
20728  | 2 x 100 ml   23p 
Egyenként összesen 8.780,–

Szettben csak 6.490,– 
(3.245 Ft/100 ml)

25%
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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.

Valentin-napi
pillanatok az LR-rel

Felejthetetlen
MEGTAKARÍTÁS

Aloe vera thermo krém 
2-es csomag
Melegítő hatású bőrápoló izomfeszülés 
esetére
•  45% aloe vera zselé ápoló olajokkal
•  Nedvességgel tölt fel és ápol
•  Támogatja az izmokat
•  Az izomzat ellazul, a bőr kisimul

KELLEMES MELEGSÉG

2-es csomagban

Mozo
Typewriter
www.aloewebshop.hu

https://www.aloewebshop.hu/
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-thermo-krem-dupla-csomag
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80102 | 252 g   38p  

8.790,–
(24 Ft/tabletta)

Szettben csak

Egyenként összesen 22.450,–

20.990,–

80935   
67p 

7

(840 Ft/100 ml)

SPÓROLJ A SZETTEL!

5%
MEGTAKARÍTÁS

GREEN  
VAGY RED

a forró szerelemért
HIDEG FEJJEL

Értékes nyomelemek a bázikus 
ásványi anyagok ideális 
ellátásáért7

 
Fogyasztási javaslat:
napi 3x4 tabletta
360 tabletta

Nincs is jobb annál, ha a randi 
felhőtlen kapcsolattá alakul – ez 
csupa öröm és boldogság. Az 
egészség is boldogságot jelent. 
Éppen ezért a szervezetünkben 
lévő tápanyagoknak mindig 
egyensúlyban kell lenniük. 
A ProBalance7 gondoskodik az 
értékes ásványi anyagokról és 
nyomelemekről.

A fellegek felett jársz 
már a Valentin-napi randi 
gondolatától is? Hogy ez 
a nap csupa boldogság 
és siker legyen, válaszd 
a Mind Mastert. A Mind 
Master egymásra épülő 
mikrotápanyagokkal segít, 
hogy minden szituációban 
megőrizd a hideg véred.1,2,3,4,5,6

Az EFSA
(European Food Safety Authority) tudományosan igazolta:
1   A tiamin és a B12-vitamin részt vesz a normál energiatermelő 

anyagcsere-folyamatokban.
2  A B12-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál 

működéséhez. 
3   A B12-vitamin hozzájárul a normál pszichológiai funkció 

fenntartásához.
4  A B12-vitamin és a vas hozzájárulnak a fáradtság és a 

kifáradás csökkentéséhez.
5  A vas hozzájárul a normál szellemi működés fenntartásához. 
6  Az E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni 

védelméhez.
A ProBalanceban lévő magnézium hozzájárul a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez, valamint a normál elektrolit-egyensúly megtartásához.

ProBalance tabletta

Mind Master 5-ös csomag
(szabadon választható)
Green vagy Red
5 x 500 ml

https://www.aloewebshop.hu/mind-master-5-flakon-szabadon-valaszthato
https://www.aloewebshop.hu/probalance-etrend-kiegeszito-vitaminok-tabletta
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80370 | 30 kapszula   46p     

11.690,–
(390 Ft/kapszula)

80361 | 125 ml   47p     

10.790,–
(8.632 Ft/100 ml)

Szettben csak

Egyenként összesen 28.470,–

26.290,–

80743   92p 

SPÓROLJ A SZETTEL! ALOE VERA 
MÉZES IVÓGÉL

3-AS 
CSOMAG

10%
MEGTAKARÍTÁS

A TERMÉSZET 

legjavával
A SZERELEMÉRT

SZABAD
ALMAZTATV

A

A romantikus vacsora 
ugyanúgy a Valentin-naphoz 
tartozik, mint a vörös rózsa. 
A gondtalanul kettesben 
töltött órákért – mindegy, 
hol vacsoráztok – válaszd a 
ProBiotic 12-t! A probiotikus 
és más baktériumok közti 
egyensúly nagymértékben 
hozzájárul a jó közérzethez. 
Erre a különleges napra 
a Colostrum is nagyszerű 
választás lehet, hiszen 
a természet legjavával – 
előtejjel – látja el a szervezetet. 
A Fresenius Intézet pecsétje 
gondoskodik a kiváló 
minőségről. 

