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Guaranával és zöldtea kivonattal

Antioxidánsokkal és aloe vera porral

Cukormentes

MIND MASTER EXTREME!

PRAKTIKUS „TO GO” KISZERELÉSBEN

Gyors energiabomba a testi és szellemi teljesítőképességért2,3,4. 
Véd az oxidatív stresszel szemben1.  
Maximális teljesítmény „To Go” formában. Cukormentes.

DIREKT. INTENZÍV. HATÉKONY.

ÚJDONSÁG
2018. 08. 1-TŐL

ELÉRHETŐ

A Mind Master Extremeben lévő E-vitamin védi a sejteket az oxidatív stresszel szemben.
A B12-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.
A guaranában lévő koffein segít a figyelem és a koncentráció növelésében és hozzájárul a kitartás növeléséhez.
A tiamin, a B6-vitamin és a B12-vitamin hozzájárul a pszichikai funkciók normál működéséhez.

Kedves Partnerek!

Örömmel mutatom be a legújabb LR Collection-t amiben megtalálható az összes, 

megszokottan magas minőségű étrendkiegészítő és szépségápolási termékünk. Mind közül 

kiemelném a három legfontosabb termékcsoportunkat: az LR LIFETAKT, az  

LR ALOE VIA és az LR ZEITGARD almárkákat. Cégünk mottója „MORE QUALITY FOR 

YOUR LIFE” is arra ösztönöz, hogy éljünk minőségibb életet – hogyan lehetne ezt jobban 

kivitelezni, mint magas színvonalú termékek használatával mind a szépségápolás, mind az 

egészségmegőrzés terén. Nem csoda, hogy az előbb említett három termékcsoport teszi 

ki cégünk forgalmának 80%-át. A „Made in Germany“ pecsét minden jelenlegi és jövőbeli 

Partnerünknek elég biztosíték a termékeink magas minőségére.

Ez a három top márka remekül kiegészíti egymást: holisztikus, mindent átfogó megoldást 

kínálnak a modern ember minden problémájára és teljesítik minden kívánságát. Ez lehet 

az alapja a sikeres hálózati marketing üzletfelépítési rendszerben való működésének. 

Ráadásul a három top-márkánk értékesítésében is segítünk Partnereinknek az új 

megoldáscsomagokkal. Egyszerű értékesítés Partnereinknek, egyszerű megoldás 

ügyfeleinknek!

A praktikus ápolást nyújtó antibakteriális MICROSILVER PLUS termékcsaládot, az LR 

prémium kozmetikai termékvonalát az LR DELUXE-ot és a fiatalos LR COLOURS-t 

kimondottan a célközönség igényei szerint fejlesztettük ki. Illatok mindenféle életstílushoz: 

az időtálló LR Classics-tól a különleges sztárillatokig – a termékpalettánk parfümök terén 

majdnem olyan széles és sokszínű, mint ügyfélkörünk.

Többezer Partner dolgozik kitartóan nap mint nap a világ 28 országában azon, hogy az LR 

egyre sikeresebbé váljon és hogy minél több emberhez eljuttassuk prémium termékeink 

jóhírét.

Használd ki ezt a vissza nem térő lehetőséget a saját sikered megalapozásához!

Üdvözlettel,

Andreas Friesch 

CEO | A vezetőség szóvivője
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EGÉSZSÉG ÉS 
TÁPLÁLKOZÁS

LR LIFETAKT 

LR LIFETAKT megoldások

BŐRÁPOLÁS

LR ALOE VIA 
Természetes ápolás

LR ZEITGARD 
Teljes körű bőröregedés-
csökkentés

LR MICROSILVER 
Antibakteriális  
ápolás

L-RECAPIN 
Az erős haj szakértője

ILLATOK

LR NŐI ILLATOK

LR FÉRFI ILLATOK

KOZMETIKUMOK

LR DELUXE 
Prémium kozmetikumok 
különleges alkalmakra

LR COLOURS 
Fiatalos, színes sminkek

LRGKF

LR LIFETAKT termékek



„More quality for your life – vigyél több 
minőséget az életedbe: ez az az alapelv, 
ami immár 30 éve sikerre viszi az LR-t és 
ez magyarázza azt is, hogy mára már a 
világ 28 országában jelen van cégünk. Az 
LR egy megbízható partner a közvetlen 
értékesítésben, mivel egyszerre kínál kiváló 
minőségű német termékeket és vonzó 
üzleti lehetőséget azoknak az embereknek, 
akik szeretnének javítani életminőségükön. 
Ezt a sikertörténetet szeretném folytatni és 
segíteni a sokéves, közvetlen 
értékesítésben szerzett tapasztalatommal. 
Az LR által nyújtott kitűnő szolgáltatás, 
Partnereink tudása és rátermettsége, 
ügyfeleink lelkesedése és hűsége, a 
termékeink magas színvonala garancia a 
sikerre és megalapozza az LR fényes 
jövőjét.”

Andreas Friesch 
CEO / A vezetőség szóvivője
LR Health & Beauty Systems Kft.

„Jól érezni magunkat a bőrünkben és ezt 
kifelé is sugározni – ezt jelenti az igazi jólét. 
Bőrgyógyász specialistaként a szépség 
területén belül számos a bőrrel kapcsolatos 
témában érintett vagyok az LR-nél. A cég 
innovatív, minőségi és hatékony termékeket 
kínál, amik sokoldalú igényeknek 
megfelelnek.“

Dr. Werner Voss  
Dermatest Kutató Intézet,
Münster

„Az LR teljes körű megoldásokat kínál az 
egészség és táplálkozás terén, teljes 
mértékben az egyéni igényekhez igazodva. 
Táplálkozási szakértőként az LR-nél neves 
tudósokkal dolgozom együtt, akikkel 
igyekszünk a jólétet a természet legjavával 
és a tudományos kutatásokkal összekötni.“

Dr. Sven Werchan 
Független Táplálkozási szakértő

Jobb életminőség 
mindenkinek…
Az LR-nél az emberek állnak a középpontban. Minden nap szenvedéllyel dolgozunk azon, hogy 

az emberek életminőségét növeljük. A minőségi étrendkiegészítők és szépségápoló termékek, 

valamint a vonzó üzleti modell biztosítja a lehetőséget, hogy hosszú távon javítsuk Partnereink, 

vásárlóink élet színvonalát.

…az értékes termékek által.
A Partnereink és fogyasztóink igényeiből kiindulva fejlesztjük termékeinket, hogy valóban értéket képviseljenek. Az LR 

Fejlesztő központjában szakképzett munkaerő és független szakértők dolgoznak az egyedülálló innovációkon a legújabb 

tudományos ismereteket figyelembe véve. Célunk az életminőség javítása.

„Mindenki, aki szeretné megragadni a 
lehetőséget az életének megváltoztatására, 
jó helyen van az LR-nél. Évtizedek óta igaz 
már, hogy a Partnereink elérik a személyes 
üzleti céljaikat. Nekünk minden egyes 
Partner sikere nagyon fontos. Egyéni 
fejlődési lehetőségeket biztosítunk 
mindenkinek és támogatjuk őket 
mindenben, amire szükségük van. 
Használjátok ki a lehetőséget a változásra a 
jobb életminőségért!“

Thomas Heursen 
Partnerkapcsolati Igazgató
LR Health & Beauty Systems Kft.

„A minőséget a teljes körű, korszerű 
megoldások biztosítják, melyet a fogyasztók 
igényeihez igazítottunk. A vásárlók 
manapság olyan termékeket szeretnének, 
amiket egyszerű használni. Ehhez mi színes 
termékkínálatot biztosítunk és az innovatív, 
minőségi termékekre esküszünk, melyek 
német minőséggel rendelkeznek. Mindehhez 
a modern értékesítési segédanyagok és a 
sikeres üzleti modell is biztosított.“

Jessica Deventer 
Alelnök, Marketing & Kommunikáció 
LR Health & Beauty Systems Kft.
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Dizájnillatok a mindennapokra vagy időtlen klasszikusok – 
az LR nőknek és férfiaknak is széles kínálatot garantál. 
A sztárillatokat is érdemes kipróbálni – Bruce Willis 
világsztártól vagy Karolina Kurkova topmodelltől.

A Deluxe prémium kozmetikumok tökéletesek igazi nőknek, 
akár különleges alkalmakra is. A fiatal divatrajongóknak pedig 
az LR Colours sokszínű termékei rengeteg sminkvariációt 
biztosítanak.

ILLAT KOZMETIKUMOK

BŐRÁPOLÁS

Az LR ALOE VIA a természetes 
nedvesség forrása tetőtől talpig, minden 
korosztálynak. Az aloe vera ápoló és 
regeneráló erejével minden igényre a 
megfelelő megoldást nyújtja.

A MICROSILVER PLUS funkcionális bőrápoló 
termékcsalád MICROSILVER BG™, 
panthenol és cinkkötések hatékony 
kombinációjával biztosít pórusmélységű 
tisztítást, antibakteriális védelmet és gyengéd 
ápolást.

A ZEITGARD teljes körű bőröregedés-
csökkentés egy professzionális 
koncepció a fiatalos megjelenésért - akár 
már az első ráncok megjelenése előtt.

A TERMÉSZETESEN SZÉP ÉS  
ÁPOLT BŐR FELÉ VEZETŐ ÚT

AZ IDŐTLENÜL 
SZÉP BŐRÉRT

FUNKCIONÁLIS ÁPOLÁS ÉS 
ANTIBAKTERIÁLIS VÉDELEM

Professzionális 
termékmegoldások a szépségért, 
az egészségért és a 
táplálkozásért
„More quality for your life.“ – az LR minőségi szépségápoló termékeket és étrendkiegészítőket gyárt és értékesít a 

legújabb tudományos ismeretek alapján, mindig a Partnerek igényeihez igazítva. Így első osztályú termékmegoldások 

születnek magas minőségi követelményekkel. A középpontban legfontosabb márkáink állnak: LR LIFETAKT az 

étrendkiegésztőket képviselve, illetve LR ALOE VIA és ZEITGARD a bőrápolás terén.

Az LR LIFETAKT első osztályú 
étrendkiegészítőket kombinál egyéni, 
tudományos alapokon nyugvó megoldásokkal, 
melyeket a különböző életszakaszok 
igényeihez igazítottunk. Az LR LIFETAKT 
praktikus tanácsokkal lát el a táplálkozás, a 
mozgás és az életmód terén.

EGÉSZSÉG & TÁPLÁLKOZÁS

A TE ÉLETED. A TE RITMUSOD.  
A TE JÓLÉTED.
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Van receptje a boldogságnak? Azt mondják az egészség maga a boldogság – ha jól érzed magad a bőrödben, 
ha fit vagy és energiával teli. Ez a minőségi élet.

De hogy maradok egészséges? Az LR LIFETAKT segítségedre lesz, hiszen első osztályú étrendkiegészítőket 
kombinál egyedi megoldásokkal, amiket a különböző élethelyzetek igényeihez igazítottunk.

Mindegy, hogy stresszes napjaid vannak, nincs időd a kiegyensúlyozott táplálkozásra vagy szeretnél 
megszabadulni pár kilótól – az LR LIFETAKT tökéletes megoldást garantál a minőségi életért. Vedd a kezedbe 
az egészséged az LR LIFETAKT-tal és diktáld Te a ritmust!

Az LR LIFETAKT termékeket a természet inspirálta és a legújabb tudományos kutatásokon alapulnak. Az 
eredmény: egyedülálló termékek maximális hatékonysággal és magas minőséggel. Neves, független intézetek, 
mint például a Fresenius Intézet garantálják mindezt, például az Aloe vera ivógélek esetében.
Az LR LIFETAKT teljes körű megoldásokat kínál minőségi étrendkiegészítőkkel, valamint szakértő tanácsokkal a 
táplálkozás, a mozgás és az életmód terén.

A TE ÉLETED. A TE RITMUSOD. 
A TE JÓLÉTED.

LR LIFETAKT

Az LR LIFETAKT a személyes partnered, hiszen minden életszakaszban 

megfelelő megoldásokkal támogatja az egyéni szükségleteid.

Az LR LIFETAKT a legújabb tudományos kutatásokat kombinálja a 

természet legjavával.

AZ LR LIFETAKT tanácsokkal lát el táplálkozás, mozgás és életmód 

témában.
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TÁPANYAGELLÁTÁS MINDEN 
NAPRA, hogy ellásd magad és a 
családod a legfontosabb tápanyagokkal. 
Akkor is, ha nincs időd az egészséges 
táplálkozásra.
13. oldal

TELJESÍTŐKÉPESSÉG MINDEN 
HELYZETBEN – stresszhelyzetben is 
megfelelő támogatás: mozgalmas családi 
élet, túlterhelt munkaórák vagy zsúfolt 
munkaidő.
19. oldal

TÁMOGATÁS MINDEN 
ÉVSZAKBAN – főleg ha minden nap 
úton vagy és ki vagy téve az időjárás 
viszontagságainak. A frissesség és a jó 
közérzet garantált.
31. oldal

KÍVÁNT TESTSÚLY
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE – mindent 
megkap a szervezeted, amire az 
álomalakhoz szüksége van. Hogy gyorsan 
és egyszerűen elérd a céljaid, jobban nézz 
ki és jól érezd magad a bőrödben.
37. oldal

MOZGÁSSZABADSÁG MINDEN 
ÉLETKORBAN – vagyis mozgékonynak 
maradni és a mindennapokat gondtalanul 
teljesíteni. Élvezd a szabadságot mozgás 
közben is!
43. oldal

VITALITÁS MINDEN 
ÉLETKORBAN – minden támogatást 
megkapsz, amire a szervezetednek 
szüksége van, hogy élettel teli és 
egészséges maradj. A terveid így 
cselekedetté válnak. Ne húzd be a féket!
25. oldal

Az LR LIFETAKT minden élethelyzetben értékes étrendkiegészítőkkel támogat.
A termékek a teljes körű megoldáscsomag részei, melyek nemcsak az egészséges táplálkozást segítik, hanem a mozgás és 
életmód területeken is támogatnak. A modern egészségmanagement alapján az LR LIFETAKT megoldások három elemből állnak:

További információkat az LR LIFETAKT termékekről a 48. oldaltól találsz.

Az igazi LR LIFETAKT megoldás minden élethelyzetre.

ALAPMEGOLDÁS: Minden életszakaszban mások a szükségleteink. Ezekre a 
szükségletekre kínál az LR LIFETAKT havi szetteket, melyeknek tudományos alapokon 
nyugvó termékkombinációk képzik az alapját. Így szervezeted mindig biztonságban lesz.

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK: Mindehhez az LR LIFETAKT termékeket kínál, az egyéni 
szükségleteid és kívánságaid szerint.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA: A teljes körű módszer keretein belül táplálkozási 
szakértőnk, Dr. Sven Werchan hasznos tanácsokkal lát el a táplálkozás, mozgás és 
életmód területén.

LR LIFETAKT  
A te életed. A te ritmusod. A te jóléted.

LR LIFETAKT
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1

TÁPANYAGELLÁTÁS 
MINDEN NAP
Nagyon fontos az egészséges táplálkozás. Szeretnéd magadat és a 
szeretteidet a megfelelő tápanyagokkal ellátni. A hétköznapok 
rohanósak, így nincs mindig időd gondoskodni a kiegyensúlyozott 
táplálkozásról. Az LR LIFETAKT Daily Essentials megoldáscsomag 
lehetővé teszi, hogy a zsúfolt mindennapokban is egészségesen 
táplálkozz.1

Az Aloe vera mézes ivógélben lévő C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez és az idegrendszer normál 
működéséhez. A Pro Balanceban lévő magnézium csökkenti a fáradtságot és a kifáradást, valamint hozzájárul a normál 
elektrolit-egyensúly fenntartásához.

LR LIFETAKT DAILY ESSENTIALS
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80743 | 3 x 1000 ml   92p  

80102 | 360 tabletta / 252 g 

1

2

ALAPMEGOLDÁS

Tápanyagellátás minden nap.
Mozgalmas, zsúfolt az életed és mindig van mit tenned. Ha sokat 
vagy úton a családoddal, vagy a rövid ebédszünetben is mindig akad 
elintézni valód, biztosan kevés idő jut a barátokra és a hobbidra. 
Persze nem szabad lemondani a jó dolgokról sem, főleg az 
egészséges életmódról.1,2

Hiszen ez neked nagyon fontos. Nagyon jól tudod, hogy a zsúfolt 
mindennapokhoz a megfelelő tápanyagbevitel elengedhetetlen. 
A munkában, otthon vagy sportolás közben – biztosan tapasztaltad 
már, hogy csak ott van erő, ahol az étkezés is változatos és minden 
tápanyagban gazdag.
Mivel ezt nehéz a mindennapokba beiktatni, az LR LIFETAKT 
kifejlesztette a megoldást, amivel a szervezet teljesítőképes marad.1,2

LR LIFETAKT DAILY ESSENTIALS

Mozglmas nap, üres tápanyagraktárak?

LR LIFETAKT Daily Essentials.
Tápanyagellátás minden napra.

Az LR LIFETAKT Daily Essentials ellát a fontos tápanyagokkal, 
amikre a szervezetnek minden nap szüksége van. Akkor is, ha nincs 
időd tápláló ételeket főzni és kiegyensúlyozottan étkezni.
Az Aloe vera mézes ivógél és a Pro Balance kombinációja értékes 
ásványi anyagokkal, nyomelemekkel és minőségi növényi 
összetevőkkel látja el a szervezetet. Ez az ideális alap a jól működő 
anyagcseréhez.1

Aloe vera mézes ivógél: A népi orvoslás az aloe verát már 
évszázadok óta csodanövényként tartja számon az összetevők 
egyedülálló kombinációja miatt. Az aloe vera zseléjét az LR 
C-vitaminnal gazdagítja, ezzel is támogatva az energia-anyagcserét1.
A Pro Balance a szervezetben lévő tápanyagok egyensúlyáért2 
felelős. A testazonos sav-bázis egyensúly szabályozása az értékes 
nyomelemek és az ideális ásványi anyagok által garantált. 

Az Aloe vera mézes ivógélben lévő C-vitamin hozzájárul a 
normál energia-anyagcseréhez és az idegrendszer normál 
működéséhez.
A Pro Balanceban lévő magnézium hozzájárul a normál 
elektrolit-egyensúly megtartásához.

Daily Essentials 
havi szett

Aloe vera mézes ivógél 
3-as csomag

További információk 
a 48. oldalon

Pro Balance tabletta

További információk 
az 55. oldalon

és

SZETT ENGEDMÉNY 
Kód: 80730   117p

33.490,–

https://www.aloewebshop.hu/daily-essentials-havi-szett


80338 | 60 kapszula / 100,8 g   44p

10.290,–
(172 Ft/kapszula)

80550 | 375 g   48p     

11.490,–
(3.064 Ft/100 g)

80630 | 210 g   27p     

7.490,–
(3.567 Ft/100 g)

80301 | 150 ml   23p     

5.890,–
(3.927 Ft/100 ml)

1

2

3

KIEGÉSZÍTŐ  
TERMÉKEK

Olyan színesek a mindennapjaid, mint a táplálkozásod kellene, hogy 
legyen. A szükségletek és az ízlések is nagyon különbözőek. Napi ötszöri 
gyümölcs és zöldség, sok hal és teljes kiőrlésű termékek: ezek hiába 
nagyon egészségesek, nem ízlenek mindenkinek. Az LR LIFETAKT éppen 
ezért választható megoldásokat kínál egyéni igényekhez igazítva.

Hal, tojás és más omega-3 
zsírsavak csak ritkán 
fordulnak elő a tányérodon?

Sokat sportolsz és extra 
adag fehérjére van 
szükséged?

Nem szereted a teljes 
kiőrlésű termékeket?

További információk az

LR LIFETAKT termékekről

a 48. oldaltól

Dr. Sven Werchan
Táplálkozási szakértő

ÉLETMÓD
Egészséges élet, ezt jelentik a jó közérzet különböző 

területei. A legfontosabb alap ehhez, önmagunk 

szeretete.

• Legyél jó magadhoz! Ne túl szigorú és ne túl 

kritikus. Meglátod, milyen jól érzed majd magad!

• Engedj el mindent, ami nem fontos és nem 

tesz jót! Válogasd ki a valóban fontos 

tartalmakat a felesleges információk 

közül!

TÁPLÁLKOZÁS
Kezdd kis dolgokkal – persze 

hatékonyakkal –, amiket be tudsz 

iktatni a mindennapi rituálédba!

• Jegyezz elő például teljes kiőrlésű napot és 

próbáld ki a teljes kiőrlésű tésztát, rizst és kenyeret.

• Egyél sok zöldszínű zöldséget: brokkoli, rukkola, 

spenót, saláta – ezek sok értékes vitamint tartalmaznak.

„A fontos tápanyagok, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek mindennapi 
bevitele az egészséges életmód alapja. További elengedhetetlen tényezők is befolyásolják 

az általános jó közérzetet. Ehhez ajánlom a következő egyszerű tippeket a táplálkozás, 
az életmód és a mozgás terültén belül a mindennapokba illeszteni.” 

Dr. Sven Werchan, Táplálkozási szakértő

MOZGÁS
A legfontosabb a mozgásnál, hogy 

egyáltalán megtörténjen. Iktasd be a 

napjaidba!

• Válaszd legalább naponta egyszer lift helyett a 

lépcsőt! Az izmaid meg fogják köszönni.

• Kösd össze a kellemeset a hasznossal: a következő 

megbeszélést tartsd a szabadban!

17 16 LR LIFETAKT DAILY ESSENTIALS

A Super Omega-3  kapszula 
omega-3 zsírsavakban - EPA és DHA 
gazdag, valamint
hozzájárul a szív egészségéhez.1

Super Omega 3 kapszula

A Protein ital extra adag fehérjét 
biztosít az izomtömeg2 
megőrzéséhez.

Protein ital

A Fiber Boost 3 különböző forrásból 
származó rostokat tartalmaz, 
melyekkel kiegészíti a napi 
étkezéseket.

Fiber Boost

 A DHA és az EPA támogatják a normális szívfunkciót. Ehhez minimum napi 250 mg EPA és DHA szükséges.
A fehérják hozzájárulnak az izomtömeg megőrzéséhez és növeléséhez, valamint a csontok normál állapotának megőrzéséhez.
A D-vitamin hozzájárul a csontok és az izomzat normál állapotának megőrzéséhez. A B1-vitamin (tiamin) hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez, az 
idegrendszer és a pszichológiai funkciók normál állapotának fenntartásához.

Extra adag vitaminra van 
szükséged?

Egyetlen teáskanál Vita Active 
10 fontos vitamin3 beviteléről 
gondoskodik minden nap –  
kicsiknek és nagyoknak.

