összesen

| 20650 36p | 11.690,– | 4 |

SO
S-ápolócsom

ag az igénybevett 
bőrfelületekre

Jótékony

Aloe vera 
specialisták
minden helyzetre

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN15 %
Aloe vera box

Szettben csak

Szettben: Propoliszos krém · 100 ml, Koncentrátum · 100 ml, Elsősegély spray · 150 ml.
Aloe vera box

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-box


15% 
ALOE VERA

35% 
ALOE VERA

| 20631 9p | 3.090,– helyett | 2.390,– | 100 ml |1 |

| 20643 7p | 1.890,– | 50 ml |3 |
(3.780 Ft/100 ml) |

Bi
zt

os
 v

éd
el

em
 

al
ko

ho
l n

él
kü

l

Ga
zd

ag
on
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pl

ál
ó 

kr
ém

 
ar

cr
a 

és
 te

st
re

... AMIKOR ODAFIGYELÜNK  
A MÁSIKRA.

Fr
is
sí
tő

Mindennapi
alapdarabok

Tápláló, nem zsírosító krém arcra és testre | 35% aloe vera zselével és 
bio magnólia kivonattal |  Gyorsan beszívódik

Aloe vera kímélő arc- és testápoló

Aloe vera alkoholmentes golyós dezodor
Gyengéd, mégis biztos védelem | 

15% aloe vera zselével és bio gyapot kivonattal | Biztos védelem a 
testszag és az izzadás ellen

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kimelo-arc-es-testapolo-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kimelo-arc-es-testapolo-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-golyos-dezodor-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-golyos-dezodor-paraben-mentes


43% 
ALOE VERA

40% 
ALOE VERA
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| 20690 7p | 1.890,– | 100 ml |3 |

20676 7p | 1.890,– | 4,8 g |4 |

Gy
en

gé
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áp
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 a
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uh

a 
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rt

Al
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 ti
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tít
ja

 a
 

fo
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ka
t é

s 
a 

fo
gí

ny
t

Védelm
ező

Tökéletes társak
a ragyogó nevetésben

Fogkrém mindennapos használatra | 43% aloe vera zselével | 
Tisztítja a fogakat és a fogínyt.

Aloe vera fogkrém

Ápoló ajakbalzsam 40% aloe verával és növényi olajokkal.
Aloe vera ajakápoló |

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-fogkrem-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-fogkrem-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ajakapolo-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ajakapolo-paraben-mentes


80935    
67p

20.990,–
22.450,–Egyenként összesen

Szettben csak

*
**
***

1 |

2 |

3 |

| 80935 67p | 20.990,– | 5 x 500 ml (840 Ft/100 ml) |

| 80982 53p | 14.290,– | 2 x 14 tasak (510 Ft/tasak) |

| 80373 80p | 32.290,– helyett | 23.380,– | 3 x 30 kapszula (260 Ft/kapszula) |

... EGYÜTT ÁTÉLNI MINDEN  
         KALANDOT.

Tartósan csökkenti az 
oxidatív stresszt*

En
er
gi
ad

ús

Kedvencünk a
nagyobb teljesítőképességért**

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN5 %

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

Mind Master 5-ös csomag

Szettben: 5 x Mind Master – szabadon választható Green vagy Red | hosszú távon támogatja a testi és szellemi 
teljesítőképességet**, valamint védi a sejteket az oxidatív stressztől*.

Hatékony energiabomba a testi és szellemi teljesítőképességért***. | Véd az oxidatív stresszel szemben*. | 
Maximális jelenlét „To Go“ formában, cukor nélkül.

Mind Master 5-ös csomag

Mind Master Extreme 2-es csomag

Egy milliárd baktériummal kapszulánként | Az általános jó közérzetért.
Probiotic12 kapszula 3-as csomag

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-dupla-csomag
https://www.aloewebshop.hu/probiotikum-12-immunerosito-beltisztitas-3-as-csomag


80982    
53p

14.290,–
17.980,–Egyenként összesen

Szettben csak

21LR WORLD  2019.02

23.380,–

35.070,–Egyenként összesen

Szettben csak

Akciós ár

32.290,–

80373    
80p
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Gyors energiabomba*** útközben, 
cukor nélkül

Tökéletes megoldás az
azonnali enerigáért***

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN20 %

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN35 %

A jó közérzet
szakértője

Mind Master Extreme 
2-es csomag

Probiotic12 kapszula 
3-as csomag

https://www.aloewebshop.hu/probiotikum-12-immunerosito-beltisztitas-3-as-csomag
https://www.aloewebshop.hu/mind-master-extreme-dupla-csomag


*
**

1 |

2 |

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

| 80883 104p | 28.990,– | 3 x 1000 ml |
(966 Ft/100 ml) | 

... KÖZÖSEN MOZGÁST  
VINNI AZ ÉLETBE.

Ak
ti
vá
ló

A magnézium hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez, valamint a csontok és a fogak normál állapotának megőrzéséhez.
Az Aloe vera Freedom ivógélben lévő C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez, valamint a vérerek, a csontok és a porcok normál állapotának megőrzéséhez.

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

88% aloe vera zselével, C- és E-vitaminnal a

ProBalance tabletta 

Aloe vera Freedom ivógél 3-as csomag

mozgásszabadságért**.

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


80883    
104p

28.990,–
31.470,–Egyenként összesen

Szettben csak
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Ásványi anyagok és nyomelemek a 
fáradtság és a kifáradás csökkentéséért*

Id
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 tá

m
og

at
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 m

oz
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ba
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ág
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t.*
*

Klasszikus a belső
egyensúlyért*

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN5 %
Aloe vera Freedom ivógél 
3-as csomag

Klasszikus a
belső egyensúlyért**

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


20728    
25p

7.190,–
9.180,–Egyenként összesen

Szettben csak

| 20728 25p | 7.190,– | 2 x 100 ml |
(3.595 Ft/100 ml) |

K
ód

: 
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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.

…A KEDVESED  
           KÉNYEZTETÉSE.

MEGTAKARÍTÁS SZETTBEN20 %

Kedvencünk melegítő

hatásával kellemesen ellazít

Aloe vera
thermo krém
2-es csomag

Aloe vera thermo krém
2-es csomag

támogatja az izmok vérellátását.
Nedvességgel látja el a bőrt és

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-thermo-krem-dupla-csomag
Mozo
Typewriter
www.aloewebshop.hu

https://www.aloewebshop.hu

