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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.

Maradj fit t 
ősszel is!

Újdonság
25%

megtakarítás

25%
megtakarítás

AZ ALOE VERA MINDIG SEGÍT -  

LEGYEN SZÓ KÉZRŐL VAGY LÁBRÓL!

Get itnow! Különleges 
ajánlat

Különleges 
ajánlat

Aloe vera intenzív kézbalzsam
2-es csomag

Ápolja az igénybevett és száraz kezeket, 
valamint védelmezi a bőrt.

Aloe vera kéz- és lábápoló szett
(intenzív kézbalzsam és 
lábápoló krém)

A lábaknak is szüksége van ápolásra!
Az Aloe vera lábápoló krém regenerálja 
a száraz bőrt és bársonyosan puhává 
varázsolja azt.

Egyenként összesen
Szettben csak

Egyenként összesen
Szettben csak

Mozo
Typewriter
www.aloewebshop.hu

https://www.aloewebshop.hu/


81000 | 1000 ml    

3x

+ 32.970,-
30.490,–

81003    104p

10.990,–
42p

(1.099 Ft/100 ml)

1A C-vitamin, a cink és a szelén hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
*Az alointartalom kimutatási határ alatt van: 0,1 mg/liter

ALOE VERA IMMUNE PLUS IVÓGÉL

– életelixír az egészségért

Ajándék

Aloe vera
Immune Plus ivógél

FEDEZD FEL A TERMÉSZET 
EREJÉT!

COLOSTRUM 
COMPACT KAPSZULA

Új termék

HÁROMSZOROS HATÉKONYSÁG AZ IMMUNERŐSÍTÉSÉRT1

a meglévő immunsejtek erősebbek lesznek         + ERŐSÍTÉS:

az új immunsejtek előállítása aktiválódik+ AKTIVÁLÁS:

az immunrendszer gyorsan regenerálódik+ STIMULÁLÁS:

85% aloe vera zselé - aloin nélkül *TERMÉSZETES:

gyömbérrel, citrommal, mézzel, C-vitaminnal, cinkkel és szelénnel gazdagítottEGYEDÜLÁLLÓ:
enyhén csípős gyömbér, frissítő citrommal és édes mézzelÍZLETES:

kitűnő minőség - Made in Germany, a Fresenius Intézet és az IASC (International Aloe ÉRTÉKES:
Sciece Council) által minősítve

ALOE VERA AZ LR-TŐL 

Aloe vera Immune Plus 
ivógél 3-as csomag

3 x 1000 ml Aloe vera Immune Plus ivógél 
+ Ajándék Colostrum Compact kapszula

Egyenként összesen
Szettben csak

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-immune-plus-ivogel-3-darabos-csomag
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-immune-plus-ivogel


80700   38p 80750   38p 80850   42p
1000 ml 1000 ml 1000 ml 1000 ml 

9.990,– 9.990,– 10.990,–

80800   42p

10.990,–
(990 Ft/100ml) (990 Ft/100ml) (1090 Ft/100ml) (1090 Ft/100ml)

Az általános jó közérzet
3 alkotóeleme:

ALOE VERA MÉZES IVÓGÉL

1 A C-vitamin növeli a vasfelvételt és hozzájárul a normál 
energia-anyagcseréhez.

2 A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez, valamint 
a csontok, a porc és a bőr normál állapotának megtartásához.

³A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
4A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez.

Háromszoros hatékonyság
testtudatosaknak

1A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
2A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez.

ALOE VERA ŐSZIBARACK ÍZŰ IVÓGÉL

Háromszoros védelem a 
mozgásszabadságért

1 A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és a 
porcok normál állapotának megőrzéséhez.

2 A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és a  
csontok normál állapotának megőrzéséhez.

3 A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez, valamint 
a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez.

ALOE VERA FREEDOM IVÓGÉL

Háromszoros erő a nagyobb 
vitalitásért

1 A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és a vérerek 
normál állapotának megőrzéséhez.

²A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez.
3A C-vitamin növeli a vasfelvételt.
4A C-vitamin védi a sejteket az oxidatív stresszel szemben.