Vita Active

A SZAKÉRTŐ 
TANÁCSA

https://www.aloewebshop.hu/super-omega-3-etrend-kiegeszito-vitamin
https://www.aloewebshop.hu/super-omega-3-etrend-kiegeszito-vitamin
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-protein-ital-dietahoz
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-protein-ital-dietahoz
https://www.aloewebshop.hu/fiber-boost3-etrend-kiegeszito-rostos-ital-alap
https://www.aloewebshop.hu/fiber-boost3-etrend-kiegeszito-rostos-ital-alap
https://www.aloewebshop.hu/vitaaktiv-immunerosito-vitaminok
https://www.aloewebshop.hu/vitaaktiv-immunerosito-vitaminok
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TELJESÍTŐKÉPESSÉG
MINDEN HELYZETBEN
Mindig a legjobbat nyújtod – a munkában, az iskolában vagy 
otthon a családdal. A sok elvárásnak és a nagy nyomásnak 
sokszor stressz a következménye. Az LR LIFETAKT Mental 
Power energiát és nyugalmat biztosít, hogy minden helyzetben 
nagyszerűen teljesíts1,2,3,4.

LR LIFETAKT MENTAL POWER

A Mind Masterben lévő E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez
A Mind Masterben lévő tiamin és a B12-vitamin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.
A Mind Masterben lévő B12-vitamin és a vas hozzájárulnak a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.
A Pro Balanceban lévő magnézium hozzájárul az elektrolit-egyensúly fenntartásához.

1

2

3

4
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1

2

3

4

5

80935 | 5 x 500 ml

80102 | 360 tabletta / 252 g

A válasz a hétköznapok kihívásaira: teljesítőképesség.

LR LIFETAKT MENTAL POWER

Szembenézni és megküzdeni a kihívásokkal – ezek az élet velejárói. 
A mindennapi elvárásokat – akár privát, akár hivatalos – 
csökkenthetjük, a teljesítőképességünket pedig fejleszthetjük. 
Egyeseknek szüksége van a stresszre, hogy a legjobbat hozzák ki 
magukból. De ha nagyon megterheled a szervezeted, muszáj 
valahogy újratöltened és egészséges egyensúlyt teremtened a 
feszültség és a kikapcsolódás között.

Mindegy, hogy a vizsgaidőszak előtt állsz, vagy szülőként az otthoni 
és a munkahelyi kihívások összeegyeztetésével küzdesz, 
mindenképp nagy rajtad a nyomás. Illetve ha a karrieredben, vagy 
sportolóként mindig fejlődnöd kell, akkor is meg kell őrizned 
teljesítőképességed.
De nem akárhogy, hanem sikeresen, hogy a tested és a lelked 
egyaránt egészséges maradjon. Az LR LIFETAKT tudja a megoldást.

Mindennapi kihívások, rohanó életstílus?

LR LIFETAKT MENTAL POWER.
Több energia és higgadtság.

Az LR LIFETAKT Mental Power megoldáscsomag egyedülálló, 
egymáshoz illeszkedő termékkombinációja segít a stressz negatív 
hatásait semlegesíteni a testben1 és energiát biztosít. Így az 
összpontosítás nem lesz probléma és a legjobbat tudod nyújtani2.
A Mind Master védi a sejteket az oxidatív stresszel szemben1, 
valamint vitaminokkal3 és ásványi anyagokkal2 járul hozzá a normál 
energia-anyagcseréhez és az idegrendszer normál működéséhez. 
A Pro Balance tabletta helyreállítja a szervezet sav-bázis 
egyensúlyát4. Így a fáradtság és a kifáradás csökken5.
Mindenkinek, akik rohanó életet élnek, de sikeresek szeretnének 
lenni.

A Mind Masterben lévő E-vitamin védi a sejteket az oxidatív stresszel szemben.
A Mind Masterben lévő tiamin és B12-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez.
 A Mind Masterben lévő B12-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.
 A Pro Balanceban lévő magnézium hozzájárul a normál elektrolit-egyensúly fenntartásához.
A Pro Balanceban lévő magnézium hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

ALAPMEGOLDÁS

Mental Power 
havi szett

Mind Master 
5-ös csomag

További információk
az 50. oldalon

Pro Balance tabletta

További információk
az 55. oldalon

Válogass össze 5 flakon Green 
és Red Mind Mastert ízlésed 
szerint!

SZETT ENGEDMÉNY 
Kód:  80930   94p

27.890,–

és

https://www.aloewebshop.hu/mental-power-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/mental-power-havi-szett


80370 | 30 kapszula / 15 g   46p     

11.690,–
(390 Ft/kapszula)

80361 | 125 ml   47p     

10.790,–
(8.632 Ft/100 ml)

23 22 LR LIFETAKT MENTAL POWER

KIEGÉSZÍTŐ 
TERMÉKEK

Szeretnéd jól érezni magad?
Gyors és egyszerű 
megoldásra vágysz?

A Probiotic 12 támogatja az általános 
jó közérzetet.

A Colostrum Direct tökéletes gyors, 
azonnali fogyasztásra.

Probiotic 12 kapszula Colostrum Direct

További információk az 

LR LIFETAKT termékekről 

a 48. oldaltól

Dr. Sven Werchan
Táplálkozási szakértő

ÉLETMÓD
Aki folyamatos nyomás alatt van, annak fontos időt 

szakítani a pihenésre is.  

•  Már 2 perc tudatos, mély lélegzés csukott szemmel 

ellazítja az idegrendszert és egyensúlyt teremt.

•  Egy médiumok nélküli nap is hatékony lehet. 

Kapcsold ki a tv-t, a rádiót és ha 

lehetséges, a telefont is.

TÁPLÁLKOZÁS
Akár super food, akár otthon 

termesztett zöldség és gyümölcs – fontos 

a változatos táplálkozás. Minél színesebb a 

tányér, annál több tápanyag jut a szervezetbe.

• A magvak tanulás és munka mellett kifejezetten 

ajánlottak. Keverj össze dióféléket aszalt gyümölcsökkel!

• A tökéletes reggeli: zabkása fahéjjal, friss gyümölcsökkel és 

megvakkal. Ez fitté és boldoggá tesz.

„Aki sokat dolgozik és aktív életet él, annak fontos ellátnia a szervezetét különböző tápanyagokkal. 
A kihívások stresszmentes leküzdéséhez fontos az elegendő testi és lelki pihenés is. A tudatos 

táplálkozás, az elegendő mozgás és az egészséges életmód a célhoz vezető út. A szakértő tanácsok 
segítenek megőrizni teljesítőképességed és növelni az energiaszinted.”  

Dr. Sven Werchan, Táplálkozási szakértő

MOZGÁS
A mozgás segít levezetni a stresszt és 

normalizálja a vércukor-, illetve a vérzsír 

értékeket. 

• Ha sokat kell ülnöd a munka vagy a tanulás miatt, 

iktass be 5-10 perces szüneteket és sétálj a friss 

levegőn. Hozd lendületbe a keringésed!

• Egyszerű gyakorlat, amihez el sem kell hagynod a helyed: 

rázd  a karjaid és a lábaid naponta 5-ször 30 másodpercig.

A SZAKÉRTŐ 
TANÁCSA

Minden szervezet másképp reagál a kihívásokra: figyelj az igényeidre,
hogy olyan támogatást biztosíts a testednek, amire szüksége van.
Gyors energiára van szükséged? A nap során folyamatosan koncentrálnod 
kell, de szeretnéd energiával feltöltve indítani a szabadidőd is? A Mind 
Master Extereme biztosítja az ehhez szükséges1 energialöketet és segít 
átvészelni a holtpontokat2, valamint véd az oxidatív stresszel4 szemben.
Ha több segítségre van szükséged a Probiotic12 és a Colostrum tökéletes 
támogatást biztosít az általános jó közérzethez.

80980 | 35 g   32p   /
     

8.990,–
(642 Ft/tasak)

Azonnal energiára van 
szükséged?

A Mind Master Extreme gyors 
energiát biztosít a testi és szellemi 
teljesítőképességért1,2,3. Véd az 
oxidatív stresszel szemben4. A „To 
Go“ formula tökéletes út közbeni 
fogyasztásra. Nem tartalmaz cukrot.

Mind Master Extreme

14 tasak, egyenként 2,5 g

A guaranában lévő koffein segít a figyelem és a koncentráció növelésében.
A guaranában lévő koffein segít a kitartás növelésében.
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 hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 546 A1

1

2

3

4

https://www.aloewebshop.hu/mind-master-extreme
https://www.aloewebshop.hu/mind-master-extreme
https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
https://www.aloewebshop.hu/kolostrum-direct
https://www.aloewebshop.hu/kolostrum-direct
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1

LR LIFETAKT VITAL CARE

VITALITÁS MINDEN 
ÉLETKORBAN
Már sokat megéltél, de még számos év áll előtted. Szeretnéd átadni 
a tapasztalataid és minden napot energikusan kezdeni. Szerencse, 
hogy életörömödben is tested is osztozhat. Növeld az energiát és 
érezd az erőt az LR LIFETAKT Vital Care1 megoldáscsomaggal!

A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez, a vérerek normál 
működéséhez és a normál energia-anyagcseréhez.
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80823 | 3 x 1000 ml 

80331 | 30 kapszula / 15,2 g

LR LIFETAKT VITAL CARE

Maradj élettel teli!
Még rengeteg dolgot tartogat számodra az élet. Az unalmas, 
lassú napok pedig nem szerepelnek a terveid között. Ráadásul 
még dolgozol is? Szeretnél a hobbidnak hódolni vagy 
körbeutazni a világot? Ehhez a 100%-os egészség 
elengedhetetlen.

A kor előrehaladtával az anyagcsere lelassul és a szívrendszer 
funkciói is romlanak.

De ez nem ok arra, hogy leeressz. Az LR LIFETAKT tudja a 
megoldást, hogy az élet minden percét élvezhesd.

LR LIFETAKT Vital Care
Támogatás a több energiáért.

Az LR LIFETAKT Vital Care az életnek pont ezen a szakaszán segít. 
Optimálisan támogatja az anyagcserét és a szív működését.1

Ebben az életkorban már plusz támogatásra van szükség, amire az 
Aloe vera Sivera ivógél a megfelelő megoldás. A hagyomány szerint 
az aloe vera növény az összetevői egyedülálló kombinációjának 
köszönhetően igazi csodaszer. A levelének a zseléjét az LR csalán 
kivonattal gazdagítja.

A Reishi Plus kapszula1 gondoskodik a vérerek normál működéséről. 
A Reishi gombát a Távol-Keleten a „hosszú élet” gombájának tartják 
és már évezredek óta alkalmazzák a népi gyógyításaban.

A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez.
A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és ezen 
keresztül az erek normál állapotának fenntartásához.

1

ALAPMEGOLDÁS

Vital Care
havi szett

Aloe vera Sivera ivógél 
3-as csomag

További információk
a 49. oldalon

Reishi Plus kapszula 

További információk  
az 56. oldalon

SZETT ENGEDMÉNY 
Kód: 80822   132p

37.390,–

és

https://www.aloewebshop.hu/vital-care-havi-szett
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80338 | 60 kapszula / 100,8 g    44p     

10.290,–
(172 Ft/kapszula)

80370 | 30 kapszula / 15 g   46p     

11.690,–
(390 Ft/kapszula)

80332 | 90 kapszula / 46,8 g   30p     

7.490,–
(83 Ft/kapszula)

1

2

3

4

LR LIFETAKT VITAL CARE

KIEGÉSZÍTŐ  
TERMÉKEK

„Az ember annyi idős, amennyinek érzi magát” – szerencse, hogy az 
LR LIFETAKT egyéni támogatást nyújt mindenkinek. Míg valaki eléri a változó 
kort, mások kezdik kevésbé fittnek érezni magukat.
Ne engedd, hogy a kellemetlenségek ledöntsenek a lábadról, támogasd a 
vitalásod1,4 azzal, amire szervezetednek szüksége van. Így kiélvezheted az élet 
minden örömét!

Szeretnél naponta 
gondoskodni a szíved 
egészségéről?

Szeretnéd mindig jól érezni 
magad a bőrödben?

A Super Omega-3 esszeniális 
zsírsavakkal látja el a szervezeted, 
mint az EPA és a DHA, valamint 
hozzájárul a szív normál 
működéséhez1.

A Probiotic 122 támogatja az 
általános jó közérzetet.

Super Omega 3 kapszula Probiotic 12 kapszula

Nem szeretnéd, hogy a 
változó kor tünetei 
határozzák meg a napjaid?

A Woman Phyto Aktiv kálciummal és 
D-vitaminnal segít át ezen az időszakon. 
Különösen a csontok és a fogak 
épségének megőrzéséért3.  Értékes 
vöröshere kivonatot is tartalmaz.

Woman Phyto Aktiv kapszula

További információk az

LR LIFETAKT termékekről

a 48. oldaltól

 A DHA és az EPA támogatják a normális szívfunkciót. Ehhez minimum napi 250 mg EPA és DHA szükséges.
Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 546 A1
A D-vitamin és a kálcium hozzájárul a csontok és a fogak normál állapotának fenntartásához.
A Woman Phyto Aktiv kapszulában lévő kálcium hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez.

Dr. Sven Werchan
Táplálkozási szakértő

ÉLETMÓD
Talán a legjobb tipp az egészségmegőrzéséért: 

Ápold a baráti kapcsolatokat, ezek pótolhatatlanok.

• A nők szoros kapcsolatban állnak a barátaikkal. Ezek 

legyenek intenzív, nevetéssel és szórakozással teli 

kapcsolatok.

• Egy igazi férfi barátság különleges dolog: 

üljetek össze a régi osztálytársakkal, 

barátokkal kollégákkal.

TÁPLÁLKOZÁS

A minőségi élet és jólét alapja az 

egészséges táplálkozás.

• A káposzta félék sok tápanyagot tartalmaznak és 

számos formában elkészíthetők.

• A lenmag felgyorsítja az emésztést és rostokkal látja el a 

szervezetet. Add a reggeli müzlihez!

„A testet és a lelket egyaránt ápolni kell, hogy fiatalnak érezzük magunkat, 
ameddig csak lehetséges. Az egészséges életmód is elengedhetetlen, hiszen 
ilyenkor a szervezetnek már több támogatásra van szüksége, mint korábban. 

Gondoskodj az extra adag figyelemről és legyél jó magadhoz!  
Ez garantáltan megéri.”

Dr. Sven Werchan, Táplálkozási szakértő

MOZGÁS
A mozgás a fiatalság forrása. Hallgass a tested 

jelzéseire és sportolj rendszeresen!

• Gyalogoljatok csoportosan. A tempós séta minden 

életkorban tökéletes mozgásforma.

• Tartsd formában az ízületeid! Minden felkelés után körözz a 

kezeiddel és a lábaiddal legalább 4-szer.

A SZAKÉRTŐ 
TANÁCSA

https://www.aloewebshop.hu/super-omega-3-etrend-kiegeszito-vitamin
https://www.aloewebshop.hu/super-omega-3-etrend-kiegeszito-vitamin
https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
https://www.aloewebshop.hu/woman-phyto-aktiv-etrend-kiegeszito-kapszula
https://www.aloewebshop.hu/woman-phyto-aktiv-etrend-kiegeszito-kapszula
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TÁMOGATÁS MINDEN 
ÉVSZAKBAN
Sokat vagy emberek között vagy útközben? Mindegy, hogy a zsúfolt 
tömegközlekedési eszközökön, az irodában vagy odakint, az 
LR LIFETAKT Seasonal Support megfelelő támogatást nyújt. Így 
minden szezont teljes egészében kiélvezhetsz.
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80743 | 3 x 1000 ml

80360 | 60 kapszula / 30,9 g

LR LIFETAKT SEASONAL SUPPORT

Legyen minden évszak a te évszakod!

Tavasz, nyár, ősz és tél – a szépségük mellett minden évszaknak 
megvan a maga kihívása a szervezet számára.

Változékony tavaszi időjárás, klíma, kellemetlen eső vagy 
elviselhetetlen hideg és még sok időt is tölt a család emberek 
között – akár az iskolában, akár az óvodában –, mindez megviseli a 
szervezetet. Ilyenkor különösen oda kell figyelni az egészségre.

Az LR LIFETAKT megoldáscsomag mindennek az alapja.

Készen állsz az időjárás viszontagságaira?

LR LIFETAKT Seasonal Support.
Mindennapi támogatás minden évszakban.

Szeretnél tavasztól őszig minden évszakot kiélvezni? 
Az LR LIFETAKT Seasonal Support pont ott segít, ahol a legnagyobb 
szükség van rá.

Az Aloe vera mézes ivógél a napi C-vitamin1 bevitel 75%-ával 
támogatja az immunrendszert. Az aloe vera pedig támogatja az 
általános jólétet. Kiegészítésként a Colostrum kapszulát2 ajánljuk, ami 
a tehenek előtejéből készül. Az első tej pontosan azzal látja el az 
újszülöttet, amire szüksége van. Két útitárs, ha sokat vagy útközben 
mások társaságában.

Napi ajánlott beviteli mennyiség. Az Aloe vera mézes 
ivógélben lévő C-vitamin hozzájárul az immunrendszer 
normál működéséhez.
Kolosztrumtartalmú kapszulák

ALAPMEGOLDÁS

Seasonal Support
havi szett

Aloe vera mézes
ivógél 3-as csomag

További információk
a 48. oldalon

Colostrum Compact kapszula

További információk
az 53. oldalon

SZETT ENGEDMÉNY 
Kód: 80741   135p

38.790,–

és

https://www.aloewebshop.hu/seasonal-support-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/seasonal-support-havi-szett


80326 | 30 ml   23p     

5.890,–
(19.633 Ft/100 ml)

80404 | 250 g   19p     

4.390,–
(1.756 Ft/100 g)

80370 | 30 kapszula / 15 g   46p     

11.690,–
(390 Ft/kapszula)

80361 | 125 ml   47p     

10.790,–
(8.632 Ft/100 ml)

80325 | 60 kapszula / 33,5 g   44p     

10.290,–
(172 Ft/kapszula)

1

2
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KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
A védekezőrendszered szünet nélkül dolgozik. Segítsd a megfelelő 
termékekkel szükségleteid szerint! A hideg, nedves idő és a meleg, fűtött 
lakás – különösen évszakváltás idején – stresszt idéznek elő a szervezetben. 
A Cistus Incanus termékekkel és a hozzájuk adott C-vitaminnal1 a megfelelő 
támogatás garantált. A jó közérzetért pedig a Colostrum a bombabiztos 
megoldás.

Szeretnél felkészülni minden 
helyzetre?

A természet erejére bíznád 
magad?

A Cistus Incanus szájspray 
C-vitaminnal biztosítja immun-
rendszered támogatását útközben is1. 
A Colostrum Direct a tehenek 
előtejéből készül – azonnali 
fogyasztásra.

A Cistus Incanus tea 100%-ban 
természetes összetevőkkel 
gondoskodik a szervezet épségéről.
A Cistus Incanus kapszula 
C-vitaminnal látja el az 
immunrendszert1.

Cistus Incanus szájspray Cistus Incanus teakeverék

A tartós megelőzés a célod?

A Probiotic 122 támogatja az 
általános jó közérzetet.

Probiotic 12 kapszula

További információk az

LR LIFETAKT termékekről

a 48. oldaltól

A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 546 A1

Colostrum Direct Cistus Incanus kapszula

https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-immunerosito-szajspray
https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-immunerosito-szajspray
https://www.aloewebshop.hu/kolostrum-direct
https://www.aloewebshop.hu/kolostrum-direct
https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-etrend-kiegeszito-teakeverek
https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-etrend-kiegeszito-teakeverek
https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-etrend-kiegeszito-vitaminok-kapszula
https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-etrend-kiegeszito-vitaminok-kapszula
https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
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Dr. Sven Werchan
Táplálkozási szakértő

ÉLETMÓD
A külső egyensúly automatikusan a belsőt is befolyásolja. 

A kevesebb stressz és a több alvás a jól működő 

immunrendszer fontos elemei. 

• Ha észreveszed a megfázás tüneteit: 

pihenj sokat és feküdj le egy órával korábban.

• Szellőztess naponta többször, így 

csökkentheted a káros 

mikroorganizmusok koncentrációját a 

helységben.

TÁPLÁLKOZÁS
Annyi jótékony gyümölcs és zöldség 

rejlik a természetben, melyek erősítik az 

immunrendszert:

• A kivi igazi C-vitamin bomba – egyetlen darab 

fedezi a napi bevitel több mint 50%-át. 

• Ha nem érzed jól magad: a nagymama húslevesénél nincs 

jobb megoldás.

„A friss levegő igazi mindentudó, ha jól felkészülünk a vele való találkozásra. 
Akár a szabadban, a klimatizált helységekben, vagy bárhol, ahol sok ember van,

az immunrendszer ellenáll a támadásnak, ha egészségesen táplálkozol, sokat mozogsz és 
kiegyensúlyozott életmódot folytatsz. A teljes körű jó közérzetért minden évszakban.” 

Dr. Sven Werchan, Táplálkozási szakértő

MOZGÁS
A fittséghez a rendeszeres mozgás 

elengedhetetlen. A sportnak nem kell mindig 

megterhelőnek lennie. 

• Már napi 5-10 perc a friss levegőn jót tesz. Menj rövid 

sétára és lélegezz mélyeket az orrodon keresztül.

• Ne maradj sokáig egy pozícióban ülve! Állj fel gyakran. 

nyújtózkodj és tegyél meg pár lépést. Lélegezz közben 

mélyeket.

A SZAKÉRTŐ 
TANÁCSA
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36 LR LIFETAKT BODY MISSION

KÍVÁNT TESTSÚLY
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
Szeretnél jól kinézni és egyszerűen jól érezni magad a bőrödben?
Az a kívánságod, hogy az utolsó zsírpárnáktól is megszabadulj, vagy akár 
több kilót leadj? Akkor az LR LIFETAKT Body Mission tökéletes megoldás a 
kívánt súly eléréséhez és az önbizalomhoz1.

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. A Protein 
italban lévő magnézium hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez.
A Protein italban lévő fehérjék hozzájárulnak a izomzat és a normál csontozat megőrzéséhez.
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80434 |     250p     

67.990,–

LR LIFETAKT BODY MISSION

Érezd jól magad újra a bőrödben!
Képzeld el, hogy belenézel a tükörbe és teljesen elégedett vagy a 
látottakkal: vonzó test és magabiztosság. Ha ez a célod, vágj bele és 
hamar rájössz majd, hogy igazán megéri.

Nem számít, hogy csak pár kilót dobnál le vagy sok a felesleged és 
akár több ruhaméretet is csökkentenél.

Mindegy, hány kilótól szeretnél megszabadulni.

Szülés után, esküvő előtt vagy más fontos esemény közeledtével az 
új, könnyed testsúly magabiztossággal tölt el. Ha nyaralásra készülsz, 
akkor is kiváló választás.

Szeretnéd elérni az álomalakot?

LR LIFETAKT BODY MISSION.
Mindennapi plusz a vonzó formákért.

Az LR LIFETAKT Body Mission 28 napon keresztül vezet a kívánt súly 
felé1. Ez alatt háromszoros védelmet élvezel majd:

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.
A Pro Balanceban lévő magnézium hozzájárul a normál  
energia-anyagcseréhez.
A Protein italban lévő fehérjék hozzájárulnak a izomzat és a normál 
csontozat megőrzéséhez.

Kezdd el most!  
Még soha nem volt ilyen egyszerű a fogyás.