A Colostrum egy magas minőségű természetes anyag, mely hozzáadott cukrot nem tartalmaz. A környezeti 
hatások – mint más természetes anyagok esetében is – az ízt és a színt könnyen megváloztathatják.

Fogyasztási javaslat: 
napi 1 kapszula

Probiotic12 kapszula

Fogyasztási javaslat:
napi 8 ml

Colostrum Direct

Aloe vera mézes ivógél 
3-as csomag
3 x 1000 ml

(876 Ft/100 ml)

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-mez-3-flakon
https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
https://www.aloewebshop.hu/kolostrum-direct
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80190   36p

8.190,–
(137 Ft/kapszula)

Szettben csak

Egyenként összesen 31.470,–

28.990,–

80883   104p 

1

SPÓROLJ A SZETTEL! ALOE VERA 
FREEDOM IVÓGÉL

3-AS 
CSOMAG

10%
MEGTAKARÍTÁS

A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és a normál 
porcműködéshez.

Közös utazás vagy 
hobbi – még jó, hogy az 

LR megalkotta az Aloe vera 
Freedom ivógélt. Az ivógél 

gondoskodik a kollagénképződést1 
segítő C-vitaminról, így tökéletes 

megoldás az aktív életmódot folytatók 
számára. Ideális kiegészítője a Freedom 

ízület Plus kapszula.
Maradjatok mozgásban!

Fogyasztási javaslat:
napi 2x1 kapszula
60 kapszula/37,2 g

Freedom ízület 
Plus kapszula

Aloe vera Freedom 
ivógél 3-as csomag
3 x 1000 ml

Maradjatok együtt
MOZGÁSBAN!

(966 Ft/100 ml)

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-freedom-3-flakon
https://www.aloewebshop.hu/freedom-izulet-plus-kapszula
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80550 | 375 g   39p     
11.490,– helyett

8.990,–
(2.397 Ft/100 g)

80630 | 210 g   27p     

7.490,–
(3.567 Ft/100 g)

20604 | 200 ml   27p     

6.990,–
(3.495 Ft/100 ml)

21

Partner
A RANDIRA

IDEÁLIS

A króm hozzájárul a makrotápanyagok normál anyagcseréjéhez és 
a normál vércukorszint fenntartásához.

A protein italban lévő fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg 
megtartásához és növeléséhez.

21%
MEGTAKARÍTÁS

Már az első randin szeretnénk a legjobb formánkban 
tündökölni. A férfiak szeretnének tónusos izmokkal 
megjelenni. A Figuactiv protein ital1 – nem csak férfiaknak – 
extra adag fehérjével gondoskodik az izomzatról.
Az Aloe vera MSM testzselé egy igazi csodaszer. A hűsítő 
krémzselé ellazítja az igénybevett izmokat és ízületeket.

•  80% fehérje
•  5 különböző fehérjéből1

•   Magnéziummal és B6-vitaminnal
Fogyasztási javaslat: 
napi egy mérőkanál (12,5 g) fehérjepor vízzel 
vagy zsírszegény tejjel elkeverve

Figuactiv protein ital

Természetesen édes, rostos2 ital alap
Fogyasztási javaslat: 
Keverj el két csapott mérőkanál port 200 ml 
laktózmentes, zsírszegény tejben vagy 
vízben!

FiberBoost3

Az Aloe vera Freedom MSM 
testzselé kellemesen hűsít, 
rugalmassá teszi a bőrt, 
valamint segíti az igénybevett 
izmok regenerációját.