ALOE VERA SIVERA IVÓGÉL

ALOE VERA IVÓGÉLEK: AZ LR SPECIALISTÁI!

fontos tápanyagokkal látja el a + ELLÁTÁS:

támogatja a sejtmegújulást és az + VÉDELEM:

javítja az energia-anyagcserét + ANYAGCSERE:

szervezetet1

immunrendszert2,3

és tisztítja a szervezetet4

Ár Ár

cukormentes, alakbarát és egészséges1+ KÖNNYŰ:

 támogatja az energia-anyagcserét2+ STIMULÁLÓ:

tisztítja a szervezetet2+ REGENERÁLÓ:

Ár

támogatja a porcok normál + MOZGÉKONYSÁG:

támogatja a csontok normál állapotának + ERŐ:

támogatja az energia-anyagcserét és + ENERGIA:

állapotának megőrzését1

megőrzését2

csökkenti a fáradtságot3

Ár

támogatja a vérereket és opti-+ STABILIZÁLÁS:

tápanyagellátóként segíti a keringési + ELLÁTÁS:

védi a sejteket az oxidatív stresszel + VÉDELEM:

malizálja a vérnyomást1,2

rendszer feladatait3

szemben4

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-mezes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-oszibarack-cukorbetegseg-eseten-is
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-freedom-az-izulet-vedelme
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-sivera-a-tisztitokura


3x3x 3x 3x

+ + ++

27.590,–

80743    92p

27.590,–

80783    92p

30.490,–

80823    104p

30.490,–

80883    104p

Találd meg a kedvencedet – most kedvező 3-as csomagban!

1A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
2A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez.
3A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez, valamint a porcok és a csontok normál állapotának megőrzéséhez.
4A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez, valamint a vérerek normál állapotának megőrzéséhez.

WOMAN PHYTO 

ACTIVE 

KAPSZULA

ACTIVE 
FREEDOM 
KAPSZULAVITA

ACTIVE
VITA
ACTIVE

AZ ÁLTALÁNOS JÓ 
KÖZÉRZETÉRT1 TESTTUDATOSOKNAK2 A MOZGÁSSZABADSÁGÉRT3

A SZÍV 
EGÉSZSÉGÉÉRT4

Aloe vera mézes ivógél 
3-as csomag
3x1000 ml Aloe vera mézes ivógél 
+ Ajándék Vita Active (150 ml)

Szettben csak

Aloe vera őszibarack ízű 
ivógél 3-as csomag
3x1000 ml Aloe vera őszibarack ízű ivógél 
+ Ajándék Vita Active (150 ml)

Szettben csak

Aloe vera Freedom 
ivógél 3-as csomag
3x1000 ml Aloe vera Freedom ivógél 
+ Ajándék Active Freedom kapszula (60 kapszula)

Szettben csak

Aloe vera Sivera 
ivógél 3-as csomag
3x1000 ml Aloe vera Sivera ivógél 
+ Ajándék Woman Phyto Active kapszula 
(90 kapszula)

Szettben csak

Ajándék Ajándék
Ajándék Ajándék

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


250 ml (1.276 Ft/100 ml)

50 ml (2.980 Ft/100 ml)3.190,–

20328    11p

20330    13p

4.190,–

1.490,–

20329    5p

4.680,–

állati jó barátokkal!

Gyengéd ápolás és  
  dzsungelláz

Az új Aloe vera Kids termékcsalád ötvözi a 
gyengéd ápolást és az állati dzsungellázat, hogy 
a gyerekek és a szülők egyaránt elégedettek 
legyenek. A termékeket kimondottan a gyerekek 
igényeihez igazítottuk, ráadásul különösen magas 
aloe vera tartalommal gazdagítottuk.

SZIASZTOK! 
BANDI VAGYOK. 

Velem gyerekjáték a 
zuhanyzás.

Bőrgyógyászatilag tesztelt

30% 
Aloe Vera -
Gel!

38% 
Aloe Vera -
Gel!

Tudományosan bizonyított: 
kíméletes a fogakhoz

HELLÓ! TOMI 
VAGYOK. 

A fogkrémemmel 
olyan erősek 

lesznek a fogaid, 
mint egy igazi 

tigrisnek.

10% megtakarítás

Jó szórakozást!

SZEREZD MEG A 

DZSUNGEL-SZETTET!

KALANDRA  
FEL!