Étkezéshelyettesítés: A Figu Active termékekkel könnyedén 
helyettesíthetsz napi két étkezést. A shake-ek, a levesek, a 
müzli és a szeletek gyorsan elkészíthetők. 

Kiegészítő termékek: A Pro Balance és a Protein ital – 
kiegészítő termékek2 támogatják a diétádat, ellátnak a 
megfelelő tápanyagokkal és segítik az izomépítést2,3.  
A diétás teakeverék hozzájárul a kalóriaszegény 
folyadékbevitelhez.

Személyi tréner: online elérést biztosítunk a személyi 
tréneredhez heti tervekkel, finom receptekkel, súlyméréssel, 
közösséggel és fitness videókkal.

ALAPMEGOLDÁS

Figu Active diéta 
program profi csomag

További információk a 60. oldaltól

Személyi tréner
Online elérés
Figuactiv doboz
Brosúra

Kiegészítő termékek
1 x Pro Balance tabletta
1 x diétás teakeverék
1 x Protein ital 
1 x LR logós shaker beépített 
adagolóval

Finom étkezések
2 x Figu Active Shake választás 
szerint:
eper-banán ízű, vanília ízű,  
latte-macchiato ízű

1 x Figu Active leves választás 
szerint:
„Auberge” burgonyaleves,
„Mediterrán” paradicsomleves,
„India” currys zöldségkrémleves

1 x Figu Active szelet (6-os doboz) 
választás szerint:
nugát ízű, eper-joghurt ízű,  
ropogós karamell ízű

1 x Figu Active Vital áfonyás müzli

https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-a-28-napos-dieta-program
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80750 | 1000 ml   38p     

9.490,–
(949 Ft/100 ml)

80630 | 210 g   27p     

7.490,–
(3.567 Ft/100 g)

1

2
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A SZEMÉLYI TRÉNERED  
HÁROMSZOROSAN TÁMOGAT

Táplálkozási tervek és receptek
Kezdd el a Body Missiont és táplálkozz az átgondolt tervet követve:

28 napon keresztül 3 eltelítő étkezés. Kombinálj naponta 2 Figu Active étkezést egy szabadon 

választott étkezéssel – akár délben, akár este kedved szerint. A finom és egészséges online 

receptek, valamint a táplálkozási terv vegetáriánus, húsos és halas, illetve vegyes variációban is 

elérhetők.

Motiváció
A motiváció nagyon fontos, ha valamit elterveztél. Ismerd meg a közösség sikertörténeteit is. 

Miközben a saját súlyod folyamatosan méred és nyomon követed, mások súlyveszteségével 

motiválódhatsz és inspirálódhatsz.

Erőnlét és mozgás
Az egyik legjobb dolog a rendszeres mozgásban, hogy hozzászoksz. Ha sikerül 

beillesztened a mindennapjaidba, akkor kialakul az állandóság. A body-mission.

com oldalon lévő fitness videók nagyon hatékonyak, akár kezdőnek is 

ajánlottak. Fedezd fel a mozgásban rejlő szórakozást és máris jobban fogod 

érezni magad a bőrödben!

LR LIFETAKT BODY MISSION

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
Jó, ha a diéta alatt is finom és változatos ételeket tudunk fogyasztani. Még 
jobb, ha a szövetségeseid melletted állnak és gondoskodnak a szándékod 
sikeréről.
Az alapmegoldással mindent megkapsz, amire szükséged van az ízletes és 
egészséges fogyáshoz, valamint a jó megjelenéshez.
Továbbá ajánljuk egyedi termékeinket, melyek egyénileg támogatnak a céljaid 
elérésében. A Fiber Boost rostanyagokkal lát el, melyek hosszú távon 
eltelítenek. Az Aloe vera őszibarack ízű ivógél támogatja az energia-
anyagcserét1, valamint csökkenti a fáradtságot és a kifáradást1.
Mindig tartsd szem előtt a célt: álomalak, hogy jól érezd magad a bőrödben.

Szeretnéd felgyorsítani 
az anyagcseréd? Éhségrohamokkal küzdesz?

Az Aloe vera őszibarack ízű ivógél 
segíti az energia-anyagcserét1, 
valamint hozzáadott cukor nélkül 
készül, de kellemesen édes ízű2.

A Fiber Boost rostital a magas 
rosttartalomnak köszönhetően 
kellemesen eltelít.

Aloe vera őszibarack ízű 
ivógél

Fiber Boost

További információk az

LR LIFETAKT termékekről

a 48. oldaltól

A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez, valamint a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.
Az Aloe vera őszibarack ízű ivógél a természetből származó cukrokat tartalmaz.

Dr. Sven Werchan
Táplálkozási szakértő

„Mindenkinek – aki többre vágyik a kalóriák számolásánál – ajánlom a teljes körű 
Body Mission koncepciót. A termékek egyszerű és gondtalan fogyást garantálnak. 

A támogató személyi tréner online vezet végig a diétádon és játékossá varázsolja azt. 
Csak egyszer kell bejelentkezned és a tréner 28 napon keresztül finom receptekkel, táplálkozási tervvel, 

fitness videókkal és motiváló közösséggel vár, akikkel megoszthatod a sikered.” 
Dr. Sven Werchan, Táplálkozási szakértő

A SZAKÉRTŐ 
TANÁCSA

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-oszibarack-cukorbetegseg-eseten-is
https://www.aloewebshop.hu/fiber-boost3-etrend-kiegeszito-rostos-ital-alap
https://www.aloewebshop.hu/fiber-boost3-etrend-kiegeszito-rostos-ital-alap
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LR LIFETAKT PRO ACTIVITY

MOZGÁSSZABADSÁG MINDEN 
ÉLETHELYZETBEN
Számodra a mozgás szabadságot jelent? Ha a napi kihívások mellett a tested 
is edzésben tartod, akkor tudsz csak kiteljesedni, így érzed jól magad a 
bőrödben. Hogy olyan aktívan alakíthasd az életed, ahogy csak akarod, 
válaszd az LR LIFETAKT Pro Activity megoldáscsomagot. Így a 
mozgásszabadság megtartása és támogatása garantált.1.

Az Aloe vera Freedom ivógélben lévő C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez, valamint a vérerek és a 
csontok normál állapotának fenntartásához.
Az Active Freedom kapszulában lévő D-vitamin hozzájárul a normál csontozat és a normál izomzat fenntartásához.
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80883 | 3 x 1000 ml 

80190 | 60 kapszula / 37,2 g 

LR LIFETAKT PRO ACTIVITY

Most nyer igazán értelmet a mozgásszabadság!
Az unokák után futkosni, a megvásárolt termékeket felcipelni a 
3. emeletre vagy a kedvenc sportodnak hódolni – szeretnél 
mozgásban maradni, hiszen ez biztosítja a szabadságot, hogy azt 
csinálj, amit szeretnél. De egyre nehezebben megy minden mozdulat, 
így egyre kevesebbet mozogsz. Egész nap az irodában ülsz, 
esténként pedig a kényelmes kanapé csábít. Nem vagy lusta, de 
nehéz beépíteni a rendszeres testmozgást a hétköznapjaidba.

Ahogy a bicikliláncot folyamatosan olajozni kell és mozgásban tartani, 
úgy az emberi ízületeket is. Hogy lendületben tudj maradni, az 
LR LIFETAKT kifejlesztett egy megoldáscsomagot:

Mozgásban maradni?

LR LIFETAKT Pro Activity
Mozgásszabadság minden élethelyzetben

A mozgás nem kor, hanem a személyes kondíció kérdése.  
Az LR LIFETAKT Pro Activity megoldáscsomaggal teljes körűen 
élvezheted a mozgásszabadságot és gondtalanul legyőzheted a napi 
kihívásokat.
Erről az Aloe vera Freedom ivógél és a Freedom kapszula 
gondoskodik. A népi gyógyításban az aloe verát az összetevőinek 
egyedülálló kombinációja miatt már évezredek óta nagyra tartják. 
Az aloe vera zseléjét az LR C- és E-vitaminnal gazdagította. 
A C-vitamin segíti a csontok és a porcok normál működését.1

A nagyobb rugalmasságról a Freedom kapszula gondoskodik. 
A benne lévő D-vitamin segíti az izomzatot2, a mangán pedig a 
kötőszöveteket3.

Így szabad az út a mozgáshoz!

Az Aloe vera Freedom ivógélben található C-vitamin hozzájárul 
a normál kollagénképződéshez, valamint a vérerek és a csontok 
normál állapotának fenntartásához.
Az Active Freedom kapszulában található D-vitamin hozzájárul a 
csontok normál állapotának fenntartásához.
Az Active Freedom kapszulában található mangán hozzájárul a 
normál kötőszövet képződéshez.

ALAPMEGOLDÁS

Pro Activity
havi szett

Aloe vera Freedom 
ivógél
3-as csomag

További információk  
a 49. oldalon

Active Freedom kapszula

További információk  
az 56. oldalon

SZETT ENGEDMÉNY 
Kód:  80881   125p

35.490,–

és

https://www.aloewebshop.hu/pro-activity-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/pro-activity-havi-szett
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80550 | 375 g   48p     

11.490,–
(3.064 Ft/100 g)

80102 | 360 tabletta / 252 g   38p     

8.790,–
(24 Ft/tabletta)

1

2

3

47 LR LIFETAKT PRO ACTIVITY

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
Ha a csontok, az izmok, az ízületek és a szövetek optimálisan ellátottak, úgy 
működnek akár az óramű. Opcionális termékeink – Pro Balance és Protein 
ital – támogatásával a mozgásszabadságod és a minőségi élet a kezedben 
van. Ha sportolsz és szeretnél gondoskodni izmaid és csontjaid ellátásáról, a 
Protein italban lévő magnézium célzottan támogatja az izomépítést1. Aki sokat 
mozog, az egyszer elfárad – a Pro Balance csökkenti a fáradtságot3.

Rendszeresen sportolsz és 
szeretnéd növelni az 
izomtömeged?

Szeretnél aktívabb és 
mozgékonyabb lenni a 
mindennapokban?

A Protein ital az értékes fehérjék 
biztosítója az izmok és a csontok 
számára1.

A Pro Balance segít a fáradtság 
csökkentésében az olyan 
nyomelemeknek és ásványi anyagoknak 
köszönhetően, mint például a 
magnézium2.

Protein ital Pro Balance tabletta

További információk az

LR LIFETAKT termékekről

a 48. oldaltól

A Protein italban lévő fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg megtartásához és növeléséhez.
A Pro Balanceban lévő magnézium hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez. A kálcium hozzájárul az izomzat normál működéséhez.
A Pro Balanceban lévő magnézium hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Dr. Sven Werchan
Táplálkozási szakértő

ÉLETMÓD
A fejlődés mindig jó hatással van a szervezetre és örömet 

okoz. Inspirálódj minden nap valami újjal!

• Olvass! Mindegy, hogy fikció vagy kötelező irodalom, a 

lényeg, hogy élvezd és tapasztalj meg új dolgokat.

• Gyűjts új tapasztalatokat, tanulj új nyelveket, 

vagy sajátíts el különleges képességeket.

TÁPLÁLKOZÁS
A kiegyensúlyozott táplálkozás 

jelentősen hozzájárul az általános jó 

közérzethez:

• Indítsd gyümölccsel a napot! Ha a szezonnak 

megfelelően választasz, soha nem lesz unalmas az 

étrended.

• A superfoodok igazi csodafegyverek. Nagyon sok értékes 

összetevőt tartalmaznak. Próbáld ki a chia magot vagy a goji 

bogyót a müzlidben!

„Hogy aktív maradhass nagyon fontos a megfelelő mennyiségű tápanyagbevitel. 
A nap energikus átvészeléséhez elengedhetetlen a megfelelő táplálkozás, 
a rendszeres mozgás és az egészséges életmód tudatos kombinációja.” 

Dr. Sven Werchan, Táplálkozási szakértő

MOZGÁS
Te ismered saját magad a legjobban. 

Tudod, hogy mire van szüksége a 

szervezetednek. Lehetőleg sportolás közben is 

óvd az ízületeid, de erősítsd az izmaid.

• Óvatosan hozd lendületbe az ízületeket és lazítsd a 

szöveteket: nyisd és zárd a karjaidat. Felváltva körözz a 

fejeddel, a lábaiddal és a vállaiddal.

• Ha nevetségesnek is tűnik: ringasd a csípőd menet közben. 

Ez nagyon hatékonyan ellazítja a hátad.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA

https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-protein-ital-dietahoz
https://www.aloewebshop.hu/probalance-etrend-kiegeszito-vitaminok-tabletta
https://www.aloewebshop.hu/probalance-etrend-kiegeszito-vitaminok-tabletta
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80700 | 1000 ml   38p     

9.490,–
(949 Ft/100 ml)

80750 | 1000 ml   38p     

9.490,–
(949 Ft/100 ml)

*
**

80850 | 1000 ml   42p     

10.490,–
(1.049 Ft/100 ml)

80800 | 1000 ml   42p     

10.490,–
(1.049 Ft/100 ml)

49 LR LIFETAKT TERMÉKEK

Nincs más természetes növény, 
ami olyan évezredes 
hagyományra tekint vissza, mint 
az aloe vera.

Az LR első aloe verás terméke az 
Aloe vera mézes ivógél minden 
idők legsikeresebbje. Ebben, és a 
többi ivógélben is kizárólag az aloe 
vera levél tiszta zseléjét használjuk 
a lehető legmagasabb 
koncentrációban. Az aloe vera 
egyik legfontosabb hatóanyaga az 
acemannan, mely jótékony 
hatásait a többi összetevővel 
együttesen fejti ki. A növényt olyan 
hatóanyagokkal kombinálják, ami 
a termékeknek egyedülálló 
tulajdonságokat kölcsönöz.

Nálunk a minőség áll az első 
helyen. A termesztéstől a 
végtermékig az LR-nél mindent 
szigorúan ellenőrzünk. A neves 
Fresenius Intézet és az IASC 
(Nemzetközi Aloe Tanács) 
biztosítja a minőséget.

Az egészséges porcműködéshez szükséges kollagénképződést segítő C-vitaminnal.
A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez, valamint a vérerek, a csontok, a porcok, a fogíny, 
a bőr és a fogak normál állapotának megtartásához.
A növényből származó természetes cukrot tartalmaz.
A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez, valamint az idegrendszer normál működéséhez.
Az egészséges porcműködéshez szükséges kollagénképződést segítő C-vitaminnal.

Az eredeti, mézzel

Válogatott összetevők:
90 % tiszta aloe vera gél
9 % méz
75 % C-vitamin1 1 napi adagban**

Különleges tulajdonságok:
–  Az eredeti recept Romano Zago 

szerzetestől származik

Alkalmazási területek:
–  A vérerek normál működéséért1

–  A csontok normál állapotának 
megtartásáért1

–  A normál energia-anyagcseréért3

–  Az idegrendszer normál működéséért3

–  Az immunrendszer normál működéséért3, 4

Fogyasztási javaslat:
–  Naponta 3 x 30 ml

Aloe vera 
mézes ivógél*

Cukormentes, 
egészségtudatosoknak

Válogatott összetevők:
98 % tiszta aloe vera gél
Hozzáadott cukor nélkül2 (Információ 
cukorbetegeknek: csak 0,054 BE)
100 % C-vitamin3 1 napi adagban**

Alkalmazási területek:
–  A vérerek normál működéséért1

–  A csontok normál állapotának 
megtartásááért1

–  A normál energia-anyagcseréért3

–  Az idegrendszer normál 
működéséért3

–  Az immunrendszer normál 
működéséért4

Fogyasztási javaslat:
– Naponta 3 x 30 ml
–  Gyerekeknek és felnőtteknek 

egyaránt jóízű

Aloe vera őszibarack ízű 
ivógél*

Az étrendkiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Ajánlott napi beviteli mennyiség.

A mozgásspecialista

Válogatott összetevők:
88 % tiszta aloe vera gél
56 % C-vitamin 1 napi adagban**
60 % E-vitamin 1 napi adagban**

Alkalmazási területek:
–  A normál kollagénképződésért1

–  A csontok normál állapotának 
megtartásáért1

–  A porcok normál működéséért1

–  A normál energia-anyagcseréért1

–  Az idegrendszer normál működéséért3

Fogyasztási javaslat:
–  Naponta 3 x 30 ml

Aloe vera Freedom 
ivógél*

Az általános jó közérzet 
garanciája

Válogatott összetevők:
90 % tiszta aloe vera gél
7 % méz
  Csalán kivonattal

Alkalmazási területek:
–  Az általános jó közérzetért

Fogyasztási javaslat:
– Naponta 3 x 30 ml

Aloe vera Sivera 
ivógél*

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-mezes
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-oszibarack-cukorbetegseg-eseten-is
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-freedom-az-izulet-vedelme
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-freedom-az-izulet-vedelme
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-sivera-a-tisztitokura
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-sivera-a-tisztitokura
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80900 | 500 ml   16p     

4.490,–
(898 Ft/100 ml)

1

2

3

4

*
**

***

Szabadalmaztatva***

Minőségi ígéretünk
Az LR különleges hangsúlyt fektet 
a Mind Master kiemelkedő 
minőségére. Ezt a FRESENIUS 
Intézet minősítő pecsétje is 
igazolja – az egyik legszigorúbb 
minőségbiztosítási pecsét a 
piacon. 

Alkalmazási területek:

Fogyasztási javaslat:
– Napi 80 ml

Mind Master Green*

A B12-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez, valamint az idegrendszer normál működéséhez.
A B12-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.
Az E-vitamin védi a sejteket az oxidatív stresszel szemben.
A tiamin és a B12-vitamin hozzájárul a normál pszichikai funkciók megtartásához.
A vas hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez, valamint a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.
Az étrendkiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Ajánlott napi beviteli mennyiség.
Szabadalmi szám: DE 10 2013 205 049 A1

Válogatott összetevők:
Vitaminokkal és  
nyomelemekkel
100% E-vitamin 1 napi adagban**
100% B1-vitamin (tiamin)  
1 napi adagban**
100% B9-vitamin (folsav) 
1 napi adagban**
100 % B12-vitamin
1 napi adagban***
30% vas 1 napi adagban**
51% szelén 1 napi adagban**
36% aloe verával
Szőlőlével és  
szőlőkoncentrátummal
Zöld tea kivonattal
L-Carnitinnal
Coenzym Q10-zel

80950 | 500 ml   16p     

4.490,–
(898 Ft/100 ml)

Mind Master Red*

Rendszeres fogyasztás esetén a 
Mind Master támogatja a testi és 
lelki teljesítőképességet1 és véd az 
oxidatív stresszel szemben2.

Hosszú távú energia1 
rendszeres fogyasztás 
esetén. Véd az oxidatív 
stresszel szemben.2

Tartós energia rendszeres 
fogyasztás esetén:
–  Több szellemi és testi 

teljesítőképesség1,3 a B-vitaminnak 
és a vasnak köszönhetően4

Védelem:
–  Véd az oxidatív stresszel 

szemben2

–  Fedezi az ajánlott napi E-vitamin 
bevitel 100%-át

–  Aloe vera zselével az általános jó 
közérzetért

Két variációban:
Klasszikus a zöldtea erejével
Gyümölcsös szőlő ízben

https://www.aloewebshop.hu/mind-master-green-ital
https://www.aloewebshop.hu/mind-master-green-ital
https://www.aloewebshop.hu/mind-master-red-a-hazipatika-resze
https://www.aloewebshop.hu/mind-master-red-a-hazipatika-resze
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Cukormentes

Praktikus „To Go” kiszerelésben:  
Minden zsebben elfér és 
gondoskodik a gyors 
energialöketről akár 
útközben is1

Aminosavakkal: leucin,  
isoleucin és valin  

Rázd fel!

Vedd be!

Töltődj fel!

Hatékony energiabomba a 
testi és szellemi  
teljesítőképességért3,4.
Véd az oxidatív stresszel 
szemben1. Maximális jelenlét 
„To Go“ formában, cukor 
nélkül.

Azonnali energiabomba1  
Védelem az oxidatív 
stresszel szemben2,5

Válogatott összetevők:
80 mg koffein guaranából 
elágazó láncú aminosavakból (BCAA), mint az izoleucin, a leucin és a valin
Zöldtea kivonat
100% D-vitamin a napi adagban**
100% E-vitamin a napi adagban**
100% B1-vitamin (tiamin)  
a napi adagban**
100% B6-vitamin a napi adagban**
100% B12-vitamin a napi adagban**
25% C-vitamin a napi adagban**
Aloe vera por
20% Cink a napi adagban**
36% Szelén a napi adagban**
Coenzym Q10

Alkalmazási területek:
Gyors energiabomba:
–  Guaranából származó koffeinnel
–  B-vitaminnal a jobb 

teljesítőképességért3

Védelem:
–  Hatékony, antioxidánsokból álló 

kombináció2,5 ami véd az oxidatív 
stresszel szemben

–  Fedezi az ajánlott napi D- és 
E-vitamin 100%-át

–  A C-vitamin támogatja az 
immunrendszert5

–  Aloe vera por tartalommal az 
általános jó közérzetért

Fogyasztási javaslat:
–  Naponta egyszer egy tasak tartalmát 

helyezd közvetlenül a nyelvedre és 
hagyd lassan szétolvadni a szádban

Mind Master 
Extreme 
80980 | 35 g   32p
14 tasak, egyenként 2,5 g        

8.990,–
(642 Ft/tasak)

1

2

3

4

5

A guaranában lévő koffein segít a figyelem és a koncentráció növelésében.
A guaranában lévő koffein segít a kitartás növelésében.
A Mind Master Extremeben lévő E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
A tiamin, a B6-vitamin és a B12-vitamin hozzájárul a normál pszichikai funkciók megtartásához.
A B12-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.
A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

https://www.aloewebshop.hu/mind-master-extreme
https://www.aloewebshop.hu/mind-master-extreme
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*
**

***

80326 | 30 ml   23p     

5.890,–
(19.633 Ft/100 ml)

80404 | 250 g   19p     

4.390,–
(1.756 Ft/100 g)

80325 | 60 kapszula / 33,5 g   44p     

10.290,–
(172 Ft/kapszula)

80361 | 125 ml   47p     

10.790,–
(8.632 Ft/100 ml)

80360 | 60 kapszula / 30,9 g   63p     

14.690,–
(245 Ft/kapszula)

53 52 

* 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.

LR LIFETAKT TERMÉKEK

A Cistus Incanus egy cserjeféle, 
ami magnéziumban gazdag 
talajban növekszik Dél-
Európában. A belőle kivont teát 
már a 4. évszázad óta ismerik. 
Az LR LIFETAKT Cistus Incanus 
termékekhez kizárólag az 
értékes, tápanyagban gazdag 
leveleket használjuk fel. 
A gallyakat, a szárakat és a 
rosszabb minőségű részeket 
kiválogatjuk.

A test védelmi rendszere 

folyamatosan, szünet nélkül 

dolgozik. A C-vitaminnal és cinkkel 

gazdagított kapszulák jelentősen 

hozzájárulnak az immunrendszer 

normál működéséhez.

Ezt a szájpsprayben lévő C-vitamin 

is biztosítja – praktikus megoldás 

útközben.