Aloe vera Freedom
MSM testzselé

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-freedom-msm-testzsele
https://www.aloewebshop.hu/fiber-boost3-etrend-kiegeszito-rostos-ital-alap
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-protein-ital-dietahoz
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80750 | 1000 ml   38p     

9.490,–
(949 Ft/100 ml)

80301 | 150 ml   23p     

5.890,–
(3.927 Ft/100 ml)

80338 | 60 kapszula /  
100,8 g   44p     

10.290,–
(172 Ft/kapszula)

1

2

Gondtalanul együtt nevetni – a Vita Aktiv 
10 fontos vitaminnal gondoskodik a szervezet 
épségéről1. A Super Omega-3 Aktívban található 
omega-3 zsírsavak fontosak a szív egészségének 
megőrzéséhez.2

páros
A TÖKÉLETES

100% NRV a Tápértékjelölési rendelet szerint 
A napi vitaminszükséglet 100%-át* már egyetlen teáskanál 
(5 ml) fedezi
 A DHA és az EPA támogatják a normális szívfunkciót. Ehhez 
minimum napi 250 mg EPA és DHA szükséges.

A túlhalászás korszakában 

különösen fontos, hogy

felelősségteljesen és fenntartható 

módon gondolkodjunk a tengeri 

nyersanyagokról. Az LR ezért 

következetesen figyel arra, hogy az 

omega-3 zsírsavak előállításához 

felhasznált makrélák, szardíniák és 

tonhalak kizárólag a dél-amerikai 

óceáni térség fenntartható 

halállományából származzanak. Ezt 

hivatalosan bizonyítja, hogy az LR 

megkapta a független, „Friend of 

the Sea” minősítő pecsétet  

(www.friendofthesea.org).

Fogyasztási javaslat: 
naponta 3x30 ml

Aloe vera 
őszibarack ízű 
ivógél

Fogyasztási javaslat:
napi 5 ml

Vita Aktiv

Fogyasztási javaslat:
napi 3x1 kapszula

Super Omega 3 
Aktiv kapszula

https://www.aloewebshop.hu/vitaaktiv-immunerosito-vitaminok
https://www.aloewebshop.hu/super-omega-3-etrend-kiegeszito-vitamin
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-oszibarack
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1

80434 |  250p     

67.990,–

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.
A megfelelő hatékonyság elérése érdekében, helyettesíts naponta 
egy vagy két étkezést Figuactiv termékekkel.

Álomalak &
ÁLOMRANDI

AJÁNDÉK

Szeretnél megszabadulni pár kilótól a randi előtt? 
A Figuactiv termékekkel1 ennek semmi akadálya! 
A Body Mission diéta program a Figuactiv termékek 
és hatékony fitness tippek személyre szabott 
kombinációjával motivál a kívánt célig.

Figuactiv diéta 
program profi csomag

Online diéta manager
Hozzáférés az online diéta managerhez

Diéta támogatás
1 x ProBalance tabletta
1 x Figuactiv diétás teakeverék
1 x Figuactiv protein ital
1 x LR logós shaker beépített adagolóval

Finom étkezések
2 x Figuactiv shake választás szerint: 
Eper-banán ízű, latte macchiato ízű, 
vanília ízű
1 x Figuactiv leves választás szerint: 
„Mediterrán“ paradicsomleves, „Auberge“ 
burgonyaleves, „India“ currys 
zöldségkrémleves
1 x Figuactiv szelet (6-os doboz) választás 
szerint:
Nugát ízű szelet, ropogós karamell ízű 
szelet, eper-joghurt ízű szelet
1 x Figuactiv Vital áfonyás müzli

+ Ajándék gumiszalag ÉTKEZÉS
Helyettesíts napi két teljes étkezést
Figuactiv termékekkel!

• 2 db shake (választás szerint)
• 1 db leves (választás szerint)
• 1 db Vital müzli
•  1 db 6-os doboz szelet 

(választás szerint)

DIÉTA TURBÓ
Hasznos kiegészítő termékek, 
melyek segítik a fogyást.

• 1 db diétás teakeverék
• 1 doboz protein ital
• 1 doboz ProBalance tabletta
•  1 db shaker beépített 

adagolóval

EXTRÁK
Sok értékes információ és hasznos 
tipp a fogyás témakörében online.

• Információs brosúra
•  Kód az online diéta 

útmutatóhoz a 
body-mission.com oldalra

https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-a-28-napos-dieta-program
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25070 | 150 ml   28p     

7.290,–
(4.860 Ft/100 ml)

25022 | 50 ml   15p     

3.790,–
(7.580 Ft/100 ml)

25051 | 75 ml   17p     

4.390,–
(5.853 Ft/100 ml)

Randid lesz, de nincs időd otthon felfrissülni 
előtte? Ilyenkor jó, ha kéznél vannak 
a MicroSilver termékcsalád tagjai. Az 
alkoholmentes golyós dezodor tökéletes 
útközben: felfrissít és gyengéd a bőrhöz.