DZSUNGEL ZÖLD 
CSODAFOGKRÉM

adomány
300 F t

Aloe vera Kids 3 az 
1-ben tusfürdő, 
habfürdő és sampon
Bandi majommal a fürdés igazi kaland. A gondo-
san összeállított receptúra különösen gyengéd a 
bőrhöz és könnyen kifésülhetővé varázsolja a hajat.
A 30% aloe vera, a panthenol és a bio barack 
kivonat kombinációja nedvességgel látja el és 
védi a hajat, valamint a bőrt egyaránt. A trópusi 
gyümölcsös illat, pedig felébreszti a dzsungellázat 
a legkisebbekben is. 

Aloe vera Kids 
csillogó fogkrém  

Tomi tigris garantálja a szórakozást fogmosás 
közben is. A csillogó fogkrém finom mentaillattal 
gyengéden, mégis alaposan tisztítja a tejfogakat. 
38% aloe verával ápolja a fogínyt, xilitollal véd a 
fogszuvasodással szemben és kálciummal erősíti 
a fogzománcot. 
Gyerekbarát fluorid tartalommal.

0-6 éves korig.

Aloe vera Kids szett

Egyenként összesen
Akciós ár 

Új termék

Új termék

(Aloe vera Kids csillogó fogkrém + Aloe 
vera Kids 3 az 1-ben tusfürdő, habfürdő 
és sampon)

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kids-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kids-3-az-1ben-tusfurdo-habfurdo-es-sampon
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kids-csillogo-fogkrem


11.780,–

5.670,–

3.780,–

6.380,–

2.590,–

3.790,–

(2.793 Ft/100 ml) 

(3.290 Ft/100 ml) 

2x 100 ml | (4.345 Ft/100 ml)

250 ml  | (876 Ft/100 ml)

500 ml | (678 Ft/100 ml)

20758    14p

20757    11p

4.190,–

3.290,–

20729    29p

8.690,–

20617    14p

4.590,–

20611   8p

2.190,–

20612    13p

3.390,–

25% 
megtakarítás
a 3-as csomaggal

 10% megtakarítás
a 2-es csomaggal

25% megtakarítás

15% megtakarítás

10% megtakarítás

Teljes védelem  
 az őszre

 25%
megtakarítás

FEDEZD FEL A FRISSESSÉG 
MAGABIZTOS ÉRZÉSÉT!

KÉNYEZTESD A 
BŐRÖD ŐSSZEL IS!

GONDOSKODJ A 
KEZEIDRŐL!

EBBŐL SOSEM ELÉG!

PRAKTIKUS ÉS MEGÉRI: 

KRÉMSZAPPAN UTÁNTÖLTŐ

Különleges 
ajánlat

Különleges 
ajánlat

Különleges 
ajánlat

Különleges 
ajánlat

Különleges 
ajánlat

Egyenként összesen 
Akciós ár 

Gyengéd védelem aloe vera zselével és bio 
pamut kivonattal - alkohol nélkül. Hatékonyan 
véd a testszag és az izzadás ellen. Különösen 
gyengéd borotválkozás után.

Egyenként összesen 
Akciós ár

Aloe vera
golyós dezodor 3-as csomag

golyós dezodor 2-es csomag

Aloe vera propoliszos krém 
2-es csomag
Tápláló krém száraz, gondoskodást igénylő 
bőrre 79% aloe verával és méhviasz 
kivonattal. Védőréteget képez a bőrön és 
erősíti azt. 

Egyenként összesen
Akciós ár 

Aloe vera krémszappan szett: 
krémszappan és utántöltő
Ápoló krémszappan tubusban és utántöltőben az őszre. 
Gyengéden tisztít és nedvességgel látja el a bőrt -  
a bársonyosan puha kezekért.

Egyenként összesen
Akciós ár 

Aloe vera  
krémszappan 
Ápoló krémszappan aloe verával és bio 
körömvirág kivonattal. Gyengéden ápolja 
és nedvességgel látja el a kezeket a hideg 
időszakokban is.