A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
Ajánlott napi beviteli mennyiség.
Az étrendkiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Törvény által előírt adatok alapján.

Gyors megoldás: szájspray a 
torokra

Válogatott összetevők:
86% cistus incanus kivonat
38% C-vitamin 1 napi adagban* 
42% E-vitamin 1 napi adagban*

Alkalmazási területek:
–  Az immunrendszer 

támogatásához1

Fogyasztási javaslat:
– Napi 3 x 3 permetezés
–  Egyszerű adagolás: közvetlen 

permetezés a torokba

Cistus Incanus szájspray**

Jótékony tea

Válogatott összetevők:
95% cistus rózsalevél
5% frissítő mentalevél

Alkalmazási területek:
– A jótékony melegségért belülről

Fogyasztási javaslat:
–  Önts fel csészénként egy 

teáskanál teakeveréket forrásban 
lévő vízzel, majd hagyd állni 8–10 
percig!

Cistus Incanus teakeverék**

Praktikus kapszulák

Válogatott összetevők:
72% cistus incanus kivonat
100% C-vitamin 1 napi adagban* 
20% cink 1 napi adagban*

Alkalmazási területek:
–  Az immunrendszer támogatásához1

Fogyasztási javaslat:
–  napi 2 x 1 kapszula

Cistus Incanus 
kapszula**

A kolosztrum a tehén első teje, ami 
különösen értékes a borjaknak. 
Csak közvetlenül a szülés után 
képződik és mindennel ellátja az 
újszülöttet, amire szüksége van. 
Az LR LEIFETAKT Colostrum 
termékekhez természetesen csak a 
felesleges előtejet használjuk fel, 
ami európai tehenektől származik. 
Az előállítás minden lépése 
Németországban történik. Az LR 
minőségellenőrzésén kívül a 
Fresenius Intézet is minden 
feldolgozási lépést ellenőriz.

Folyékony formula azonnali 
fogyasztásra

Válogatott összetevők:
100%-ban folyékony kolosztrumot 
tartalmaz, teljesen természetes 
termék

Különleges tulajdonságok:
– Magas minőség
 – Zsírtalanított
 – Kazeinmentesített
 – Nem pasztörizált
– Mentes
 – Antibiotukum maradványoktól
 – Anabolikus androgén szteroidoktól
 – Hozzáadott színezék nélkül
 – Hozzáadott tartósítószer nélkül

Alkalmazási területek:
–  Az általános jó közérzetért, 

alkalmankénti fogyasztásra

Fogyasztási javaslat:
–  Napi 8 ml

Colostrum Direct

Kolosztrumtartalmú 
kapszulák útközbeni 
fogyasztásra is

Válogatott összetevők:
800 mg kolosztrumpor 
1 napi adagban

Különleges tulajdonságok:
– Magas minőség
 – Zsírtalanított
 – Kíméletes előállítás
– Mentes***
 – Antibiotikum maradványoktól

Alkalmazási területek:
–   Az általános jó közérzetért 

rendszeres fogyasztás esetén  

Fogyasztási javaslat:
– Napi 2 x 1 kapszula

Colostrum Compact kapszula

https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-immunerosito-szajspray
https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-immunerosito-szajspray
https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-etrend-kiegeszito-teakeverek
https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-etrend-kiegeszito-teakeverek
https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-etrend-kiegeszito-vitaminok-kapszula
https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-etrend-kiegeszito-vitaminok-kapszula
https://www.aloewebshop.hu/kolostrum-direct
https://www.aloewebshop.hu/kolostrum-direct
https://www.aloewebshop.hu/colostrum-compact-kapszula
https://www.aloewebshop.hu/colostrum-compact-kapszula
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80301 | 150 ml   23p     

5.890,–
(3.927 Ft/100 ml)

80370 | 30 kapszula / 15 g   46p     

11.690,–
(390 Ft/kapszula)

80102 | 360 tabletta / 252 g   38p     

8.790,–
(24 Ft/tabletta)

*
**

***

A vitaminok igazi multitalentumok. 
A D- és a B6-vitamin támogatja az 
immunrenszert1, a B12-vitamin a 
sejtosztódást, a B1-vitamin pedig 
a szívegészségét. Ezek mind 
megtalálhatók a Vita Active-ban.

Az étrendkiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Ajánlott napi beviteli mennyiség
Szabadalmi szám: EP 2 228 067

100% vitaminellátás 
egyetlen teáskanállal.

Alkalmazási területek:
–   Az immundszer egészségéért1

–   A normál energia-anyagcseréért1

–   Az idegrendszer normál 
működéséért2

Fogyasztási javaslat:
–  Napi 1 x 5 ml (egy ek)

Vita Active*

A Probiotic 12 egymilliárd 
baktériumot tartalmaz 
kapszulánként. A duplafalú 
kapszulatok jelentősen 
hatékonyabban védi a 
baktériumokat, mint más 
termékek.

Kapszula az általános jó 
közérzetért

Alkalmazési terület:
–   A jó közérzetért

Fogyasztási javaslat:
–  Naponta 1x1 kapszula

Probiotic 12 kapszula*

Válogatott összetevők:
21 természetes gyümölcs- és 
zöldségkoncentrátumból
10 vitamin 100%-a:
D-vitamin
E-vitamin
B1-vitamin (tiamin)
B2-vitamin (riboflavin)
B3-vitamin (niacin)
B5-vitamin (pantoténsav)
B6-vitamin
B7-vitamin (biotin)
B9-vitamin (folsav)
B12-vitamin

Különleges tulajdonságok:
– Magas minőség:
 –  21 gyümölcs- és 

zöldségkoncentrátumból
 – Hozzáadott színezék nélkül
 – Hozzáadott tartósítószer nélkül

Szabadalmaztatott***

A gyomor nem csak a test egyik 
legnagyobb szerve, de nagy 
mértékben felelős a jó közérzetért is. 
Az  emberi gyomorfal jó baktériumkkal 
és más baktériumokkal is benépesített. 
Ezeknek a baktériumoknak a 
természetes egyensúlya nagy hatással 
van a közérzetünkre.

Válogatott összetevők:
12 baktériumkultúrával
Rosttal

Különleges tulajdonságok:
– Magas minőség
– Szabadalmaztatott kapszulatok 
– Rosttal

Válogatott összetevők:
Ásványi anyagokkal és nyomelemekkel
15% kálium 1 napi adagban**
53% magnézium 1 napi adagban**
87% kálcium 1 napi adagban**
45% réz 1 napi adagban**
150% króm 1 napi adagban**
160% molibdén 1 napi adagban**

Különleges tulajdonságok:
– Magas minőség
 –  Egymáshoz igazított ásványi 

anyagok és nyomelemek
 –  Értékes keverék citrátokból, 

karbonátokból és glükonátokból
 –  Laktózmentes

A Pro Balance értékes bázikus 
vitaminokkal és nyomelemekkel 
látja el a szervezetet – a belső 
egyensúlyért4.

Tabletta a sav-bázis 
egyensúlyért

Alkalmazási területek:
–  Az idegrendszer normál 

működéséért3
–  Az izomzat normál működéséért3
–  Hozzájárul az elektrolit-egyensúly4 

megtartásához
– A normál energia-anyagcseréért5

–  A makrotápanyagok normál 
energia-anyagcseréjéért2 

– Hozzájárul a csontok és a fogak 
normál állapotának megtartásához5

Fogyasztási javaslat:
–  Napi 3 x 4 tabletta

Pro Balance tabletta*

Egyes ásványi anyagok harmonizálnak 

egymással, míg mások akadályozzák 

egymást. Ezért a megfelelő 

kombináció elengedhetetlen, hiszen 

csak így tudják a szervezet megfelelő 

sav-bázis egyensúlyát garantálni és 

sok más funkciót betölteni.

LR LIFETAKT TERMÉKEK

1

2

3

4

5

6

7

8

A tiamin és a B12-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez és a normál pszichológiai funkciók megőrzéséhez.
A króm hozzájárul a makrotápanyagpok normál anyagcseréjéhez.
A kálium hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez és az izmok normál állapotának megtartásához.
A magnézium hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez, valamint a csontok és a fogak normál állapotának megőrzéséhez.
A kálcium hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez, valamint a csontok és a fogak normál állapotának megtartásához.
A D- és a B6-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
A B-12 vitamin szerepet játszik a sejtosztódásban.
A tiamin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez, valamint a normál szívfunkciók fenntartásához.

https://www.aloewebshop.hu/vitaaktiv-immunerosito-vitaminok
https://www.aloewebshop.hu/vitaaktiv-immunerosito-vitaminok
https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
https://www.aloewebshop.hu/probalance-etrend-kiegeszito-vitaminok-tabletta
https://www.aloewebshop.hu/probalance-etrend-kiegeszito-vitaminok-tabletta
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80331 | 30 kapszula / 15,2 g   44p     

10.290,–
(343 Ft/kapszula)

80190 | 60 kapszula / 37,2 g   36p     

8.190,–
(137 Ft/kapszula)

80338 | 60 kapszula / 100,8 g   
44p     

10.290,–
(172 Ft/kapszula)

80332 | 90 kapszula / 46,8 g    30p     

7.490,–
(83 Ft/kapszula)

*
**

LR LIFETAKT TERMÉKEK

Az étrendkiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Ajánlott napi beviteli mennyiség

A reishi gomba évezredek óta a 
távol-keleti kultúra jelentős 
része. Jótékony tulajdonságai 
miatt még ma is használjuk.

Kapszulák a hosszú élet 
gombájával

Alkalmazási területek:
– Hozzájárul a normál 
kollagénképződéshez, valamint a 
kötőszövetek normál működéséhez f1

–   A normál energia-anyagcseréért3
–   Csökkenti a fáradtságot és a 

kifáradást
–   Segíti a csontok és a fogak normál 

állapotának megőrzését1
–    Védi a sejteket az oxidatív 

stressztől4

Fogyasztási javaslat:
–  Napi 1 kapszula
–  Vegánok is fogyaszthatják

Reishi Plus kapszula*

Az Active Freedom kapszula 
fontos tápanyagokat tartalmaz, 
mint az E- és a D-vitamin, 
valamint a mangán. A mangán 
hozzájárul a normál energia-
anyagcseréhez.

Kapszulák a 
mozgásszabadságért

Alkalmazási területek:
–  Hozzájárul a csontok és az izmok 

normál állapotának megőrzéséhez2

–   Hozzájárul a normál energia-
anyagcseréhez7

–   Hozzájárul a normál 
kötőszövetképződéshez7

Fogyasztási javaslat:
–  Napi 2 x 1 kapszula

Active Freedom kapszula

Válogatott összetevők:
48% Reishi gomba kivonat
20% Reishi gombapor
75% C-vitamin 1 napi adagban**

Különleges tulajdonságok:
–  Magas minőség
 –  A reishi gomba a távol-keleti 

tradíciókból ismert

Válogatott összetevők:
50% D-vitamin 1 napi adagban**  
83% E-vitamin
50% mangán

Különleges tulajdonságok:
–  Laktózmentes 
–  Gluténmentes
–  Az Aloe vera Freedom ivógél ideális 

kiegészítője

Válogatott összetevők:
1260 mg omega-3 zsírsavak
630 mg EPA
420 mg DHA
117 mg béta-glükán

Fenntartható halászatból

Válogatott összetevők:
Izoflavonokkal és vörösherével
100% D-vitamin 1 napi adagban**
50% kálcium 1 napi adagban**

Különleges tulajdonságok:
–  Laktózmentes 
–  Gluténmentes

Az omega-3 zsírsavak – EPA és 
DHA – elengedhetetlenek a 
szívfunkciók egészségének 
megőrzéséhez.5

Jelentősen befolyásolják például 
a vérértékeket és szabályozzák a 
vérsűrűségét.

Kapszulák a szív egészségéért

Alkalmazási területek:
–  Hozzájárul a szívfunkciók5 normál 

működéséhez5

Fogyasztási javaslat:
– Napi 3 x 1 kapszula

Super Omega 3 kapszula*

A kálcium és a D-vitamin 
kombinációja tökéletes 
támogatás változókor esetén. 
A Woman Phyto Aktiv kapszula 
vörös here kivonatot is tartalmaz.

Kapszulák a változókor idejére

Alkalmazási területek:
– A normál energia-anyagcseréért6

–  A sejtek közötti normál 
jelátvitelért6

Fogyasztási javaslat:
–  Napi 3 x 1 kapszula

Woman Phyto Aktiv kapszula*

1

2

3

4

5

6

7

A C-vitamin hozzájárul a vérerek, a csontok, a porcok és a fogak normál állapotának megőrzéséhez szükséges kollagénképződéshez.
A D-vitamin hozzájárul a csontok, az izmok és a fogak normál állapotának megtartásához.
A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez.
A C-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
A DHA és az EPA támogatják a normális szívfunkciót. Ehhez minimum napi 250 mg EPA és DHA szükséges.
A kálcium hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez és a sejtek közti normál jelátvitelhez.
A mangán hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez és a normál kötőszövet-képződéshez.

https://www.aloewebshop.hu/reishi-plus-etrend-kiegeszito-vitaminok
https://www.aloewebshop.hu/reishi-plus-etrend-kiegeszito-vitaminok
https://www.aloewebshop.hu/freedom-izulet-plus-kapszula
https://www.aloewebshop.hu/freedom-izulet-plus-kapszula
https://www.aloewebshop.hu/super-omega-3-etrend-kiegeszito-vitamin
https://www.aloewebshop.hu/super-omega-3-etrend-kiegeszito-vitamin
https://www.aloewebshop.hu/woman-phyto-aktiv-etrend-kiegeszito-kapszula
https://www.aloewebshop.hu/woman-phyto-aktiv-etrend-kiegeszito-kapszula


80630 | 210 g   27p     

7.490,–
(3.567 Ft/100 g)

80550 | 375 g   48p     

11.490,–
(3.064 Ft/100 g)

80205 | 250 g   25p     

5.890,–
(2.356 Ft/100 g)

59 58 

1

2

3

*
**

LR LIFETAKT TERMÉKEK

A rostanyagok komplex szénhidrátok, 
melyek az étrendünk fontos részei. 
Gyümölcsökben, zöldségekben és 
teljes kirőlésű termékekben 
találhatók meg és nagyon fontosak a 
normális emésztéshez.

Rostanyagok az 
éhségrohamok leküzdésére

Alkalmazási területek:
–  Hozzájárul a makrotápanyagok 

normál anyagcseréjéhez; a fehérjék, 
a széndhidrátok és a zsírok 
könnyebben felszívódnak a 
szervezetben általuk1

–  Hozzájárul a vércukorszint 
megtartásához és megelőzi az 
éhségrohamokat1

Fogyasztási javaslat:
–  Keverj el 2 csapott mérőkanál 

port 200 ml laktózmentes, 
zsírszegény tejben vagy vízben.

Fiber Boost*

A króm hozzájárul a makrotápanyagok normál anyagcseréjéhez, valamint a normál vércukorszint megtartásához.
A fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg megtartásához, valamint a csontok normál állapotának megtartásához.
A B6-vitamin hozzájárul a normál fehérje- és glükogénanyagcsréhez, valamint szabályozza a hormonműködést.

Válogatott összetevők:
Magas rosttartalom három 
különböző forrásból
Stíviával édesített
108% króm 1 napi adagban**

Válogatott összetevők:
80% fehérje
5 különböző fehérjével
23% magnézium
1 napi adagban**  
(125 ml tejjel  
elkeverve)
29% B6-vitamin 1 napi adagban**
(125 ml tejjel elkeverve)

Válogatott összetevők:
Zöld tea
Maté levél
Lapacho kéreg
Csalánlevél
Roiboos tea
Citromfű
Édesgyökér

Figyelj a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozásra, valamint az egészséges életmódra.
Ajánlott napi beviteli mennyiség.

A fehérjék aminosavakból álló 
kötések, melyeknek különböző 
elengedhetetlen feladataik 
vannak a testben.

Italpor az izomfejlődéshez

Alkalmazási területek:
–  Hozzájárul az izomtömeg 

megtartásához és növeléséhez2

–  Gondoskodik a normál energia-, 
fehérje-3 és glükogén-anyagcseréről

–  Hozzájárul a csontok normál 
állapotának megőrzéséhez2

Fogyasztási javaslat:
–  Naponta egy mérőkanál (12,5 g) 

port keverj el 125 ml zsírszegény 
tejben.

Protein ital*

A sok folyadék nagyon fontos a 
szervezetnek. A kalóriaszegény 
variáció értékes gyógynövényekből 
a víz legjobb alternatívája.

Könnyen emészthető tea

Alkalmazási területek:
–  Gondoskodik a napi 

folyadékbevitelről, különösen diéta 
idején

Fogyasztási javaslat:
–  Forrázz le 1–2 púpozott teáskanál 

teát egy csészében, hagyd állni 
lefedve 5–7 percig.

–  Napi 3–4 csésze

Herbal Fasting diétás 
teakeverék*

https://www.aloewebshop.hu/fiber-boost3-etrend-kiegeszito-rostos-ital-alap
https://www.aloewebshop.hu/fiber-boost3-etrend-kiegeszito-rostos-ital-alap
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-protein-ital-dietahoz
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-protein-ital-dietahoz
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-dietas-tea-fogyokurazoknak
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-dietas-tea-fogyokurazoknak
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egyenként 10.790,–
(2.398 Ft/100 g)

80295 | 450 g doboz   47p     

10.790,–
(2.398 Ft/100 g)

80201 | 450 g doboz   47p     

80280 | 450 g doboz   47p     

80203 | 450 g doboz   47p     

1

*

Csak 224-230 kcal 
adagonként:
28g Figu Active shake 
+ 250 ml laktózmentes, 
zsírszegény (1,5%) tej

LR LIFETAKT TERMÉKEK

A krémes Figu Active shake-ek 
könnyen és gyorsan 
elkészíthetők. A finom 
étkezéshelyettesítők több ízben, 
széles kínálatban elérhetők.

Krémes étkezés

Válogatott összetevők:
Kiegyensúlyozott 
tápanyagkombináció
Növényi és állati fehérjék 
kombinációja
A természetből származó cukrot 
tartalmaz

Különleges tulajdonságok:
–  Laktózmentes 
–  Gluténmentes
–  Tartósítószerek nélkül
– Hozzáadott cukor nélkül  
  (a természetből származó cukrokat 

tartalmaz)

Alkalmazási területek:
–  Napi két étkezés helyettesítése 

segíti a fogyást.
–  Napi egy étkezés helyettesítése 

segíti a súlymegtartást.

Fogyasztási javaslat:
–  Helyettesíts egy normál étkezést 

egy shake-kel
–  3 ek (28 g) port keverj el 250 ml 

zsírszegény, laktózmentes tejben

Figu Active Shake-ek
Eper-banán ízű shake

Vanília ízű shake

Latte macchiato ízű shake

 Napi három átlagos étkezésre vonatkoztatva, napi 2000 kcal bevitel
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.

Csak 223 kcal adagonként:
35 g Figu Active müzli + 200 g 
zsírszegény (1,5%), 
laktózmentes natúr joghurt

1 étkezés
csak 

1.200,–

1 étkezés
csak 

1.200,–

Müzlihez hasonló 
étkezéshelyettesítő, mely 
ideálisan támogatja a fogyást 
vagy a súlymegtartást*.

Müzlihez hasonló étkezés

Válogatott összetevők:
Kiegyensúlyozott hatóanyag-
kombináció

Különleges tulajdonságok:
–  Laktózmentes

Alkalmazási területek:
–  Napi két étkezés helyettesítése 

segíti a fogyást.
–  Napi egy étkezés helyettesítése 

segíti a súlymegtartást.

Fogyasztási javaslat:
–  Helyettesíts egy étkezést a 

müzlivel.
–  3 ek (35 g) port 200 g 

zsírszegény, laktózmentes natúr 
joghurttal elkeverni.

Figu Active Vital
áfonyás müzli

https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-eper-banan-izu-shake
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-eper-banan-izu-shake
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-vanilia-izu-shake
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-latte-macchiato-izu-shake
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-vital-afonyas-muzli-dietahoz
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-vital-afonyas-muzli-dietahoz
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1

*

80209 | 500 g doboz   47p     

80208 | 500 g doboz   47p     

80210 | 500 g doboz   47p    

egyenként 10.790,–
(2.158 Ft/100 g)

80271 | 6 x 60 g   32p     

80284 | 6 x 60 g   32p     

80272 | 6 x 60 g   32p    

egyenként 7.290,–
(1.215 Ft/szelet)

LR LIFETAKT TERMÉKEK

Csak 208-214 kcal 
adagonként:
57 g Figu Active leves  
+ 300 ml víz

Csak 224-226 kcal 
adagonként

 Napi három átlagos étkezésre vonatkoztatva, napi 2000 kcal bevitel
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.

A Figu Active levesek meleg 
étkezéshelyettesítők, melyek 
megkönnyítik a fogyást*. 
Az étkezéshelyettesítő 3 finom 
ízben elérhető a maximális 
változatosságért.

Finom, meleg étkezések

Válogatott összetevők:
Kiegyensúlyozott tápanyag-
kombináció

Alkalmazási területek:
–  Napi két étkezés helyettesítése 

segíti a fogyást.
–  Napi egy étkezés helyettesítése 

segíti a súlymegtartást.

Fogyasztási javaslat:
–  Helyettesíts egy normál étkezést 

egy levessel.
–  4 ek (57 g) port keverj el habverővel 

300 ml forró vízben.

Figu Active levesek
„Mediterrán” paradicsomleves

„Auberge” burgonyaleves

„India” currys zöldségkrémleves

1 Étkezés
csak 

1.200,–

1 étkezés
csak 

1.215,–

A Figu Active szelet egy teljes 
étkezést helyettesít. Útközbeni 
fogyasztásra is tökéletes.
Válassz a 3 ínycsiklandó 
variációból!

Praktikus étkezés útközben

Válogatott összetevők:
Kiegyensúlyozott tápanyag-
kombináció

Alkalmazási területek:
–  Napi két étkezés helyettesítése 

segíti a fogyást.
–  Napi egy étkezés helyettesítése 

segíti a súlymegtartást.

Fogyasztási javaslat:
–  Helyettesíts egy teljes étkezést 

egy szelettel.

Figu Active szelet
Nugát ízű

Eper-joghurt ízű

Ropogós karamell ízű

https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-paradicsomleves
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-paradicsomleves
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-alakformalo-burgonyaleves
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-alakformalo-currys-zoldsegkremleves
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-fogyokuras-szeletek-nugat-izben
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-fogyokuras-szeletek-nugat-izben
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-fogyokuras-szeletek-eper-joghurt-izben
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-fogyokuras-szeletek-karamell-izben
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-fogyokuras-szeletek-karamell-izben
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-fogyokuras-szeletek-eper-joghurt-izben


Különböző 
bőrigények,
tökéletesen kialakított 
bőrápolók  
LR ALOE VIA: Az aloe vera ápoló és regeneráló 
erejével a természetesen szép és egészséges bőrért – 
ez az Aloe Via küldetése. Fiatalok és idősebbek 
egyaránt megtalálják a számukra megfelelő terméket 
széles kínálatunkban. Az aloe vera legjava 
gondoskodik rólad és szeretteidről tetőtől talpig.