*  A vizsgálatokat a Derma Consult Kft. 10 fő részvételével 
végezte 2008-ban.

MicroSilver Plus 
korpásodás elleni sampon

Nincs többé korpa. A fejbőr 
természetes egyensúlyáért.

• Gyengéd tisztítás 
• Megszünteti a korpát* 
• Antibakteriális hatás 
•  Az oktopirox szabályozza  

a fejbőr bőrképét

MicroSilver Plus 
golyós dezodor
Akár 24 órás védelmet biztosít - 
hosszú romantikus órákon is.

• Véd a testszag ellen – 24 órán keresztül
• Alkoholmentes: kíméletes a bőrhöz
• Alumíniummentes: nem tömíti el a bőr pórusait
• A talkum felszívja a zavaróan sok verejtéket

MicroSilver Plus 
kéztisztító gél

A kezek gyengéd és gyors tisztításáért 
– útközben is.

• Víz nélkül tisztít
• Felfrissíti a kezeket
•  A cink védőréteget képez a 

kezeken

KIS SEGÍTŐK

*  Az antibakteriális dezodort a Dermatest Intézetben 2006 
áprilisában, négy héten keresztül tesztelték húsz, 25 és 76 év 
közötti férfi és nő részvételével.

A hatékonyságot a Dermatest Intézet igazolta:

A  tesztalanyok 80%-a megerősítette, hogy nem 
keletkezett kellemetlen testszag.

A tesztalanyok 80%-a nem érzett bőrirritációt.*

       GYORS, BIZTOS, ANTIBAKTERIÁLIS

a nagy szerelemért

14 LR WORLD  2018.02

https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-keztisztito-gel-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-korpasodas-elleni-sampon
https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-golyos-dezodor
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Szettben csak

Egyenként összesen 114.170,–

73.990,–

71006   238p

71007   238p

28314 | 30 ml   43p

11.990,–
(39.967 Ft/100 ml)

Bőröregedés-
csökkentő 
átalakító 
krémzselé 
érett bőrre

Bőröregedés-
csökkentő hidratáló 
krémzselé fiatalos 
bőrre

VAGY

Szeretnéd lehengerlő megjelenéssel 
elkápráztatni a szerelmedet? Ez csupán 
5 perc alatt lehetséges! A teljes körű Zeitgard 
bőröregedés-csökkentő program simább 
és rugalmasabb bőrmegjelenést és ragyogó 
arcképet garantál.

A még fiatalosabb 
kisugárzásért vagy 
sminkalapként: a 
ZEITGARD Beauty 
Diamonds arcápoló olaj 
ideális tápanyagellátást 
biztosít a bőrnek a hideg 
hónapokban.

RAGYOGÓVÁ VARÁZSOLJA A BŐRÖD

MEGTAKARÍTÁS

ŐRIZD MEG A

KISUGÁRZÁSOD!
fiatalos

35%

SZETT ENGEDMÉNY
Bőröregedés-csökkentő
készülék és hidratáló krémzselé szett 
ZG 2 készülék
Hidratáló krémzselé | 50 ml
Szemránc szérum | 30 ml
+ Ajándék készüléktartó utazáshoz

Bőröregedés-csökkentő
készülék és átalakító krémzselé szett
ZG 2 készülék
Átalakító krémzselé | 50 ml
Szemránc szérum | 30 ml
+ Ajándék készüléktartó utazáshoz

AMÍG A  
KÉSZLET

TART

ÚJ

1 olaj – 3 használati lehetőség

A tesztelők 95%-a  
ajánlaná a terméket 
másoknak is.