Normál ár:
Akciós ár 

Aloe vera krémszappan 
utántöltő

Normál ár:
Akciós ár  

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kremszappan-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-golyos-dezodor-3-darab
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-golyos-dezodor-2-darab
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kremszappan-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-propoliszos-krem-dupla-csomag
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kremszappan-utantolto


125 ml | (2.392 Ft/100 ml)

4.090,–

30 ml | (31.967 Ft/100 ml)

12.290,–

30 ml | (31.967 Ft/100 ml)

11.990,–

30 ml | (39.967 Ft/100 ml)

14.990,–

7.390,–

30 ml | (19.633 Ft/100 ml)

28302    11p

2.990,–

28307    36p

9.590,–

28314    35p

9.590,–

28250    43p

11.990,–

28504    22p

5.890,–

Ragyogóan szép, mint 
az őszi napsütés!

   25% megtakarítás

20% megtakarítás

20% megtakarítás

20% megtakarítás

20% megtakarítás

BŐRÖREGEDÉS-CSÖKKENTŐ OLAJ A 
FIATALOS KISUGÁRZÁSÉRT

ÉRTÉKES FELFRISSÜLÉS A 
BŐRNEK

VERHETETLEN HATÓANYAGOK 
IGÉNYES BŐRRE

TÖKÉLETES 
HATÉKONYSÁG

RAGYOGÓAN 
SIMA ARCBŐR

Különleges 
ajánlat

Különleges 
ajánlat

Különleges 
ajánlat

Különleges 
ajánlat

Különleges 
ajánlat

Beauty Diamonds 
mélyhidratáló arctonik
Tisztítja és felfrissíti a bőrt a Beauty Diamonds arckrém 
felvitele előtt.

Normál ár:
Akciós ár 

Beauty Diamonds ránctalanító 
arcápoló krém
Exkluzív ápolás érett bőrre hatékony 
bőröregedés-csökkentő összetevőkkel. 
Az extra tápláló arckrém ápolja és 
kényezteti a bőrt.

Normál ár:
Akciós ár 

Beauty Diamonds 
arcápoló olaj
A tápláló olaj-kombináció táplálja, regenerálja és védi a bőrt a 
nedvességvesztéstől 6 értékes olajjal: argánolaj, avokádóolaj,  
jojobaolaj, makadámdióolaj, mandulaolaj és szőlőmagolaj.

Normál ár:
Akciós ár 

Serox bőrtökéletesítő 
krém
Azonnali, optimális megfiatalodás 
kétszeres bőröregedés-csökkentő 
hatással:
1. azonnali tökéletesítés
2. hosszan tartó tökéletesítés.

Normál ár:
Akciós ár 

Normál ár:

Akciós ár 

Racine kollagén 
szérum
Tiszta kollagén a fiatalosan 
friss, sima bőrért. A szérum 
boosterként hat és intenzív 
nedvességgel látja el a bőrt.

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-melyhidratalo-arctonik
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-ranctalanito-arcapolo-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-arcapolo-olaj
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-bortokeletesito-krem
https://www.aloewebshop.hu/racine-kollagen-szerum


18 x 60g ( 849 Ft / szelet)

20.390,–

2x 125 ml | (7.156 Ft/100 ml)

22.500,–

80278    60p

15.290,–

80363    64p

17.890,–

Őrizd meg az 
alakod!

25% megtakarítás
* Súlymegtartás: Napi egy étkezés helyettesítéseként, kalóriaszegény táplálkozáshoz. Az étkezés 
helyettesítő hozzájárul a súly megtartásához. 
Súlykontroll: Napi két étkezés helyettesítéseként, kalóriaszegény táplálkozáshoz. Az étkezés helyettesítő 
segíti a fogyást.

20% megtakarítás
a 2-es csomaggal

**  Figyelj a változatos, kiegyensúlyozott táplálkozásra 
és az egészséges életmódra!

Különleges 
ajánlat

Különleges 
ajánlat

ÚTKÖZBEN IS 
PRAKTIKUS

TEGYÉL JÓT 
MAGADÉRT!

Figu Active szelet  
3 db 6-os doboz
Napi egy étkezés helyettesítése a szelettel segíti a 
súlymegtartást. Napi két étkezés helyettesítése segíti a 
fogyást.*
Válaszd ki a kedvenc ízedet: nugát, eper-joghurt vagy 
ropogós karamell!

Normál szett ár 
Akciós szett ár

Colostrum Direct**
100% folyékony kolosztrumot tartalmaz. 
Természetes termék.

Egyenként összesen
Szettben csak

https://www.aloewebshop.hu/colostrum-direct-etrend-kiegeszito-dupla-uveg
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-fogyokuras-szeletek-valaszthato-izben