ZEITGARD: Teljes körű bőröregedés-csökkentő 
program 3 lépésben a fiatalos bőrért. A gyengéd, 
hatékony ápolástól a ráncok kisimításán keresztül 
egészen a bőrápolásig.

MICROSILVER PLUS: Funkcionális antibakteriális 
ápolás a MicroSilver BGTM, a panthenol és cink kötések 
hatékony kombinációjával – megfelelő ápolás az irritált, 
igénybevett bőrnek.

BŐRÁPOLÁS
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Az aloe vera ápoló és regeneráló erejével a természetesen szép

és egészséges bőrért – ez az Aloe Via küldetése. Fiatalok és

idősebbek egyaránt megtalálják a számukra megfelelő terméket

széles kínálatunkban. Az aloe vera legjava gondoskodik rólad

és szeretteidről tetőtől talpig.

Az Aloe Via egy koncepció, melyben sokan hisznek: egyesíti az

aloe vera levél zseléjének nedvességfeltöltő jellemzőit és a

növény természetes erejét az LR 15 éves tapasztalatával. A magas 

aloe vera tartalom, a jól bevált hatóanyag kombináció és

az értékes bio kivonatok természetes ereje egyedülállóvá és

sokoldalúvá varázsolják az Aloe Via termékcsalád

hatékonyságát:

•  Regeneráció

•  Nedvességellátás

•  Bőrnyugtatás

•  Védelem

és 100%-ban parabén és ásványiolaj mentes.

Az IASC (International Aloe Science Council) rendszeres

ellenőrzései garantálják az aloe vera magas minőségét, a

termesztéstől egészen a feldolgozásig. A független Dermatest

Intézet biztosítja a kíméletességet. 28 Aloe Via terméket

jelentettünk be szabadalomra az egyedülálló hatóanyag

kombinációnak – aloe vera zselé és bio kivonatok –

köszönhetően.

Találd meg a természetesen ápolt és szép bőr felé vezető utat

az Aloe Via termékekkel!

A természetesen
szép és ápolt bőr
felé vezető út

Az Aloe vera ivógéleinket folyamatosan ellenőrzi a
neves IASC (International Aloe Science Council), a
termesztéstől egészen a feldolgozásig.

Bőrgyógyászatilag minden aloe vera termékünket a
neves és független Dermatest Intézet és Derma Consult 
ellenőrzik.

28 Aloe Via terméket jelentettünk be szabadalomra az
aloe vera zselé és a különböző bio kivonatok
egyedülálló kombinációjának köszönhetően.

Magas aloe vera tartalom az intenzív

ápolásért és regenerációért

Ápoló bio kivonatokkal gazdagított – 

minden igénynek megfelel

Különlegesen gyengéd és bőrbarát ápolás, 
hozzáadott parabén és ásványi anyagok 
nélkül.
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Használd az aloe vera természetes regeneráló tulajdonságát a különösen gyengéd vagy igénybevett bőrre!

Az Aloe Via termékek védőréteget képeznek a bőrön, megnyugtatnak és segítik a regenerációt.

Az egészséges bőrérzetért

Sokoldalú ápolás aloe 
verával tetőtől talpig

Regeneráció és ápolás

LR ALOE VIA 

speciális ápolás

LR ALOE VIA  

száj- és fogápolás
A szép és egészséges fogakért

Az aloe vera egy igazi multitalentum. Nemcsak regenerál és nedvességgel lát el, hanem gyulladáscsökkentő is.  

Éppen ezért az egész családnak tetőtől talpig megfelelő támogatást biztosít.

Egyéni ápolás és védelem

A puha, ragyogó hajért

LR ALOE VIA
hajápolás

A férfiak friss, ápolt bőréért

LR ALOE VIA
férfi ápolás

A bársonyosan puha 
bababőrért

LR ALOE VIA
babaápolás

Az egészséges, 
napbarnított bőrért

LR ALOE VIA
napvédelem

A ragyogóan szép arcbőrért

LR ALOE VIA 

arctisztítás és arcápolás

LR Aloe Via 

testápolás és tisztítás
Az érezhetően puha bőrért

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-elsosegely
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arcapolas
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arcapolas
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-testapolas
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-testapolas
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-babaapolas
https://www.aloewebshop.hu/ferfi-borapolas
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-fenyvedelem


aloe vera
83%

aloe vera
90%

aloe vera
79%

20600 | 400 ml   22p     

5.890,–
(1.473 Ft/100 ml)

20601 | 100 ml   17p     

4.590,–
20602 | 100 ml   22p     

5.890,–

71 LR ALOE VIA SPECIÁLIS ÁPOLÁS

Speciális ápolás

ALOE VIA speciális ápolás –

különösen jótékony és regeneráló hatású

igénybevett bőr és bőrirritációk

esetén. Az Aloe Via termékek

védőréteget képeznek a bőrön,

hűsítenek, megnyugtatnak és

támogatják a regenerációt.

Speciális hatóanyag-kombinációval

és gyógynövény kivonatokkal

védelmezik a bőrt.

Az egészséges
bőrérzetért

Aloe vera
elsősegély spray
Könnyed spray az egész testre
•   83% aloe vera zselé és 12 

gyógynövény kivonat hatékony 
kombinációjával

•  Védőréteget képez az igénybevett 
bőrön

•  Megnyugtat és hűsít
•  Regenerálja a bőrt és visszaadja 

természetes egyensúlyát

Aloe vera
koncentrátum
Frissítő, ápoló hatású zselé, az irritált,
nedvességhiányos bőrre
•  90% aloe vera zselé
•  Azonnal maximális nedvességet 

biztosít és hűsít
•  Javitja a bőrrugalmasságot
•  Azonnal ápolt bőrérzetet garantál

Aloe vera
propoliszos krém
Tápláló krém a száraz, ápolásra
szoruló bőrre
•  79% aloe vera és méhviasz kivonat
•  Nedvességgel látja el és táplálja a 

bőrt
•  Erősíti a bőrt és filmréteget képez 

rajta
•  Megnyugtatja és ellazítja a bőrt

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-elsosegely-spray-first-aid
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-elsosegely-spray-first-aid
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-koncentratum-gel
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-koncentratum-gel
https://www.aloewebshop.hu/kremmania-aloe-vera-propoliszos-krem
https://www.aloewebshop.hu/kremmania-aloe-vera-propoliszos-krem


aloe vera

aloe vera

aloe vera

45%
60%

20%

20603 | 100 ml   17p     

4.590,–
20604 | 200 ml   27p     

7.390,–
(3.695 Ft/100 ml)

20606 | 50 ml   34p     

9.290,–
(18.580 Ft/100 ml)
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Szettben csak

Egyenként összesen 13.470,–

11.690,–

5.890,–
4.590,–
2.990,–

20650   36p 

*  A vizsgálatokat a Dermatest Intézet 
végezte 2010 májusában 20 fő 
részvételével 
 

SZETT ENGEDMÉNY

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

LR ALOE VIA SPECIÁLIS ÁPOLÁS

Gyors segítség a
mindennapokban

Egy box minden helyzetre: bőrirritációk esetén a három Aloe Via

specialista természetes bőrregenerációt és maximális ápolást

garantál. A speciális ápoló box tökéletes SOS-csomag otthon és

útközben is.

Aloe vera
thermo krém
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

Aloe vera Freedom
MSM testzselé
Gyorsan beszívódó, hűsítő krémzselé
az igénybevett izmokra és ízületekre
•  60% aloe vera zselé, speciális 

MSM, medveszőlőlevél és 
fűzfakéreg

•  Rugalmasságot kölcsönöz a 
bőrnek

Aloe vera
DermaIntense krém
Gazdag tápláló krém a különlegesen
igénybevett bőrfelületekre
•  20% aloe vera zseléből,  B12-

vitaminból, ligetszépeolajból és 
mahónia kivonatból álló kombináció

•  Megnyugtatja és nedvességgel látja el 
a bőrt

•  Aktiválja a bőrregenerációt és 
csökkenti a bőrdurvaságot, 
kipirosodást, viszketést* 
•  Regenerálja és egyensúlyba hozza a 
bőrt

•  Nem tartalmaz parfümolajat

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-box
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-box
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-thermo-krem
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-thermo-krem
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-freedom-msm-testzsele
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-dermaintenziv-krem
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aloe vera
50%

aloe vera
50%

aloe vera
50%

20674 | 50 ml   23p     

6.190,–
(12.380 Ft/100 ml)

20675 | 50 ml   23p     

6.190,–
(12.380 Ft/100 ml)

20677 | 15 ml   23p     

6.190,–
(41.267 Ft/100 ml)

6.190,–
6.190,–
6.190,–

Szettben csak

Egyenként összesen 18.570,–

16.690,–

20707   52p 

LR ALOE VIA ARCÁPOLÁS ÉS -TISZTÍTÁS

Teljes körű ápolás a 
ragyogóan szép bőrért

Aloe vera 
arcápoló szett
Nappali krém · 50 ml 
Éjszakai krém · 50 ml
Szemkörnyékápoló · 15 ml

SZETT ENGEDMÉNY

LR ALOE VIA arcápolás és -tisztítás – aloe verával a megfelelő 

nedvességtartalomért. Egyedülálló receptúrában egyesíti az értékes 

összetevőket, mint a bio olíva kivonat, és gondoskodik a szép 

arcbőrről minden nap. Semmi sem nyújt jobb érzést, mint a szép és 

egészséges bőr.

A ragyogóan szép 
arcbőrért

Arcápolás és -tisztítás

Aloe vera 
nappali krém
Könnyed, kényeztető textúra 
•  50% aloe vera zselével, bio olíva 

kivonattal és szőlőmagolajjal
•  Nedvességgel látja el a bőrt és 

megőrzi természetes 
nedvességtartalmát

•  Védi a bőrt a külső környezeti 
hatásoktól

•  A bőr kisimul és ragyogó lesz

Aloe vera 
éjszakai krém
Tápláló, illatos arckrém éjszakai 
használatra
•  50% aloe vera zselével, bio olíva 

kivonattal és olívaolajjal
•  Táplálja és regenerálja a bőrt
•  Javítja a bőrfunkciókat az éjszaka 

folyamán
•  A bőr kisimul és kipihent lesz

Aloe vera 
szemkörnyékápoló
Intenzív ápolás az érzékeny 
szemkörnyékre
•  50% aloe verával, bio olíva 

kivonattal és haloxyllal
•  Nedvességgel tölti fel a bőrt
•  Csökkenti a szemkörnyéki karikákat 

és feszesíti a bőrt
•  A szemkörnyék feszes, kipihent 

lesz

https://www.aloewebshop.hu/kremmania-aloe-vera-arcapolo-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-nappali-krem
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ejszakai-krem
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-szemkornyekapolo


aloe vera
50%

aloe vera
50%

aloe vera
50%

aloe vera
50%

aloe vera
50%

aloe vera
30%
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20679 | 50 ml   22p     

6.290,–
(12.580 Ft/100 ml)

20689 | 75 ml   18p     

4.990,–
(6.653 Ft/100 ml)

20673 | 75 ml   14p     

3.690,–
(4.920 Ft/100 ml)

20671 | 200 ml   15p     

3.990,–
(1.995 Ft/100 ml)

20670 | 200 ml   15p     

3.990,–
(1.995 Ft/100 ml)

20672 | 25 darab   5p     

1.590,–
(64 Ft/darab)

LR ALOE VIA ARCÁPOLÁS ÉS -TISZTÍTÁS

*  a Dermatest Intézet által végzett Corneometer mérés alapján megerősítve, vizsgálat: 
2017 januárjában, 20 fő részvételével

Extra adag frissesség 
és nedvesség

Az ápoló termékek fő összetevője – 

tiszta aloe vera zselé – regeneráló és 

ápoló tulajdonsága mellett rengeteg 

nedvességet is tartalmaz. Különleges 

nedvességbomba és csupa 

frissesség.

Aloe vera 
hidratáló gél
Könnyed, gyorsan beszívódó szorbé 
állagú textúra az arcbőrre
•  50% aloe vera zselével és bio olíva 

kivonattal
•  Nedvességgel látja el a bőrt – igazi 

frissességbomba
•  Revitalizálja az arcbőrt és védi a 

szabadgyököktől
•  Friss és ragyogó bőrmegjelenést 

kölcsönöz

Aloe vera  
hidratáló arcmaszk
Frissítő krémzselé arcra
•  50% aloe vera zselé, bio vadrózsa 

kivonat, valamint Aquaxylból és 
Aquapront™-ból álló hatóanyag-
kombináció

•  Akár 95%-kal több nedvességet 
adományoz a bőrnek 3 perc alatt*

•  Javítja a bőr rugalmasságát és a 
vízháztartását

•  Friss és ragyogó bőrmegjelenést 
kölcsönöz

A gyengéd tisztítás 
a hatékony ápolás 
alapja

A ragyogóan szép bőrnek nem 

csak megfelelő ápolásra van 

szüksége – minden bőrápolási 

rituálé alapja a tisztítás. Méghozzá 

reggel és este egyaránt!

Aloe vera 
arcradír

Aloe vera
arctisztító tonik

Aloe vera
arclemosó tej

Aloe vera 
arctisztító kendő

Finom zselés textúra arcra
•  50% aloe vera zselé, bio vadrózsa 

kivonat és növényi alapú radírozó 
magok

•  Eltávolítja a hámokat és serkenti a 
vérkeringést

•  Finomítja a bőrképet a bőr 
egyensúlyának megváltozatása 
nélkül

•  Kellemes bőrérzetet és ragyogó 
megjelenést biztosít

Alkoholmentes arctisztító
•  50% aloe vera zselé és bio 

vadrózsa kivonat
•  Megszabadítja a pórusokat a smink 

maradékaitól és a napi 
szennyeződésektől

•  Tisztítja, megnyugtatja és felfrissíti a 
bőrt

•  Nedvességgel tölt fel

Gyengéd arctisztító tej
•   50% aloe vera zselé és bio 

vadrózsa kivonat
•  Gyengéden tisztítja a bőrt, 

megszabadítja a sminktől és a 
szennyeződésektől

•  Megőrzi a bőr természetes 
nedvességtartalmát

Puha tisztító kendők arcra és kézre, 
útközben is praktikus
•  30% aloe vera zselé és bio 

vadrózsa kivonat
•  Alaposan és gyengéden ápolja a 

bőrt
•  Eltávolítja a sminket, nem szárítja ki 

a bőrt

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-hidratalo-gel
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-hidratalo-arcmaszk
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arcradir-borradir
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arctisztito-tonik
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arclemoso-tej
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arctisztito-kendo
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aloe vera
35%

aloe vera
69%

aloe vera
30%

20631 | 100 ml   11p     

3.090,–
20639 | 200 ml   17p     

4.590,–
(2.295 Ft/100 ml)

27517 | 100 ml   11p     

2.990,–

Szettben csak

Egyenként összesen 12.270,–

10.990,–

3.090,–

2.890,–

6.290,–

20708   33p 

LR ALOE VIA TESTÁPOLÁS ÉS -TISZTÍTÁS

Teljes körű ápolás a 
bársonyosan puha 
bőrért
Aloe vera 
testápoló szett
Kímélő arc- és  
testápoló · 100 ml  
Kézkrém · 75 ml
(ld. 80. oldal)
Hidratáló gél · 50 ml
(ld. 76. oldal)

SZETT ENGEDMÉNY

Az érezhetően 
puha bőrért

LR ALOE VIA testápolás és –tisztítás – frissítő tisztítás, intenzív 

ápolás és célzott formázás az aloe vera legjavával. A különleges 

receptúrák – igény szerint – gyengéden tisztítják a bőrt és 

stabilizálják a nedvességtartalmát.

Testápolás és -tisztítás

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

Aloe vera 
testápoló 
balzsam
Könnyed, gyorsan beszívódó 
balzsam testre
•  69% aloe vera zselével és bio 

magnólia kivonattal
•  Táplál és intenzíven ápol
•  Javítja a bőr nedvességháztartását
•  A bőr bársonyosan puha lesz

Aloe vera 
lábápoló  
krém
Gyorsan beszívódó krém száraz 
lábakra
•  30% aloe vera zselével és bio 

magnólia kivonattal
•  Regenerálja a száraz, durva bőrt
•  Nedvességgel látja el a bőrt
•  A bársonyosan puha és ápolt bőrért

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-testapolo-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kimelo-arc-es-testapolo-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-testapolo-balzsam
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-labapolo-krem


aloe vera
35%

aloe vera
40%

aloe vera
30%

aloe vera
30%
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20610 | 75 ml   10p     

2.890,–
(3.853 Ft/100 ml)

20613 | 75 ml   11p     

3.190,–
(4.253 Ft/100 ml)

27536 | 200 ml   29p     

7.990,–
(3.995 Ft/100 ml)

27535 | 200 ml   29p     

7.990,–
(3.995 Ft/100 ml)

LR ALOE VIA TESTÁPOLÁS ÉS -TISZTÍTÁS

A gyengéd 
érintésekért
Az Aloe vera kézkrém kényezteti és megnyugtatja az igénybevett kezeket 

minden nap. Az aloe vera zseléből és bio körömvirág kivonatból álló kompozíció 

hozzájárul a bőr regenerációjához. Az aloe vera extra nedvességet kölcsönöz a 

bőrnek, így az igénybevett kezek újra puhák és ápoltak lesznek.

Aloe vera 
kézkrém

Gyorsan beszívódó kézkrém
•  35% aloe verával és bio körömvirág 

kivonattal
•  Táplál és nedvességgel tölt fel
•  A bársonyosan puha kezekért

Aloe vera 
intenzív 
kézbalzsam
Tápláló, gyorsan beszívódó krém a 
különösen igénybevett, száraz 
kezekre
•  40% aloe verával és bio körömvirág 

kivonattal
•  Intenzíven ápol és védi a bőrt
•  Segíti a durva bőr regenerálódását

Hatékony ápolás a 
definiált formákért
Két ápoló specialista a feszes 

bőrérzetért és az egységes 

bőrképért. Az aloe vera, a zöld 

tea kivonat és a hatékony 

összetevők kombinációja segít, 

hogy jól érezd magad a 

bőrödben.

Aloe vera  
testkontúr 
zselé
Gyorsan beszívódó, frissítő zselé 
hasra, felkarra és combra
•  30% aloe vera zselével, bio zöld tea 

kivonattal és Intenslim® 
hatóanyagkomplex-szel

•  Javítja a szövetek rugalmasságát
•  Rendszeres használat mellett 

csökkenti a has kerületét és 
feszesíti a bőrt

Aloe vera 
korrigáló 
testápoló
Tápláló krém combra és fenékre
•  30% aloe vera zselével, bio zöld tea 

kivonattal és Legance® 
hatóanyagkomplex-szel

•  Csökkenti a zsírrétegek lerakódását
•  Javítja a bőr rugalmasságát
•  A bőr külső megjelenése feszesebb 

és egyenletesebb lesz

Tudományos 
vizsgálatok* bizonyítják 
a testkontúr 
zselé alakformáló 
hatékonyságát:
•  A tesztalanyok 100%-a igazolja, 

hogy javul a bőrérzet

•  70% megerősíti, hogy a bőr 
rugalamasabbnak hat

•  70% láthatóan feszesebb bőrt 
tapasztal

Tudományos 
vizsgálatok** 
bizonyítják a 
testápoló korrigáló 
hatékonyságát:
•  A tesztalanyok 95%-a a bőrérzet 

javulásáról számol be

•  85%-uk jobb bőrsűrűséget igazol, 
ami a feszesebb, simább és 
rugalmasabb bőr alapfeltétele

•  A bőr sűrűsége akár 70%-kal javul

*  a Dermatest Intézet által 2017 
márciusában, 20 fő részvételével 
végzett vizsgálatok alapján, mindennapi 
használattal

**  a vizsgálatokat (szonográfia) a 
Dermatest Intézet végezte 2017 
márciusában 20 résztvevővel, akik 
mindennap használták a terméket a 
combjukon

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kezkrem-ekcema-kiutesek-repedesek
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-intenziv-kezbalzsam-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-testkontur-zsele
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-korrigalo-testapolo


aloe vera 
38%

20611 | 250 ml   10p     

2.590,–
(1.036 Ft/100 ml)

20612 | 500 ml   14p     

3.790,–
(758 Ft/100 ml)

A teljes körű 
frissességért

Éltető frissességbomba és higiénia az aloe vera legjavával az egész 

családnak. A tisztítás mellett a frissesség érzése és a megfelelő 

nedvességellátás is elengedhetetlen.

Aloe vera 
krémszappan

Ápoló krémszappan kezekre 
•  38% aloe vera zselével és bio 

körömvirág kivonattal
•  Gyengéden tisztít, nedvességgel 

tölt fel és ápol

Aloe vera  
krémszappan 
utántöltő

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kremszappan-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kremszappan-utantolto
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aloe vera
15%

aloe vera
35%

aloe vera
35%

20643 | 50 ml   7p     

1.890,–
(3.780 Ft/100 ml)

20633 | 250 ml   15p     

3.990,–
(1.596 Ft/100 ml)

20630 | 250 ml   11p     

3.090,–
(1.236 Ft/100 ml)

LR ALOE VIA TESTÁPOLÁS ÉS -TISZTÍTÁS

SZETT ENGEDMÉNY

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
•  Kellemes, friss bőrérzetet biztosít
•  Érzékeny bőrre is ajánlott
•  Különösen gyengéd borotválkozás 

után is

Aloe vera 
2 az 1-ben sampon és 
tusfürdő
Frissességbomba testre és hajra
•  35% aloe vera zselével és bio 

bambusz kivonattal
•  Gyors, egyszerű és hatékony 

– tisztít és ápol   

Aloe vera 
tusfürdő

Frissítő tusfürdő
•  35% aloe vera zselével és bio kivi 

kivonattal
•  Alapos és gyengéd tisztítás, mely 

nedvességgel látja el a bőrt
•  Természetesen friss érzetet biztosít

3.190,–
4.590,–
3.090,–

Szettben csak

Egyenként összesen 10.870,–

9.790,–

20706   31p

A mindennapos frissességért 
és higiéniáért

Aloe vera haj- és 
testápoló szett
Haarshampoo · 200 ml
Körperbalsam · 200 ml
Duschgel  · 250 ml

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-golyos-dezodor-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-2-az-1ben-sampon-es-tusfurdo
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-tusfurdo
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aloe vera
40%

aloe vera
40%

aloe vera
43%

Szettben csak

Egyenként összesen 5.670,–

4.890,–

2 x 1.890,–
1.890,–

20705   15p 

20676 | 4,8 g   7p     

1.890,–
20690 | 100 ml   7p     

1.890,–
20691 | 100 ml   7p     

1.890,–

LR ALOE VIA SZÁJ – ÉS FOGÁPOLAS

SZETT ENGEDMÉNY

A szép és ápolt 
mosolyért
Aloe vera 
szájápoló szett
2 x Fogkrém · 100 ml
Ajakápoló· 4,8 g

Ki álmodozik szép és felhőtlen nevetésről? Ez nem megy ápolt 

fogak és ajkak nélkül. Az aloe vera regeneráló hatékonysága 

gondoskodik a friss és egészséges fogakról, valamint a puha és 

sima ajkakról. Így mindig makulátlan lesz a mosolyod!