Zeitgard Beauty 
Diamonds
arcápoló olaj
•  A-, E- és F-vitaminnal táplálja és 

regenerálja a bőrt
•   Értékes olajokkal véd a 

nedvességveszteség ellen
•   Az értékes olajoknak 

köszönhetően fiatalos 
megjelenést biztosít

Bőröregedés-csökkentő olaj

Megfelelő ápolás a ragyogó 
árnyalatért
•   Oszlass el 3-5 cseppet az arcodon 

a reggeli vagy az esti arcápolási 
rituálé után! 

•   Használd a megszokott arcápoló 
termékeket is, például a Beauty 
Diamonds család tagjait!

Bőröregedés-csökkentő 
bomba
Tápláló extra ápolás 
a bársonyosan puha bőrért
•   Néhány csepp olajat keverj el a 

kezeden a megszokott nappali 
vagy éjszakai krémeddel (akár az 
éjszakai maszkkal is) az igazán 
kényeztető ápolásért!

Bőröregedés-csökkentő maszk

Intenzív regeneráló ápolás a sima, 
rugalmas bőrért
•   Oszlass el kb. 10 csepp olajat az arc 

teljes felületén, a nyakon és a 
dekoltázson!

•  Várj 10 percet, majd masszírozd be 
vagy távolítsd el a maradékot!

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-arcapolo-olaj
https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-2-oregedesgatlas
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69029   61p

21.190,–

2950 | 50 ml   40p     

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

3630 | 50 ml   40p     

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

Kivételes ajándék életed 
szerelmének: limitált Swarovski 
nyaklánc végtelen medállal 
kizárólag az LR-nek. Ez az ajándék 
a végtelen szerelem kifejezése, ami 
az elkötelezettséget is tükrözi.

Bruce Willis 
Personal Edition

Edition Eau de parfum

CSÁBÍTÓ AJÁNDÉKOK, MINT 
ROMANTIKUS

Bruce Willis megalkotta a Lovingly parfümöt 
szerelmének szenvedélyes kifejezéseként. Ahogy 
Emma Heming-Willis, úgy az illat is egyedülálló: 
életörömöt, melegséget és romantikát sugároz.
Férfiaknak: Bruce Willis Personal Edition. A parfüm 
eleganciát, önbizalmat és lazaságot áraszt. 
Karizmatikus férfiaknak.

AMÍG A 
KÉSZLET 

TART

ÚJ

szerelmi vallomás

keleties – fűszeres – sármos

•  Exkluzív, az LR-nek készült dizájn
•   Elegáns, kétsoros kialakítás
•   A lánc hossza: 50 cm
 (+ 5 cm hosszabbítás)
•   Nemesacélból készült, Swarovski 

kristályokkal díszített
•   Végtelen szimbólummal
•   Ajándékdobozban

Swarovski nyaklánc 
végtelen medállal

Lovingly by  
Bruce Willis

Eau de parfum
virágos – zöld – elegáns

https://www.aloewebshop.hu/bruce-willis-personal-edition-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/bruce-willis-personal-edition-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lovingly-by-bruce-willis-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lovingly-by-bruce-willis-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/swarovski-nyaklanc-vegtelen-medallal


20 LR WORLD  2018.02

Eau de parfum
1580 | 50 ml   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)     

Eau de parfum
30190 | 50 ml   28p

7.290,– 
(14.580 Ft/100 ml)

Eau de parfum
3414 | 50 ml   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)     

Eau de parfum
3430 | 50 ml   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)     

Eau de parfum
30027 | 50 ml   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)     

Eau de parfum
30000 | 50 ml   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml) 

Eau de parfum
30480 | 50 ml   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)     

Eau de parfum 
30134 | 50 ml   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)     

Eau de parfum
30150 | 50 ml   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)     

Eau de parfum
3400 | 50 ml   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)     

Eau de parfum
3650 | 50 ml   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)  

Eau de parfum
3407 | 50 ml   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)        

Eau de parfum
30095 | 50 ml   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml) 

Eau de parfum
3250 | 50 ml   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)     

Eau de parfum
30372 | 50 ml   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

Szettben csak

Egyenként összesen 14.580,–

10.890,–

30046   39p 

30480 | 50 ml   28p     

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

(21.780 Ft/100 ml)

Mindkettőtök illatozhat a 
Jungle Man és a Jungle 
Woman parfümpárnak 
köszönhetően. A limitált 
Jungle Woman egzotikus, 
virágos és friss jegyeket 
hordoz. Ne maradj le róla!