Az egészséges, 
szép mosolyért

Száj- és fogápolás

Aloe vera 
ajakápoló

Könnyed, színtelen ajakbalzsam
•  40% aloe verával és növényi 

olajokkal
•  Intenzív nedvességgel látja el a bőrt
•  Gyengéd ápolás a sima ajkakért

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

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ajakapolo-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-fogkrem-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sensitiv-fogkrem-paraben-mentes
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aloe vera
45%

aloe vera
60%

aloe vera
15%

aloe vera
15%

Egyenként összesen 11.670,–

Szettben csak 10.590,–
20763   35p 

20648 | 200 ml   11p     

3.190,–
(1.595 Ft/100 ml)

20649 | 200 ml   13p     

3.790,–
(1.895 Ft/100 ml)

20730 | 200 ml   17p     

4.690,–
(2.345 Ft/100 ml)

20647 | 150 ml   13p     

3.790,–
(2.527 Ft/100 ml)

* **

Viszlát, csapzott frizura! Mostantól ha reggel belenézel a tükörbe erősnek, 

magabiztosnak is szépnek fogod érezni magad. Az Aloe vera Nutri-Repair 

termékekkel a száraz igénybevett haj a múlté. Az újdonságok aloe vera zselével

és 7 természetes olajjal táplálják, erősítik és javítják a hajat, valamint védik a 

töredezéstől. Rugalmasság, egészséges ragyogás és magabiztosság a tövektől a 

hajvégekig.

Hajápolás

Új 
illat Új
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Aloe vera Nutri-Repair
hajápoló szett

ERŐS RUGALMAS TARTÓS HŐÁLLÓ

Selymes rugalmasság:
akár 3x könnyebb
kifésülhetőség*

Egészséges ragyogás:
több mint 90%-kal
kevesebb törött hajvég*

Vitalizáló illat:
a résztvevők 95%-a
szereti az illatot**

Új Új 
illat

Aloe vera Nutri-Repair
sampon
•  45% aloe vera zselével és bio 

bambusz kivonattal
•  Kíméletesen tisztítja és erősíti a 

hajat kívülről, valamint 
nedvességgel látja el a hajat és a  
fejbőrt

• Minden hajmosáshoz

Aloe vera Nutri-Repair
kondícionáló balzsam
•  15% aloe vera zselével és 7 olajból 

álló Nutri-Oil- Repair-Complex-szel
•  Táplálja és javítja a hajat anélkül, 

hogy igénybe venné
• Kisimítja a hajat
• Minden hajmosáshoz

Aloe vera Nutri-Repair
hajmaszk
•  15% aloe vera zselével és 7 olajból 

álló Nutri-Oil- Repair-Complex-szel
•  Táplálja és javítja a hajat, feltölti a 

hiányos részeket, visszaadja a haj 
stabilitását és segít megelőzni a 
töredezést

•  Használat: heti 1-2 alkalommal a 
balzsam helyett

Aloe vera Nutri-Repair
hővédő spray
•  60% aloe vera zselével és bio 

bambusz kivonattal
• Védi a hajat a forróságtól
•  Táplálja és nedvességgel látja el a 

hajat
•  Ideális pl. hajszárítás és hajvasalás 

előtt, nem kell lemosni

sampon, kondícionáló balzsam, hajmaszk

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-nutri-repair-sampon
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-nutri-repair-kondicionalo-balzsam
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-nutri-repair-hajmaszk
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-nutri-repair-hovedo-spray
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-nutri-repair-hajapolo-szett
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aloe vera
30%

aloe vera
30%

aloe vera
50%

aloe vera
50%

3.190,–
3.190,–
4.690,–

Szettben csak

Egyenként összesen 11.070,–

9.990,–

20424   
31p 

20425   
31p 

3.190,–
3.190,–
4.690,–

20420 | 200 ml   11p     

3.190,–
(1.595 Ft/100 ml)

20423 | 150 ml   11p     

3.190,–
(2.127 Ft/100 ml)

20421 | 100 ml   11p     

3.190,–
20422 | 100 ml   16p     

4.690,–

LR ALOE VIA FÉRFI ÁPOLÁS

A férfiak friss 
és ápolt 
bőréért

SZETT ENGEDMÉNY

A tökéletes 
borotválkozásért
Aloe vera 
férfi ápolószett I.
Borotvahab · 200 ml
After shave balzsam · 100 ml
Anti-stressz krém · 100 ml

Aloe vera 
férfi ápolószett II.
Borotválkozó gél · 150 ml
After shave balzsam · 100 ml
Anti-stressz krém · 100 ml LR ALOE VIA férfi ápolás – az aloe vera nedvességgel feltöltő 

tulajdonságának és a bio körömvirág kivonat megnyugtató  

hatásának köszönhetően a férfi bőr különleges igényeire kifejlesztve. A férfiak bőre teljesen mást igényel, 

mint a nőké, hiszen a borotválkozás miatt nagyobb kihívásoknak van kitéve.

Férfi ápolás

Aloe vera 
borotvahab

Gyengéd borotvahab
•  30% aloe verával
•  Megnyugtatja a bőrt és megelőzi az 

irritációt
•  Nedvességgel látja el és ápolja a 

bőrt borotválkozás előtt
•  A borotvált bőr sima és puha lesz
•  A hatékony és alapos 

borotválkozásért

Aloe vera 
borotválkozó 
gél
Gyengéd borotválkozó gél
•  30% aloe verával
•  Megnyugtatja a bőrt és megvédi az 

irritációktól
•  Nedvességgel látja el a bőrt és már 

borotválkozás előtt ápolja
•  A borotvált bőr puha és sima lesz
•  A hatékony és alapos 

borotválkozásért

Aloe vera 
after shave 
balzsam
Könnyed ápoló balzsam arcra
•  50% aloe vera zselével és bio fehér 

tea kivonattal
•  Csökkenti a bőrirritációt és 

megnyugtatja a bőrt
•  Nedvességgel lát el és ápol

Aloe vera 
anti-stressz 
krém
Könnyed, frissítő krém arcra
•  50% aloe vera zselével és bio fehér 

tea kivonattal
•  Frissességbomba a férfiak 

stresszes bőrére
•  Nedvességgel látja el és vitalizálja a 

bőrt

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-borotvahab-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-borotvalkozo-gel-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-after-shave-arcbalzsam
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-anti-stressz-krem
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aloe vera
40%

aloe vera
30%

aloe vera
40%

3.190,–
3.190,–
3.190,–

Szettben csak

Egyenként összesen 9.570,–

8.390,–

20318   
26p 

20319 | 100 ml   11p     

3.190,–
20320 | 250 ml   11p     

3.190,–
(1.276 Ft/100 ml)

20321 | 100 ml   11p     

3.190,–

SZETT ENGEDMÉNY

Ápolás és védelem 
érzékeny bőrre
Aloe vera 
baba szett

Habfürdő és sampon · 250 ml
Popsikrém · 100 ml
Arc- és testápoló · 50 ml

LR ALOE VIA BABAÁPOLÁS

Ha bababőrről van szó a kevesebb több. A babák bársonyosan 

puha bőre természetéből eredően nagyon érzékeny és a 

testazonos bőrvédő mechanizmusok még nem fejlődtek ki. Ezért 

nagyon gyengéd összetevőkkel kell ápolni, védeni és regenerálni 

bőrüket. 

Az új LR Aloe Via babaápoló termékek az aloe vera legjavával – 

a zseléjével – és az értékes bio növényi kivonatokkal még 

gyengédebbek és természetesebbek, mint azelőtt. Nem 

tartalmaznak parabént, ásványi olajokat 

és parfümolajat.

A gyengéden 
ápolt 
bababőrért

Babaápolás

Most még 
gyengédebb és 

természetesebb. 
Szülészek és 

gyerekorvosok 
ajánlásával.

Aloe vera baba
popsikrém

Tápláló, feszesítő krém érzékeny, 
irritált bőrre
•  40% aloe vera zselével, bio 

körömvirág kivonattal, cinkkel és 
panthenollal

•  Segíti a sebes bőr regenerálódását 
és megelőzi a további bőrpirosodás 
kialakulását a pelenka területén

•  Regenerálja és megnyugtatja az 
irritált bőrt

•  Nem tartalmaz parfümolajat

Aloe vera baba
habfürdő és sampon

Különösen kíméletes, krémes 
habfürdő érzékeny bőrre
•  30% aloe vera zselével, bio 

körömvirág kivonattal és szójaolajjal
•  Gyengéd és kíméletes tisztítás
•  A tisztítás alatt védi az érzékeny 

bőrt a kiszáradástól és 
nedvességgel látja el

•  Nem tartalmaz szulfátokat és 
parfümolajat

Aloe vera baba
arc- és testápoló

Különösen kíméletes, könnyed krém 
érzékeny bőrre
•  40% aloe vera zselével, bio 

körömvirág kivonattal és 
panthenollal

•  Támogatja a bőrkorlátokat és véd a 
nedvességveszteséggel szemben

•  Nedvességgel lát el, ápol és 
megnyugtat

•  Nem tartalmaz parfümolajat

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-baba-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-baba-popsikrem-erzekeny-borre
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-habfurdo-es-sampon-erzekeny-borre
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-baba-arc-es-testapolo-erzekeny-borre


aloe vera

aloe vera
40%

40%

aloe vera
40%

23075 | 100 ml   17p     

4.890,–
23071 | 100 ml   18p     

4.690,–
23072 | 75 ml   28p     

7.890,–
(10.520 Ft/100 ml)
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30%
aloe vera

40%
aloe vera

70%
aloe vera

23074 | 50 ml   22p     

6.290,–
(12.580 Ft/100 ml)

23073 | 125 ml   22p     

6.290,–
(5.032 Ft/100 ml)

23070 | 200 ml   18p     

4.590,–
(2.295 Ft/100 ml)

Aloe vera Sun  
napvédő krém 

FF 20
Könnyed krémzselé, 
világosbarna bőrre
• 40% aloe vera zselével
• Védi a bőrt az 
 UVA- és az UVB-sugárzástól
•  Ápol, hűsít és nedvességgel 

tölt fel
•  Könnyen eloszlatható, nem 

ragad
• Vízálló

Aloe vera Sun  
naptej 

FF 30
Napvédő krém világos bőrre
• 40% aloe vera zselével
•  Véd az UVA- és az UVB-

sugárzástól
•  Ápolja és nedvességgel tölti 

fel a bőrt
• Vízálló

Aloe vera Sun 
intenzív naptej 

FF 50+
Napvédő krém érzékeny bőrre és
gyerekeknek
•  40% aloe vera zselével
•  Védi a bőrt az UVA és az 

UVB-sugárzástól
• Ápol és nedvességgel tölt fel
• Vízálló

LR ALOE VIA NAPVÉDELEM

Garantáltan hatékony UVA- és 
UVB védelemmel

Minden bőrtípusnak más napvédő termékre van szüksége. Az érzékeny bőrtől a napbarnítottig – az LR Aloe Via napvédő termékek védelmet 

és ápolást nyújtanak az egész családnak. Az aloe vera nedvességgel látja el az igénybevett bőrt, hűsít, megnyugtat és regenerál. Az ideális 

védelemhez kb. 4 evőkanál (felnőtteknek) krém felvitelét ajánljuk a teljes testre.

Aloe vera Sun
bőröregedés-csökkentő
napvédő krém 
FF 20
Napvédő krém érzékeny területekre, 
mint az arc és a dekoltázs
•  40% aloe vera zselével
•  Védi a bőrt az UV-sugárzással 

szemben
•  Óvja a bőrt az idő előtti öregedéstől
•  Ápolja és nedvességgel tölti fel a 

bőrt

Aloe vera Sun 
napvédő spray 

FF 30
Könnyed krém világos bőrre
• 30% aloe vera zselével
•  Védi a bőrt az UVA- és az UVB-

sugárzástól
• Ápol, hűsít és nedvességgel tölt fel
• Gyors és egyszerű használat
• Vízálló

Aloe vera Sun  
napozás utáni 
krémzselé

Könnyű, hűsítő krém
•  70% aloe vera zselével és shea vajjal
•  Hűsíti a bőrt és segíti a napozás 

utáni regenerációt
•  Nedvességgel tölt fel és ápol
•  Megnyugtatja és puhává varázsolja 

a bőrt

Az LR ALOE VIA  
napvédő termékek

a napsütéses 
hónapokban 

elérhetők áprilistól 
augusztusig.

Az egészséges, 
napbarnított 
bőrértNapvédelem

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-napvedo-krem-lsf20
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-naptej-lsf30
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-intenziv-naptej-lsf-50
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-anti-aging-krem-lsf20
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-napvedo-spray-lsf-30
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sun-napozas-utani-krem
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Az exkluzív ZEITGARD 2 bőröregedés-
csökkentő készülék csökkenti a ráncokat és fiatalos bőrmegjelenést* 
garantál. A speciálisan egymásra épített termékek összjátéka 
célzottan kezeli a ráncokat és a szükséges bőrfelületeket. 
A termotechnológiának köszönhetően a ZEITGARD 2 bőröregedés-
csökkentő készülék a hatóanyagokat hatékonyan a bőrrétegekbe 
szállítja. 

A hosszantartó ZEITGARD arcápolás a teljes körű 
ápolás utolsó lépése.
A bőrtípushoz igazított gondoskodás megerősíti a hosszú távú sikert. 
A mindennapi ápolás hatékony bőröregedés-csökkentő termékeket 
kínál, a speciális ápolás pedig igényes extra termékeket garantál az 
egyedi igényekre.

Az arctisztítás az első lépes
a hatékony és hosszantartó bőröregedés-csökkentés érdekében. 
A speciális oszcillációs technológiának köszönhetően a ZEITGARD 1 
arctisztító készülék gombnyomásra pórusmélységű tisztítást biztosít, 
javítja a bőrképet és felkészíti a bőrt az ápolás további lépéseire.

HATÉKONY. 
INNOVATÍV. 
PROFESSZIONÁLIS.

Innovatív bőröregedés-csökkentés 
a fiatalos kisugárzásért
Teljes körű, professzionális ZEITGARD BŐRÖREGEDÉS-CSÖKKENTÉS az otthonodban: a három 
lépéssel megőrizheted bőröd fiatalos kisugárzását - pórus mélységű tisztatás gombnyomásra, 
bőröregedés-csökkentés azonnal látható eredményekkel és bőrtípushoz igazított ápolás.

*  A vizsgálatokat a Dermatest Intézet  2015 júliusában és augusztusában végezte 
40 fő részvételével. 

LR ZEITGARD BŐRÖREGEDÉS-CSÖKKENTÉS
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egyenként 7.890,–

egyenként 5.690,–
(4.552 Ft/100 ml)

70000   19p   125 ml

70001   19p   125 ml

70003   27p

70004   27p

70036   180p

62.990,–

5.690,–

68.680,–

62.990,–
Egyenként összesen

Szettben csak

70037   180p

Gyengéd ápolás – 
látható hatás

*  A vizsgálatokat a neves Dermatest Intézet végezte. 
Vizsgálat időszaka: 6 hét (2015 január vége - március ideje), Résztvevők: 40 fő

**  Az egyes kefeszálak akár 3 hétig higiénikusan tiszták maradnak a MicroSilver technológiának köszönhetően.
A MicroSilver tiszta ezüstporból és prózus mulekulastruktúrából áll.
A MicroSilver tartósan szabályozza a baktériumok újraképződését.

LR ZEITGARD ARCTISZTÍTÁS

A ZEITGARD 1 arctisztító készülék a 
hosszantartó és hatékony bőröregedés-
csökkentés első lépése!

• Szebb bőrkép a pórustisztításnak köszönhetően

•  Simább, feszesebb bőr a masszázsfunkció által

•  Friss arcszín a vér mikrokeringetésének köszönhetően

Ajándék 
szettenként:
készüléktartó 

utazáshoz

ÉRZÉKENY BŐRRE

•   Puhább, MicroSilver hatóanyagot 
tartalmazó kefeszálak

•   Kifejezetten az érzékeny bőrre  
kifejlesztett krém

•  A hatékonyságot a Dermatest Intézet 
tesztelte*

NORMÁL BŐRRE

•   A kefeszálak MicroSilver hatóanyagot 
tartalmaznak

•   Az enyhén habzó zselé speciálisan 
alkalmas a mélytisztításra

•  A hatékonyságot a Dermatest Intézet 
tesztelte*

SZETT ENGEDMÉNY

normál bőrre

ZEITGARD 1 arctisztító 
készülék
arctisztító zselé  
vagy krém · 125 ml

érzékeny bőrre

+ Ajándék készüléktartó 
utazáshoz

Ajándék

normál bőrre

Zeitgard kefe fejek
normál bőrre

érzékeny bőrre

érzékeny bőrre

Zeitgard 1 arctisztító
zselé vagy krém

ZEITGARD 1
• Osszcillációs kefe fejek
• Pórusmélységű, gyengég tisztítás  
•  Akár 10 x hatékonyabb, mint a 

normál tisztítás**

ZEITGARD 1 arctisztító 
készülék szett

https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-1-arctisztitas
https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-1-arctisztitas


Az exkluzív ZEITGARD 2 
bőröregedés-csökkentő készülék 
redukálja a ráncokat és bizonyítottan 
fiatalabbnak láttatja a bőrt*.

•   A tesztalanyok 95%-a ideális hatóanyag-felvételt igazolt 

a ZEITGARD 2 bőröregedés-csökkentő készülék 

használata után 

•   A tesztalanyok több mint 90%-a a bőr jobb 

nedvességellátásáról számolt be

•   A tesztalanyok 90%-a nagyobb bőrrugalmasságot 

igazolt 

•   A tesztalanyok több mint 80%-a azonnal látható és 

érezhető eredményekről számolt be

•   A tesztalanyok több mint 75%-a jelentősen 

fiatalosabbnak ható szemkörnyékről számolt be  

* Dermatest vizsgálat 40 tesztalanyon 2015 július és augusztus között
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71000 | 30 ml   76p     

22.290,–
(74.300 Ft/100 ml)

71002 | 50 ml   65p     

18.890,–
(37.780 Ft/100 ml)

71001 | 50 ml   65p     

18.890,–
(37.780 Ft/100 ml)

Szettben csak

Egyenként összesen 119.970,–

94.490,–

Szettben csak

Egyenként összesen 41.180,–

36.590,–

71006   270p
78.790,–
22.290,–
18.890,–

71007   270p
78.790,–
22.290,–
18.890,–

Ajándék

71008   110p
22.290,–
18.890,–

71009   110p
22.290,–
18.890,–

Látható bőröregedés-
csökkentés*

•   Koncentrált szemránc szérum
•    Feltölti, ellazítja a szemkörnyéket és 

kisimítja a kisebb ráncokat
•   Innovatív hatóanyag-komplex  

PatcH2O™ és Ultra Filling Spheres 
összetevők kombinációjából

•   Speciális arckrém érettebb bőrre a 
feszes kontúrok megőrzéséért

•    A ráncok mélysége csökken, a bőr 
fiatalosabbnak hat 

•    Innovatív hatóanyag-komplex  
PatcH2O™ és Ultra Filling Spheres 
összetevők kombinációjából

•   Tápláló arckrém a hangsúlyos 
kontúrokért, fiatal bőr esetén is

•   Egységesnek ható bőrképet biztosít, 
megerősíti az arckontúrokat

•     Innovatív hatóanyag-komplex 
PatcH2O™ és Ultra Filling Spheres 
összetevők kombinációjából

Zeitgard bőröregedés-
csökkentő szemránc szérum

Zeitgard bőröregedés-csökkentő 
átalakító krémzselé

Zeitgard bőröregedés-csökkentő 
hidratáló krémzselé

•  Elektromos bőröregedés-csökkentő 
készülék

•  A bőröregedés-csökkentő hatóanyagok 
thermotechnológiával jutnak a 
bőrrétegekbe

•  Frissebb bőrmegjelenés a vér 
mikrogerinése által

ZEITGARD 2

SZETT ENGEDMÉNY

Zeitgard 2 bőröregedés-csökkentő 
készülék és átalakító krémzselé 
szett

Zeitgard 2 bőröregedés-csökkentő 
készülék és hidratáló krémzselé 
szett

SZETT ENGEDMÉNY

szemránc szérum
hidratáló krémzselé

Zeitgard bőröregedés-
csökkentő átalakító 
szett 
szemránc szérum
átalakító krémzselé

Zeitgard bőröregedés-
csökkentő hidratáló 
szett

Ajándék 
szettenként:
készüléktartó 

utazáshoz

VAGY

LR ZEITGARD BŐRÖREGEDÉS-CSÖKKENTÉS

ZEITGARD 2
szemránc szérum
hidratáló krémzselé
+ Ajándék készüléktartó utazás-
hoz 

ZEITGARD 2
szemránc szérum
átalakító krémzselé
ZEITGARD készüléktartó 
utazáshoz

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-2-bororegedes-csokkento-keszulek-hidrataloval
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-2-bororegedes-csokkento-keszulek-kremzselevel
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-bororegedes-csokkento-szemranc-szerum
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-bororegedes-csokkento-atalakito-kremzsele
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-bororegedes-csokkento-hidratalo-kremzsele
https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-2-oregedesgatlas
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Egymásra épülő ápolás
a tartós bőröregedés-
csökkentésért

LR ZEITGARD ARCÁPOLÁS

A ZEITGARD bőröregedés-csökkentő program 

kiegészítője az ápoló termékcsalád, mely célzott 

gondoskodást biztosít az otthoni arcápolásban. 

Kortól és nemtől független – ne bízd a szépséget a 

véletlenre!

Hatékony és gazdagon  
tápláló arcápolás

Hatékony bőröregedés-csökkentő termékek a 
mindennapi bőrápolási rituáléhoz.

Extra ápolás a különleges igényekre.

Racine: hatékony ápolás 
nedvességgel feltöltő és energiával 
ellátó hatóanyagokkal a 
bőröregedés első jelei ellen.

Nanogold: gazdag ápolás 
arannyal és selyemproteinekkel a 
fény hatására kialakuló ráncok 
leküzdéséért és a regenerációért.

Beauty Diamonds: intenzív luxus 
ápolás – gyémántokon és 
peptideken alapuló kényeztető 
textúra érettebb bőrre.

Platinum: különleges ápolás 
innovatív hatóanyag-kombinációval 
a férfiak igénybevett bőrére.

Serox: megelőző ápolás a mimikai 
ráncok és a volumenveszteség ellen. 
Exkluzív bőröregedés-csökkentő 
kombináció hyaluronsavval és Ultra 
Filling Spheres™ hatóanyaggal.

PowerLift: hidratáló energiabomba 
7 gyógynövénnyel az élettel teli 
bőrért. Nőknek és férfiaknak 
egyaránt.

Éjszakai maszk: regeneráló 
maszk magas hatékonyságú ápoló 
formulával a kipihent bőrért. 
Tápláló, kényeztető textúra értékes 
olajokkal.

https://www.aloewebshop.hu/racine-borapolas
https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-arcapolas/nanogold
https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-arcapolas/beauty-diamonds-96
https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-arcapolas/platinum
https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-arcapolas/serox-95
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-powerlift-arckrem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-anti-aging-ejszakai-maszk


28500 | 50 ml   14p     

3.690,–
(7.380 Ft/100 ml)

28501 | 50 ml   16p     

4.290,–
(8.580 Ft/100 ml)

28504 | 30 ml   27p     

7.390,–
(24.633 Ft/100 ml)

28502 | 15 ml   11p     

3.090,–
(20.600 Ft/100 ml)

28181 | 125 ml   14p     

4.090,–
(3.272 Ft/100 ml)

28182 | 50 ml   32p     

9.290,–
(18.580 Ft/100 ml)

28183 | 50 ml   38p     

10.490,–
(20.980 Ft/100 ml)

3.690,–
4.290,–
3.090,–

Szettben csak

Egyenként összesen 11.070,–

9.990,–

28503   34p 

9.290,–
10.490,–

Szettben csak

Egyenként összesen 19.780,–

17.890,–

28188   54p 
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A kíváló gondoskodás exkluzív kombinációja arannyal és selyemproteinnel.
Amíg az arany tökéletes védelmet biztosít az UV-sugarak ellen, a
selyemproteinek hozzájárulnak a bőr kollagének felépítéséhez és ezzel a bőr
regenerálódásához is.

Gazdag ápolás az idő előtti 
bőröregedés ellen

A hatékony ápolás gondoskodik a fáradtnak tűnő, kimerült bőr 
nedvességellátásáról és új energiájáról. A friss, élettel teli arcbőrért. 
Mielőtt az első ráncok kialakulnának, megállíthatod a bőröregedés 
folyamatait a koenzim Q10-es és algákat tartalmazó krémekkel. 
A termékcsalád támogatja a sejtek energiaháztartását: aktiválja a 
bőrt, több frissességet és ragyogást kölcsönöz.

A hatékony 
ápolás kezdetei

SZETT ENGEDMÉNY

Zeitgard 
Racine Q10 szett
Nappali krém · 50 ml
Éjszakai krém · 50 ml
Szemránckrém · 15 ml

•  Koenzim Q10-zel a sejtek több 
energiájáért

•  Az algákból álló ápoló komplex 
növeli a nedvességellátást

•  Az E-vitamin védi a sejteket
•  Az UV-szűrő véd a fény káros 

hatásaival szemben

Zeitgard Racine Q10 
nappali krém

•  A koenzim Q10 segíti a sejtek 
regenerációját az éjszaka folyamán

•  Az algákból álló hatóanyag-
kombináció  ásványi anyagokkal 
látja el a bőrt

•  Az E-vitamin regenerálja a bőrt az 
éjszaka folyamán

•  Tápláló textúra jojobaolajjal és 
shea vajjal

Zeitgard Racine Q10 
 éjszakai krém

•  A tiszta kollagén javítja a bőr 
feszességét

•  Intenzív nedvességellátás és 
megkötés

•  Friss, egyeneletes bőrmegjelenést 
kölcsönöz

Zeitgard Racine kollagén 
szérum

•  Koenzim Q10-zel a sejtek több 
energiájáért

•  Hatékony vitaminkombináció a 
természetes regenerációért:

•  Az A-vitamin megelőzi a ráncképződést
•  Az E-vitamin véd a szabadgyökökkel 

szemben
•  A C-vitamin antioxidatív hatással bír
•  Az algákból álló hatóanyag-kombináció 

javítja a nedvességellátást

Zeitgard Racine Q10 
energizáló szemránckrém

LR ZEITGARD ARCÁPOLÁS

•  Tisztítja és felfrissíti a bőrt
•    Nanogolddal és selyemproteinekkel 

UVA-védelemként az idő előtti 
bőröregedés ellen 

•  Vegyes bőrtípusra is

Zeitgard Nanogold & Silk 
arctonik

•  Selymesen krémes textúra
•   Ápolja és kényezteti a bőrt egész 

nap
•   Nanogolddal és selyemproteinekkel 

UVA-védelemként az idő előtti 
bőröregedés ellen

•   Speciális Aglycal®komplex-szel, 
TIMP-peptidekkel® és Uvinul A plus 

hatóanyaggal®*

Zeitgard Nanogold & Silk 
nappali krém

•  Luxus krém
•   Ápolja és regenerálja a bőrt az éjszaka 

folyamán
•   Nanogolddal és selyemproteinekkel UVA-

védelemként az idő előtti bőröregedés ellen
•  TIMP-Peptidekkel® és SYN®-COLL 

ránccsökkentő hatóanyaggal a fény 
okozta bőrproblémák megelőzésére

Zeitgard Nanogold & Silk 
éjszakai krém

SZETT ENGEDMÉNY

Nanogold & Silk 
ápolószett
Nappali krém · 50 ml
Éjszakai krém · 50 ml

* a BASF AG védjegye

https://www.aloewebshop.hu/racine-q10-szett
https://www.aloewebshop.hu/racine-borapolas
https://www.aloewebshop.hu/racine-q10-nappali-krem
https://www.aloewebshop.hu/racine-q10-ejszakai-krem
https://www.aloewebshop.hu/racine-kollagen-szerum
https://www.aloewebshop.hu/racine-q10-szemkornyek-apolo-szemranckrem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-nanogold-silk-szett
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-nanogold-silk-arctonik
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-nanogold-silk-nappali-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-nanogold-silk-ejszakai-krem
https://www.aloewebshop.hu/anti-aging/zeitgard-arcapolas/nanogold
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28314 | 30 ml   43p     

11.990,–
(39.967 Ft/100 ml)

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

INTENZÍV ANTI-AGE ÁPOLÁS
a fiatalosan sugárzó megjelenésért
6 természetes eredetű, tápanyagban gazdag olaj kombinációja és nagy gonddal összeválogatott 
vitaminok segítenek az arcolajnak abban, hogy fiatalosan sugárzóvá varázsolja a kiszáradt, 
megviselt és fényét vesztett arcbőrt.

Új

•  A-, E- és F-vitaminokkal táplálja a 
bőrt és ezáltal regenerálja azt

•  Értékes olajokkal gátolja meg, 
hogy a bőr veszítsen 
nedvességtartalmából

•  A gazdag olajos kombinációjának 
köszönhetően az arcbőr megőrzi 
fiatalos ragyogását

Zeitgard Beauty Diamonds  
arcápoló olaj

Bőröregedés-csökkentő olaj
Megfelelő ápolás a ragyogó 
árnyalatért

Bőröregedés-csökkentő bomba
Tápláló extra ápolás 
a bársonyosan puha bőrért

Bőröregedés-csökkentő maszk
Intenzív regeneráló ápolás a sima, 
rugalmas bőrért

1 OLAJ – 3 HASZNÁLATI LEHETŐSÉG

•  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!

•  Néhány csepp olajat keverj el 
a megszokott nappali vagy 
éjszakai krémeddel (akár az 
éjszakai maszkkal is) az 
igazán kényeztető ápolásért!

•  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

10.490,–
12.090,–
8.990,–

Szettben csak

Egyenként összesen 31.570,–

27.290,–

28300   84p 

28304 | 50 ml   43p     

12.090,–
(24.180 Ft/100 ml)

28306 | 30 ml   32p     

8.990,–
(29.967 Ft/100 ml)

28302 | 125 ml   14p     

4.090,–
(3.272 Ft/100 ml)

28303 | 50 ml   38p     

10.490,–
(20.980 Ft/100 ml)

28307 | 30 ml   43p     

12.290,–
(40.967 Ft/100 ml)

Luxusápolás érett bőrre
Luxus ápolócsaládunk – kényeztető textúrával és hatékony bőröregedés-csökkentő 
összetevőkkel – gyémánt hatóanyagkombináción alapszik, mely feszesíti a bőrt és 
védi a külső környezeti hatásokkal szemben.

SZETT ENGEDMÉNY

Zeitgard 
Beauty Diamonds szett
Nappali krém · 50 ml
Éjszakai krém · 50 ml
Szemránckrém · 30 ml

•  Ránccsökkentő éjszakai 
krém

•   Értékes olajokkal és 
ránccsökkentő 
hatóanyagokkal

•   Csökkenti a ráncok 
megjelenésének esélyét

Zeitgard Beauty 
Diamonds ránctalanító 
éjszakai krém

•   Gyengéd ápolás
•   Segítséget nyújt a szem  

alatti karikák eltüntetésében
•   Csökkenti a ráncok 

kialakulásának esélyét

Zeitgard Beauty 
Diamonds 
szemránckrém

•   Frissítő és nedvességpótló 
arctonik

•  Tisztítja a bőrt
•   Vegyes bőrtípusra is

Zeitgard Beauty 
Diamonds 
mélyhidratáló arctonik

•   Gyengéden krémes nappali krém
•   Csökkenti a ráncok 

megjelenésének esélyét és erősíti 
a bőr feszességének érzését

•   A bőröregedés-csökkentő 
Detoxiquin megelőzi az idő előtti 
bőröregedést és támogatja a 
sejtregenerálódást

•   Az innovatív Hexapeptid védelmet 
nyújt a szabad gyökök képződése 
ellen

Zeitgard Beauty 
Diamonds ránctalanító 
nappali krém

•  Gazdagon tápláló krém
•   Intenzíven ápolja és kényezteti 

a bőrt
•  Keramidok és Hyaluronic Filling 

Spheres® hatóanyagok 
kombinációja, mely jelentősen 
csökkenti a ráncok 
kialakulásának esélyét

•   Értékes olajokkal a puha 
bőrérzetért

Zeitgard Beauty 
Diamonds ránctalanító 
arcápoló krém

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-arcapolo-olaj
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-arcapolo-olaj
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-ranctalanito-ejszakai-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-szemranckrem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-melyhidratalo-arctonik
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-ranctalanito-nappali-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-ranctalanito-arcapolo-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-3-darabos-szett
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Szettben csak

Egyenként összesen
28450 | 30 ml   27p     

7.690,–
(25.633 Ft/100 ml)

28449 | 50 ml   38p     

10.790,–
(21.580 Ft/100 ml)

10.790,–

7.690,–
18.480,–

16.790,–

28469   
53p 

Ha a férfiak arcának ápolásáról van szó, a 
megfelelő termék kiválasztása a 
legfontosabb, mely frissességbombát 
garantál a bőrnek és erősíti a védelmet a 
mindennapi kihívásokkal szemben.

•  Intenzív és célzott ápolás
•  Egyszerű használat
•  Tökéletes hatékonyság

Férfiaknak 
tökéletes

A divatos férfiaknak számít a tökéletes megjelenés! A különösen a férfiak bőrére 
kifejlesztett formula az innovatív hatóanyagoknak köszönhetően gyorsan 
beszívódik, átnedvesíti a bőrt, csökkenti a ráncokat és fiatalos bőrmegjelenést 
kölcsönöz.

Speciális ápolás 
férfiaknak

LR ZEITGARD ARCÁPOLÁS

•   Könnyű, gyorsan beszívódó krém a 
szemkörnyékre

•  Nedvességgel tölt fel és frissít
•   Csökkenti a szem alatti karikák és 

ráncok kialakulásának esélyét
•   Lumin-Eye® hatóanyaggal, zöld kávé 

kivonattal  és hylauronsavakkal

Zeitgard Platinum expressz 
hűsítő szemkörnyékápoló

•   Könnyű, gyorsan beszívódó krém 
arcra

•  Nedvességpótló és frissítő
•  Rugalmasabbá teszi a bőrt és segít a 

bőröregedés megelőzésében
•  Kapszulába zárt gleccservízzel, 

kaktusz kivonattal, hyaluronsavakkal 
és E-vitaminnal

Zeitgard Platinum
bőröregedés-csökkentő krém

SZETT ENGEDMÉNY

Zeitgard Platinum szett
Bőröregedés-csökkentő 
krém · 50 ml 
Expressz hűsítő 
szemkörnyékápoló · 30 ml

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-platinum-expressz-husito-szemkornyekapolo
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-platinum-bororegedes-csokkento-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-platinum-szett-ferfiaknak
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-platinum-szett-ferfiaknak
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1

2
28250 | 30 ml   54p     

14.990,–
(49.967 Ft/100 ml)

Egyedülálló hatóanyag-kombináció
célzott felhasználásra
Az exklúzív és hatékony ZEITGARD Serox termékek célzottan lépnek fel az idő múlásának nem kívánt jeleivel szemben. Az LR újdonsága, a 
Serox bőrtökéletesítő krém innovatív kettős öregedésgátló hatásával kétféle módon tesz a bőr tökéletességének és fiatalságának megőrzése 
érdekében. Az arcbőr fenntartható fiatalítása és azonnali tökéletesítő hatás. Tartósan fiatalos megjelenést a többi Serox termék egymásra 
épülő hatóanyag-kombinációjával érhetsz el: kevesebb mimikai-, szem- és homlokránc, de jelentősen nagyobb rugalmasság. A Serox 
ajakfeltöltő krém teltebb ajkakat garantál és csökkenti az ajakráncokat.*

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

Új

•  Azonnali, ideális bőrfiatalító 
hatás

•  Fenntartható bőrregeneráló 
hatás

•  A bársonyosan puha, 
minden hibát elfedő 
Perfector formula finom 
színpigmentjei megoldják a 
bőrproblémákat

•  Alkalmazzuk minden nap a 
nappali krém után, a 
sminkelés előtt.

Serox
bőrtökéletesítő
krém

Kétféle fiatalító hatás
azonnali és fenntartható
Az LR ZEITGARD Serox bőrtökéletesítő krém ideális megoldás a hibátlan arcbőr megszerzéséért. 
Innovatív, kétlépcsős technológiájának köszönhetően egyszerre fejt ki azonnali és fenntartható 
fiatalító hatást a bőrön.

BŐRTÖKÉLETESÍTŐ KRÉM

EGYSZERRE KÉTFÉLE 
FIATALÍTÓ

SEROX

HATÁS AZ EGYEDI TECHNOLÓGIÁNAK 
KÖSZÖNHETŐEN

AZONNALI TÖKÉLETESSÉG
A bőr optikai megújulása másodpercek 
alatt. A bársonyos puha, minden hibát 
elfedő Perfector formula finom 
színpigmentjei megoldják a 
bőrproblémáinkat: a pórusok, a 
bőrhibák és a ráncok száma a 
minimumra csökken, a zsíros bőr matt 
hatásúvá válik.

FENNTARTHATÓ 
TÖKÉLETESSÉG
A bőrszerkezet napról napra történő, 
fenntartható javítása. A mélyreható, 
öregedésgátló hatóanyagok, mint a 
Gatuline In-Tense és az Ultra Filling 
Spheres megerősítik a bőrszerkezetet és 
növelik annak rugalmasságát: ezáltal a 
bőr simább és szilárdabb lesz.

Szettben csak

Egyenként összesen

15.490,–
20.590,–
10.790,–
12.290,–

59.160,–

51.490,–

28245   163p 

SZETT ENGEDMÉNY

Zeitgard 
Serox regeneráló szett
Intenzív regeneráló krém · 50 ml
Regeneráló szérum ·  30 ml
Ráncfeltöltő krém ·  15 ml
Szemkörnyékápoló párnák  
 4 x 2 párna

28235 | 4 x 2 párna  43p     

12.290,–
(1.536 Ft/párna)

28240 | 15 ml   38p     

10.790,–
(71.933 Ft/100 ml)

28236 | 15 ml   38p     

10.790,–
(71.933 Ft/100 ml)

28230 | 30 ml   76p     

20.590,–
(68.633 Ft/100 ml)

*  A vizsgálatokat a Dermatest Intézet végezte 10 fő részvételével 2016 novemberében 4 héten keresztül

•   Profi szemkörnyékápoló 
párnák magas minőségben

•   Nedvességgel látja el az 
érzékeny szemkörnyéket

•   Fagyasztásos szárítással 
készült kollagénekből, 
használat előtt az aktiváló 
folyadékkal kell 
benedvesíteni

•   Az aktiváló folyadék  
Argireline®, Gatuline 
Expression®  hatóanyagot 
és hyaluronsavat tartalmaz, 
mely csökkenti a ráncok 
mélységét 

Zeitgard Serox 
professzionális 
szemkörnyékápoló 
párnák

•   Akár 15%-kal teltebb 
ajkak*

•   Az ajakráncok látható 
csökkenése*

•    Feszesebb és formásabb 
ajakkontúrok*

•    Gazdag textúra – egyszerű 
felvitel

• E-vitaminnal

Zeitgard Serox 
ajakfeltöltő krém

•   Innovatív ránccsökkentő 
krémkompozíció

•  Magas hatóanyag tartalmú 
összetevőkkel, mint az 
Argireline®, Ameliox®, Ultra 
Filling Spheres® a rugalmas, 
sima és frissnek ható 
megjelenésért

•   Ránccsökkentő 
komponensekkel a finom és 
mély ráncok ellen, 
hosszantartó hidratálás

•   Ideális a regeneráló 
szérummal kombinálva

Zeitgard Serox intenzív 
regeneráló krém

•   Intenzív koncentrátum a 
mimikai ráncok ellen 

•   Speciálisan a száj-, szem- 
és homlokráncok ellen

•   Hatékony összetevőkkel, 
mint  az Argireline®, 
Gatuline Expression®, 
Dynalift® és a 
hyaluronsavak, melyek 
segítik a ráncok 
mélységének csökkentését 

•   Gyorsan beszívódik és 
rendszeres használat 
mellett pozitív hatást fejt ki  

Zeitgard Serox 
ráncfeltöltő krém

•   Intenzív ránccsökkentő 
formula, krémes állagú 
szérum

•   Magas hatóanyagtartalmú 
összetevőkkel, mint az 
Argireline®, Ameliox® és 
Polylift® a ráncok 
mélységének csökkentéséért 

•   Lazító és nedvességpótló 
hatás a simább bőrért

•   Ideális az intenzív regeneráló 
krémmel kombinálva  

Zeitgard Serox 
regeneráló szérum

28244 | 50 ml   54p     

15.490,–
(30.980 Ft/100 ml)

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-anti-aging-regeneralo-szett
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-professzionalis-szemkornyekapolo-parnak
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-anti-aging-rancfeltolto-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-anti-aging-ajakfeltolto-ajakapolo-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-intenziv-regeneralo-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-anti-aging-regeneralo-szerum
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-bortokeletesito-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-serox-bortokeletesito-krem


28091 | 30 ml   22p     

6.190,–
(20.633 Ft/100 ml)

71011 | 50 ml   22p     

6.290,–
(12.580 Ft/100 ml)
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Intenzív frissességbomba
nőknek és férfiaknak
A könnyed arcápoló frissességbombával látja el az energiaszegény bőrt – napközben is! 
A Reductine®, a hyaluronsavak, az alga kivonat és 7 gyógynövény kombinációja gondoskodik a 
bőr megfelelő hidratáltságáról. Sőt, életerővel és rugalmassággal tölti fel!

A ZEITGARD éjszakai maszk különlegesen ápolja a bőrt, melynek értékes hatóanyagai
az éjszaka folyamán felszívódnak a bőrbe. A jojoba olaj, a shizandra bogyó és az
Ultra Filling Speres összetevők extra adag gondoskodást biztosítanak a bőrnek és
segítik a regenerációt. Reggelre az arcbőr bársonyosan puha, sima és friss lesz.

ÉJSZAKAI REGENERÁCIÓ:  
Rugalmasabb és feszesebb bőr

NAPPALI 
HASZNÁLATRA 
FÉRFIAKNAK IS!

•  Könnyű arckrém emulzió
•   Feszesíti és vitalizálja, rugalmassá 

teszi, valamint életerővel és 
energiával látja el a bőrt

•   Oat-peptidekkel, hyaluronsavakkal, 
alga kivonattal és 7 gyógynövénnyel  
a nedvességpótló  bőröregedés-
csökkentő hatás érdekében

•  Férfiaknak is ajánljuk

Zeitgard PowerLift arckrém
ÉJSZAKAI 
HASZNÁLATRA 
FÉRFIAKNAK IS!

•   Ápolja és regenerálja a  
bőrt az éjszaka folyamán

•   A jojoba olaj nedvességgel  
látja el a bőrt

•   Az Ultra Filling Spheres hatóanyagok 
gondoskodnak a bőröregedés-
csökkentésről

•   A shizandra bogyó regenerálja a bőrt
•   Az opitmális eredmények elérése 

érdekében heti 2 használat javasolt

Zeitgard éjszakai maszk

LR ZEITGARD ARCÁPOLÁS

https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-anti-aging-ejszakai-maszk
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-powerlift-arckrem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-powerlift-arckrem
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25000 | 150 ml   20p     

5.590,–
(3.727 Ft/100 ml)

25001 | 50 ml   23p     

6.190,–
(12.380 Ft/100 ml)

5.590,–
6.190,–

Szettben csak

Egyenként összesen 11.780,–

10.790,–

25004   35p 

A különleges hatóanyag-kombinációnak 
köszönhetően a MicroSilver Plus antibakteriális 
ápoló termékek hatékony megoldást jelentenek az 
igénybevett arcbőrre. Az egyenetlen, zsíros és 
irritált bőrnek a MicroSilver Plus arctisztító krém és 
arckrém rendszeres használatára van szüksége az 
egységesebb bőrmegjelenés érdekében.

Antibakteriális 
arcápolás a szép 
bőrképért

A MicroSilver speciális ápoló termékek a Microsilver BG™, a Dexpanthenol és a cinkkötések kombinációjával ápolják a fogakat, a szájüreget, 
a hajat és az igénybevett bőrfelületeket, mint az arc, a test, a kezek és a lábak.

Funkcionális ápolás és 
antibakteriális védelem

Antibakteriális arctisztító krém és 
arckrém a pórus mélységű 
arctisztításért.  
Bizonyított hatékonyság a 
bőregyenetlenségek ellen*.

Antibakteriális fogkrém és 
fogápoló rágógumi. 
A szép fogakaért, az egészséges 
fogínyért és a friss leheletért.

Antibakteriális korpásodás elleni 
sampon, kéztisztító gél és golyós 
dezodor a friss és tiszta 
bőrérzetért.

*  Független tanulmányok (többek közt a FRESENIUS Intézet által végzett vizsgálat) tudományosan igazolták.

 
 

 

LR MICROSILVER ANTIBAKTERIÁLIS ÁPOLÁS 

Az LR hármas hatású 
hatóanyag kombinációja*:

Antibakteriális

Stabilizál

Szabályoz

SZETT ENGEDMÉNY

MicroSilver 
arcápoló szett

Arctisztító krém · 150  ml 
Arckrém · 50 ml

Tisztítsuk meg az arcot reggel 
és este.

MicroSilver arctisztító krém

Az arctisztító krémmel megtisztított 
arcot finoman kenjük be.