SZERELMESEKNEK

Jungle Woman 
Eau de Parfum – 
limitált

AMÍG A 
KÉSZLET 

TART

PRÓBÁLD 
KI AZ 

ILLATOT 
ITT!

Ocean’SkyMetropolitan Man Terminator

Jungle Man RacingJust Sport

Jungle Woman

Beautyqueen

Sensual Grace

Harem

Heart & Soul

Pseudonym

Brilliant Look

Rockin’ Romance

Femme Noblesse

Meglepetés az LR illatok rajongóinak, 
ráadásul kedvezményes 2-es csomagban. 
Köszönetnyilvánítás a szerelmednek vagy 
csak úgy saját magadnak. Kombináld 
kedved szerint, most minden lehetséges!

MEGTAKARÍTÁS
25%

csakis valami 
különlegeset

MEGTAKARÍTÁS  
A 2-ES CSOMAGGAL
2-es csomag parfüm

https://www.aloewebshop.hu/parfum-2-db-valaszthato
https://www.aloewebshop.hu/jungle-weman-eau-de-parfum
https://www.aloewebshop.hu/femme-noblesse-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/heart-and-soul-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/beautyqueen-by-lr-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/rockin-romance-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/jungle-weman-eau-de-parfum
https://www.aloewebshop.hu/sensual-grace-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/brilliant-look-noi-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/jungle-man-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/just-sport-eau-de-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/racing-eau-de-ferfi-parfum
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               11128 Deep Black   15p

3.990,–

1,1 ml   

11188 | 10 ml   25p     

6.990,–
(69.900 Ft/100 ml)

11127 |  5,5 ml   30p
9.990,– helyett

7.990,–
(145.272 Ft/100 ml)

Egy termék, számos 
lehetőség.

Elegáns

Laza

Kiemelt

Drámai

Ezeknek a pillának egyetlen 
férfi sem tud ellenállni. A Deluxe 
Acitvating szempilla szérum, 
a Full Colour szemhéjtus és a 
Fantastic szempillaspirál csábítóan 
hangsúlyos szemeket garantál. 
Hosszú, fekete, 3D-s pillák, 
tökéletes kontúrok és kifejező 
tusvonal – ez aztán a lenyűgöző 
tekintet!

•    Könnyen használható, folyékony szemhéjtus a 
hangsúlyos szemekért

•     Intenzív, mély színhatású, hosszantartó textúra, 
amely akár 12 órán át is tartós marad

•     Finom filchegy a precíz és elegáns vonalakért
•     Olaj- és púdermentes felületre vigyük fel

Deluxe Full Colour szemhéjtus

Deluxe Fantastic szempillaspirál

*  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)

ÁLOMPILLÁK –
HOSSZÚ, DÚS ÉS 

GYÖNYÖRŰ.

ELLENÁLLHATATLAN

IGAZÁN HATÁSOS

pillantások –

MEGTAKARÍTÁS
20%

•   Vastagabb és hosszabb: zseniális, ultra 
fekete 3D hatás

•     Intelligens háromszoros film textúra: 
minden egyes újabb réteg még több 
színt és nagyobb volument biztosít

•     Speciális kefe szerkezet: hullámszerű 
szálak a tökéletes eredmény 
érdekében

•   Bőrbarát szempilla szérum serkentő 
komplex hatóanyaggal

•     Hosszabbítja és vastagítja a 
szempillákat*

•     Akár 35%-kal hosszabb szempillák, 
már 6 hét után

•     Csökkenti a pillahullást és fokozza a 
pillák sűrűségét

Deluxe Activating  
szempilla szérum

https://www.aloewebshop.hu/deluxeactivating-szempilla-szerum
https://www.aloewebshop.hu/fantastic-szempillaspiral
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Szettben csak

Egyenként összesen 12.970,–

11.090,–

5.590,–
4.390,–
2.990,–

20650   36p 

20719   37p

Szettben csak

Egyenként összesen 14.470,–

10.690,–

5.990,– 
4.990,–
3.490,–

Az Aloe Via arcápoló szett 
nedvességgel és frissességgel 
látja el az arcbőrt. 
A kettesben töltött kényeztető 
program eredménye: 
felfrissült, bársonyosan puha 
bőr és ragyogó arcszín Neked 
és Neki.

Valentin-nap kettesben extra adag ápolással és 
regenerációval. Az Aloe vera box három specialistája 
maximális gondoskodással támogatja a természetes 
bőrregenerációt.

TÖKÉLETES 
ÖSSZEHANGOLTSÁG

Regeneráció és
FRISSESSÉG KETTESBEN

MEGTAKARÍTÁS
25%

SZETT ENGEDMÉNY SZETT ENGEDMÉNY

Aloe vera box
Propoliszos krém · 100 ml
Koncentrátum · 100 ml
Elsősegély spray · 150 ml 
(Ebben a kiszerelésben csak  
a boxban kapható.)

SOS-ápolás minden helyzetre Aloe vera  
frissesség szett

Hidratáló gél · 50 ml
Hidratáló arcmaszk  · 75 ml
Arcradír · 75 ml

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-frissesseg-szet
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-box
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20690 | 100 ml   7p     

1.790,–
20691 | 100 ml   7p     

1.790,–
20643 | 50 ml   7p     

1.790,–
(3.580 Ft/100 ml)

20631 | 100 ml   11p     

2.890,–

20740 | 50 ml   23p     

5.890,–
(11.780 Ft/100 ml)

Ápolás és védelem az egész családnak. Az Aloe 
Via termékcsalád alábbi termékei kötelező 
darabok. Ezekkel igazán jól indul minden nap!

Télen az arcbőrnek szüksége van arra a bizonyos extra adag 
ápolásra. Jó, ha kéznél van a megfelelő nappali krém: a limitált 
Aloe vera tápláló arckrém gazdag ápolást és nedvességet 
biztosít az igénybevett bőrnek télen.

„Télen különösen védeni kell a bőrt 
a nedvességvesztéstől. Az argánolaj 
pedig tökéletes erre, sőt, a száraz, 
durva bőrt is kitűnően ápolja. A bőr 
megnyugszik és nagyobb lesz az 
ellenálló képessége.“

Dr. Stefan Biel, a Kutatás és Fejlesztés 
vezetője

A HIÁNYZÓ VÉDELEM A 
HIDEG ELLEN KÖTELEZŐ 

DARAB

szerelem ünnepén
TÖKÉLETES KEZDET A

AMÍG A 
KÉSZLET 

TART

ÚJ

Aloe vera 
fogkrém

Fogkrém mindennapos 
használatra
•  43% aloe vera zselével 

és echinacea kivonattal
•  Alaposan és gyengéden 

tisztítja a fogakat és a 
fogínyt

•  Gondoskodik a 
kellemes leheletről

•  Nem tartalmaz fluoridot

Aloe vera
sensitive 
fogkrém
Fogkrém érzékeny fogakra,
mindennapos használatra
•  40% aloe vera zselével 

és ásványi anyagokkal
•  Alaposan és különösen 

gyengéden ápol
•  Csökkenti a fogak 

érzékenységét
•  Hatékonyan távolítja el a 

lerakódásokat
•  Nem tartalmaz fluoridot

Aloe vera 
alkoholmentes 
golyós dezodor
Gyengéd, mégis biztos 
védelem
•  15% aloe vera zselével és 

bio gyapot kivonattal
•  Érzékeny bőrre is ajánlott
•  Különösen gyengéd 

borotválkozás után is

Aloe vera 
kímélő arc- és 
testápoló
Tápláló, nem zsírosító krém arcra 
és testre
•  35% aloe vera zselével és bio 

magnólia kivonattal
•  Nedvességgel látja el a bőrt
•  A bársonyosan puha bőrért
•  Gyorsan beszívódik

Tápláló krém, mely nedvességgel 
látja el és regenerálja az 
igénybevett bőrt.
•  50% aloe verával, tápláló 

argánolajjal és bio olíva kivonattal
• Serkenti a sejtek regenerálódását
•  Véd a nedvességvesztéssel 

szemben és csökkenti a 
bőrdurvaságot

Aloe vera 
tápláló arckrém

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