MicroSilver arckrém

Kímélő, a pórusok mélyéig 
tisztító ápolás

A szalicilsav megnyitja a 
pórusokat

Csökkenti a bőr
egyenetlenségeit

A Defensil  
gyulladásgátló hatású

Javítja a bőrképet
 Megnyugtatja a bőrt és 

támogatja a regenerációt  A bőr természetes védelmi 
rendszerének védelméért és 
ápolásáért

https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-arcapolo-szett
https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-arctisztito-krem
https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-arckrem


25091 | 10 db   4p     

1.090,–
(109 Ft/db)

25090 | 75 ml   9p     

2.390,–
(3.187 Ft/100 ml)

MICROSILVER Plus fogápoló 
rágógumi* és fogkrém**
szabadalomra bejelentve

* Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 546 A1
** Szabadalmi szám: DE 10 2010 063 720.3-43 

Szánkban különféle baktériumok, mikroorganizmusok 
telepednek meg. Ezek különösen a fogakra, a
nyelvre és a szájüregre tapadnak, ezzel 
fogszuvasodást, rossz leheletet és fogágybetegséget 
okozva. A MicroSilver készítmények természetesen és 
gyengéden csökkentik a szájüregben a baktériumok
számát. A MicroSilver fogkrém és fogápoló rágógumi 
egy összehangolt, teljeskörű védelmi programot
biztosítanak a fogak és a fogíny számára.

Professzionális 
fogápolás otthon 
és útközben

 

 

 
 
 
 

1  A fogkrémet a Dermatest Intézetben 2006 áprilisában, négy 
héten keresztül tesztelték tíz, 18 és 72 év közötti férfi és nő 
részvételével.

2  Streptococcus baktérium. A vizsgálatot a Dermatest intézet 20 
fő 26 és 54 év közötti résztvevőn, 2 napon keresztül tesztelte 
2010 februárjában.

Hatékonyságát a Dermatest Intézet igazolja:

MicroSilver Plus fogkrém: 
    A tesztalanyok 90%-a tapasztalta, hogy 

fogínye megerősödött.1

Microsilver Plus fogápoló rágógumi:
  A baktériumok 83%-át elpusztítja.2

IGAZOLVA

Étkezés után legalább 5 percen 
keresztül rágjunk egy rágógumit.
A mindennapi fogápolás kiegészítője.

MicroSilver fogápoló rágógumi

Megelőzi a fogszuvasodást és 
eltávolítja a fogkövet

Eltávolítja a fogakon képződő 
foltokat

Használjuk reggelente és esténként, 
valamint szükség esetén! Legalább 
2 percig mossuk vele fogainkat!

MicroSilver fogkrém

Védi a fogzománcot

Regenerálja a nyálkahártyát

Frissíti a leheletet

Segít megelőzni a fogszuvasodást

Erősíti a fogzománcot

A hidroxiapatit építi a fogzomácot

114 LR MICROSILVER ANTIBAKTERIÁLIS ÁPOLÁS

https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-fogapolo-ragogumi
https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-fogkrem-paraben-mentes


25051 | 75 ml   17p     

4.590,–
(6.120 Ft/100 ml)

25070 | 150 ml   28p     

7.690,–
(5.127 Ft/100 ml)

25022 | 50 ml   15p     

3.990,–
(7.980 Ft/100 ml)*** A vizsgálatokat a Derma Consult 

végezte 2008-ban 10 fő részvételével

Antibakteriális 
védelem és testápolás

A speciális hatóanyag-kombinációnak 
köszönhetően a MicroSilver Plus 
hatékony ápolást és védelmet nyújt 
az érzékeny területeken: gyengéd 
antibakteriális hajápolás, kéztisztítás 
vízhasználat nélkül vagy megbízható 
védelem a golyós dezodornak 
köszönhetően.

   

  
 

 

 

Utazáshoz ideális: gyors higiénia és 
felfrissülés, amikor épp nincs 
lehetőséged kezet mosni!
Nem szárítja ki a kezet, nem ragad.

MicroSilver 
kéztisztító gél

MicroSilver korpásodás
elleni sampon

MicroSilver golyós 
dezodor

Víz nélkül tisztít

Felfrissíti a kezeket

A cink védőréteget képez a 
kezeken

Használd rendszeresen, hogy 
meggátold a korpaképződést!

Reggel, zuhanyzás után kend be az 
izzadékony testrészeket!
Alkoholmentes.

Gyengéd tisztítás

Megszünteti a korpát

Antibakteriális hatás

Az oktopirox szabályozza  
a fejbőr bőrképét

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

 
Kiszárítás nélkül ápolja a bőrt

 Szabályozza és ápolja a 
természetes bőrflórát

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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27003 | 200 ml   23p     

6.190,–
(3.095 Ft/100 ml)

27001 | 200 ml   46p     

12.290,–
(6.145 Ft/100 ml)

6.190,–
12.290,–

Szettben csak

Egyenként összesen 18.480,–

16.490,–

27004   48p 

Csak mindkét termék rendszeres 
és tartós használatával érhetjük 
el a kívánt hatást.

Az L-Recapin tonikot és 
sampont egymással 
összehangolva fejlesztettük ki, 
ezért kombinációban érhető el a 
legoptimálisabb hatás. 

A MEGFELELŐ 
HAJVOLUMENÉRT:

Bőralja

Irha

Felhám

Verhetetlen duó 
az erős hajért

Hajprobléma?

AZ OKOK

•    Hormonok 
A dihidrotesztoszteron (DHT) közvetve a hajhagymák elhalását 
okozza

•    Hiányos tápanyagellátás 
  A fejbőr elégtelen vérellátása miatt gyenge a hajhagymák 

tápanyagellátása
•    Instabil hajszálak 
  A károsodott hajszerkezet miatt a hajszálak beágyazottsága 

instabillá válhat – ennek lehetséges következménye a hajhullás

Mi okozza a korai hajhullást?

Örökletes hajhullás? Az L-Recapin a tökéletes megoldás a férfiak 
számára. Az innovatív hatóanyag-kombináció megállítja az örökletes 
hajhullást és gyarapítja a hajszálakat.

LR L-RECAPIN HAJÁPOLÁS

A MÓDSZER

A benne található innovatív, különleges hatóanyag-komplex, a 
Procapil® háromszoros hatással erősíti a hajat:

•   Olívalevelekből származó oleanol-olajjal, amely gátolja a 
hajhagymák elhalását

•    Citrusokból származó apigenin élénkíti a hajhagymák vérellátását 
(l. 1. ábra)

•    Biotinyl-GHK (speciálisan vitaminizált fehérje) erősíti a 
hajhagymákat és így stabilizálja a hajszálakat! (l. 2. ábra)

Hogyan semlegesíti az L-Recapin 
a hajhullás okait?

A HATÁS

Igen. 4 havi használat alatt tesztelték, az eredmény pedig a 
következő.*
 
Eredmények: 
•    Az L-Recapin lassítja a hajhullást  
•    Az L-Recapin használatával a hajszálak növekedési fázisa 

megnyúlik
•    Az L-Recapin döntően hozzájárul a hajhagymák stabilizálásához, 

és így segít megelőzni a korai hajhullást
•    Az L-Recapin és a benne található hatóanyag-komplex védi, 

erősíti és regenerálja a hajhagymákat

Tesztelték az L-Recapin hatását bármilyen
tanulmányban?

*Hajtonik tanulmány  

•   A tesztalanyok 76%-a szerint a haja megerősödött. 
Ezzel bizonyítható, hogy a hajszál természetes 
növekedési fázisa meghosszabbodott.

•    A tesztalanyok 76%-a igazolta a termék 
hatékonyságát.

Igazolt hatékonyság:

*A hajtonikot a DermaTronnier Intézetben 2005-ben, 4 hónapon 
keresztül tesztelték 20 férfi és 5 nő (21 és 60 év között) részvételével. 

TOP 
TERMÉK

SZETT ENGEDMÉNY

L-Recapin szett
L-Recapin sampon · 200 ml
L-Recapin hajtonik · 200 ml

A bőrgyógyászatilag tesztelt 
hatóanyag kombináció kíméletesen 
ápol. Ha rendszeresen használjuk az 
L-Recapin hajtonikkal kombinálva, 
segít visszaállítani a haj és a fejbőr 
egészséges állapotát.

L-Recapin 
sampon

Az L-Recapin® hajtonik megállítja az 
örökletes hajhullást.* Hajmosás után 
vigyük fel a nedves fejbőrre és 
körkörös mozdulatokkal
masszírozzuk be!

L-Recapin 
hajtonik 

https://www.aloewebshop.hu/l-recapin-sampon-es-hajtonik-szett-hajhullasra
https://www.aloewebshop.hu/l-recapin-sampon-hajhullas-eseten
https://www.aloewebshop.hu/l-recapin-hajtonik-orokletes-hajhullas-eseten


Izgalmas  
illatvilágok
Az illatok felejthetetlenné teszik a pillanatokat.
Elvarázsolnak és elcsábítanak, majd játékos
vonzerejükkel és vad szenvedélyükkel magukba
bolondítanak. Ragyogást kölcsönző sztárillatok,
dizájnillatok vagy időtlen klasszikusok – az 
LR parfümjei sokoldalúságukkal lebilincselnek.
Az LR Health & Beauty a parfümjeiről vált híressé
világszerte, így számos nemzetközi sztár megbízik a
szakértelmünkben, ha a saját illatkompozíciójukról
van szó.

Minőségi összetevők, egyedülálló karakterek, magas
parfümolaj tartalom és tartós illatok – ezek az 
LR parfümök jellemzői, melyek kizárólag neves
illatházakkal együttműködve valósíthatók meg.

„Made in Germany” minőség – csak neked!

ILLATOK



30330-3 | 50 ml   40p     

10.790,–
(21.580 Ft/100 ml)

30330-1 | 50 ml   40p     

10.790,–
(21.580 Ft/100 ml)

30330-2 | 50 ml   40p     

10.790,–
(21.580 Ft/100 ml)

Szettben csak

Egyenként összesen 32.370,–

27.890,–

30334   84p 
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Lightning kollekció  
Az élet esszenciája  
Az értékes kristályok a „Crystals from Swarovski®” pecséttel minősítettek. 
Csak ez a jelzés garantálja a Swarovski® kristályok valódiságát.

A nyomkövetési szám segítségével akár a kristályok valódiságát is ellenőrizheted.

Lightning Essence of 
Amber
A határtalan életenergia 
ragyogó pillanatai

keleties · púderes · csábító

Lightning Essence of 
Marine

Lightning Essence of 
Rose

Eau de Parfum

A mágikus tisztaság ragyogó  
pillanatai

tengeri · virágos · inspiráló

Eau de Parfum

A romantikus pillanatok érzéki  
ragyogása

virágos · gyümölcsös · csábító

Eau de Parfum

SZETT ENGEDMÉNY

Lightning illatszett

Essence of Marine Eau de parfum
Essence of Rose Eau de parfum
Essence of Amber Eau de parfum

https://www.aloewebshop.hu/lightning-essence-of-amber-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lightning-essence-of-marine-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lightning-essence-of-rose-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lightning-illatszett-noi-parfum
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3630 | 50 ml   40p     

10.790,–
(21.580 Ft/100 ml)

30120 | 50 ml   40p     

10.790,–
(21.580 Ft/100 ml)

LR NŐI ILLATOK

„Az illatot az Emma iránti 
szerelmem inspirálta“

Bruce Willis
szerelmének
tanújele

Bemutatja: Emma Heming-Willis

Egészen személyes történet inspirálta a 

világsztárt, hogy feleségének, Emma 

Heming-Willisnek illatot ajándékozzon. 

Szeretetének jeleként jött létre a 

Lovingly – az illat, amely olyan 

szenvedélyes, akárcsak ez a páratlan 

szerelmi vallomás.

A csokornyi fehér virág és a friss 

citrusgyümölcsök fuvallata, bájjal és 

életörömmel teli, érzéki aurával vesz 

körül. A szantálfa és a pézsma pedig 

melegséget és romantikát kölcsönöz 

ennek a feledhetetlen kreációnak. Ez az 

igaz szerelem!

Lovingly by  
Bruce Willis
Eau de Parfum

Természetesen 
ellenállhatatlan:

Cristina Ferreira

Cristina Ferreira Portugáliában már régóta a legnagyobb 

televíziós szupersztár. Előadóművészként napi szinten 

kápráztatja el rajongóit a maga szimpatikus és 

természetes módján. Rajongóinak személyes 

ajándékként pedig élete első parfümjét, a „MEU“-t adja, 

ami annyit jelent, hogy „enyém“. Cristina első illata 

tükrözi sokoldalú személyiségét: egy varázslatos illatot 

teremtett a bergamott, a rózsa és a vanília jegyeiből. 

Tiszta eleganciát, bájos nőiességet, változatosságot, 

hitelességet és kedvességet sugároz.

MEU by  
Cristina Ferreira
Eau de Parfum

https://www.aloewebshop.hu/lovingly-by-bruce-willis-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/meu-by-cristina-ferreira-eau-de-noi-parfum
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30200 | 50 ml   40p     

10.790,–
(21.580/100ml)Szettben csak

Egyenként összesen 20.980,–

19.490,–

40166 | 310 g   28p     

10.490,–
(3.383/100g)

40167 | 310 g   28p     

10.490,–
(3.383/100g)

40168   50p 

LR NŐI ILLATOK

„Meg kell szeretnünk az embereket
ahhoz, hogy együtt tudjunk érezni 
velük és divatot tudjunk
teremteni nekik. Ugyanez a helyzet 
egy jó parfüm kifejlesztésénél 
is. Nem elég, hogy elkápráztat, 
meg is kell, hogy érintsen.”

Eau de Parfum hölgyeknek

A nemzetközileg elismert divattervező, Guido Maria Kretschmer 
már évek óta diktálja a divatot abban, hogy mit viseljünk. 
A tökéletes megjelenéshez az öltözékhez és személyiségünkhöz 
illő illat is hozzátartozik. Ez a HAUTE PARFUM illatkollekció. 

Szeretnéd otthonodban is élvezni a sztártervező illatkreációit? 
Most hazaviheted a különleges illatokat. Az általa tervezett 
parfümkollekcióból inspirálódva Guido most egy luxus 
szobaillatosító kollekcióval rukkolt elő. A gyertyák magukon 
viselik Guido keze nyomát: egyszerre elegánsak és érzékien 
karizmatikusak. 

„Haute parfum”  
    Guido Maria
Kretschmer-től

Elegáns, designer díszdobozban

SZETT ENGEDMÉNY

GUIDO MARIA
KRETSCHMER
ILLATGYERTYA
KOLLEKCIÓJA
Egyszerű elegancia
Ünnepi fantázia

LUXUS 
SZOBAILLATOSÍTÓ
Guido Maria Kretschmer-től

Egyszerű elegancia

A mandarin, a rózsa és a vanília 
illatjegyeivel

LUXUS 
SZOBAILLATOSÍTÓ
Guido Maria Kretschmer-től

Ünnepi fantázia

Pimasz illatjáték a bergamott, 
a kasmír és a bőr illatjegyeivel

HAUTE PARFUM
Guido Maria Kretschmer-től

A mandarin, rózsa és vanília illatcsokor 
parázsló csábítást kölcsönöz a parfümnek.

Szettben csak

Egyenként összesen 21.580,–

19.990,–

30230   
63p 

SZETT ENGEDMÉNY

Guido Maria Kretschmer 
illatszett

Eau de parfum hölgyeknek
Eau de parfum uraknak

A Guido Maria Kretschmer férfi 
illatot a 137. oldalon találod.

https://www.aloewebshop.hu/guido-maria-kretschmer-luxus-illatosito-szett
https://www.aloewebshop.hu/guido-maria-kretschmer-illatszett-noi-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/guido-maria-kretschmer-eau-de-parfum-noi


30100 | 50 ml   40p     

10.790,–
(21.580 Ft/100 ml)

3660 | 50 ml   40p     

10.790,–
(21.580 Ft/100 ml)

127 LR NŐI ILLATOK

Önfeledt 
könnyedség,
magával ragadó 
energia

Karolina Kurkova második illata 
sokoldalú személyiségének jegyeit 
tükrözi. Ahogy a napsugarak 
körbetáncolják Karolinát, úgy 
burkolja be viselőjét a pillekönnyű, 
életigenlő, impulzív illat. Friss 
zöldek, rózsabors, rózsa és ibolya 
találkozása a lágy vaníliával és 
szantállal. Az eredmény: 
leheletfinom, virágos parfüm, 
amely olyan inspiráló akár a nap 
első sugara a hajnali horizonton.

Karolina by  
Karolina Kurkova
Eau de Parfum

Egy
szupermodell
mágikus bája

Hagyd magad elcsábítani a jázmin, a tubarózsa 
és a meleg vanília jegyeitől. Egy csepp édes 
méz elandalítja az érzékeket. Csillogás és báj 
kísérik ezt az illatot, amely a nemzetközi kifutók 
világát idézi. Egyedülálló, eleven kompozíció, 
amellyel Karolina a szülőhazája, Csehország 
előtt tiszteleg.

Jelölve:

Karolina Kurkova
Eau de Parfum

https://www.aloewebshop.hu/karolina-by-karolina-kurkova-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/karolina-kurkova-eau-de-noi-parfum


30134 | 50 ml   28p     

7.690,–
(15.380 Ft/100 ml)

30150 | 50 ml   28p     

7.690,–
(15.380 Ft/100 ml)

30404 | 50 ml   28p     

7.690,–
(15.380 Ft/100 ml)

30372 | 50 ml   28p     

7.690,–
(15.380 Ft/100 ml)

129 LR NŐI ILLATOK

A Te világod, 
a Te kifutód
A világ a lábaid előtt hever. 
Üvegcsébe zárt siker és 
csillogás a szépségkirálynők 
üdeségével. Gyümölcsös-friss 
mandarin, romantikus rózsa, 
igéző jázmin és pézsma 
keveréke.

Tele bájjal és 
érzékiséggel
A modern nőiesség értelmezése – elegancia, 
finom kényelem, titkozatos érzékiség. A Sensual 
Grace egy lenyűgöző illat a rózsa, a vanília, az 
ámbra és az értékes édes aromák keveréke. 
Egy varázslatos illat, ami bujaságot és nőies 
aurát kölcsönöz viselője számára.

Beautyqueen
Eau de Parfum

Sensual Grace
Eau de Parfum

Ellenállhatatlanul
keleties
A kelet fényűző bája. A Harem a friss mandarin és az 
ínycsiklandóan édes csokoládé-karamell elragadó 
kompozíciója. A mesébe illő kreációt igéző jázmin  
és erőteljes pacsuli teszi teljessé. 
Csábító klasszikus az érzéki pillanatokhoz. 

 
Harem
Eau de Parfum

Klasszikus
kísértés
Az elegáns és púderes illat klasszikus, időtlen megjelenést 
kölcsönöz. Egyedülálló illatkompozíció narancsvirággal,  
ylan-ylanggal, vaníliával és értékes tonkababbal. Izgalmas, 
magával ragadó parfüm stílusos nőknek.

 
Femme Noblesse
Eau de Parfum

https://www.aloewebshop.hu/beautyqueen-by-lr-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/beautyqueen-by-lr-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/sensual-grace-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/sensual-grace-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/harem-noi-eau-de-parfum
https://www.aloewebshop.hu/harem-noi-eau-de-parfum
https://www.aloewebshop.hu/femme-noblesse-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/femme-noblesse-noi-parfum


3650 | 50 ml   28p     

7.690,–
(15.380 Ft/100 ml)

30095 | 50 ml   28p     

7.690,–
(15.380 Ft/100 ml)

Lélegzetelállítóan 
gyümölcsös
A Heart & Soul az öntudatos nőiesség 
szimbóluma. Inspiráló és szenvedélyes. Az érzéki 
gyümölcsös illatvarázs fekete ribizli, vörös szilva, 
rózsa és vanília keverékével rendkívüli kisugárzást 
kölcsönöz, mely megerősíti a nők különleges 
kisugárzását.
Vérpezsdítő, nőies, izgalmas.

Egyszerűen 
ragyogó
Pimasz, inspiráló, természetes, romantikus – 
a gyümölcsös bergamott, a narancsvirág, a jázmin és 
a csábító pacsuli robbanékony illatkombinációja 
megragadja a modern, nőies életérzést és 
felejthetetlenül izgalmas megjelenéssé varázsolja.

 
Heart & Soul
Eau de Parfum

 
Brilliant Look
Eau de Parfum

https://www.aloewebshop.hu/heart-and-soul-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/heart-and-soul-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/brilliant-look-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/brilliant-look-noi-parfum
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3250 | 50 ml   28p     

7.690,–
(15.380 Ft/100 ml)

30386 | 50 ml   28p     

7.690,–
(15.380 Ft/100 ml)

LR NŐI ILLATOK

Inspirálóan 
friss
Szenvedélyessége minden ajtót megnyit. Az illat friss, 
szokatlan zamatával csábít el bennünket. Az 
egyedülálló illatkreáció üde citrusos jellegével, 
romantikus rózsás, varázslatos ylang-ylang és meleg 
cédrusfa jegyeivel egyszerre áraszt energikus és buja 
atmoszférát. Sokoldalú illatrobbanás, akár a kalandos 
élet.

 
Rockin’ Romance
Eau de Parfum

Könnyed,  
mégis érzéki
A bájos visszafogottság magabiztos érzékiségre vált. 
A Pseudonym varázsa a barack, áttetsző tavirózsa, 
csábító ibolya és szantálfa titokzatos, nőies illat-
kompozíciójában rejlik.

 
Pseudonym
Eau de Parfum

TOP 
TERMÉK

https://www.aloewebshop.hu/rockin-romance-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/rockin-romance-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/pseudonym-eau-de-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/pseudonym-eau-de-noi-parfum
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3295-106 | 50 ml   16p    
(9.380 Ft/100 ml)

3295-223 | 50 ml   16p     
(9.380 Ft/100 ml)

3295-126 | 50 ml   16p     
(9.380 Ft/100 ml)

3295-220 | 50 ml   16p     
(9.380 Ft/100 ml)

3295-124 | 50 ml   16p     
(9.380 Ft/100 ml)

3295-127 | 50 ml   16p     
(9.380 Ft/100 ml)

Illatutazás 
klasszikusokkal!

Üdvözlünk az illatok paradicsomában! Az exkluzív LR 
Classics illatok a világ legszebb pontjaira csábítanak. 
Vásárlás Marbellán, reggeli a hírességek sétányán  Los 
Angelesben, vagy hétvégi szörfözés Hawaii-on? Váltogasd 
az illatokat évszak, hangulat vagy alkalom szerint! 
Inspirálódj és élj meg minden nap egy izgalmas 
illatutazást!

LR NŐI ILLATOK

EAU DE 
PARFUM EGYENKÉNT 

CSAK

4.690,–
(9.380 Ft/100 ml)

01 LR Classics   
HAWAII
A legutóbbi csodás nyári flört 
emléke. Egzotikus illatkombináció 
fahéjból, kerti vaníliavirágból, 
tonkababból és vaníliából.

Eau de parfum

03 LR Classics   
ANTIGUA
Mint egy szenvedélyes csók 
a fehér homokos strandon. 
Virágszimfónia rózsából, 
íriszből, ibolyából és 
jázminból.

Eau de parfum

05 LR Classics   
VALENCIA
La Dolce Vita! Mediterrán 
szellő a bőrödön. 
Citrusfélékkel, virágos 
jegyekkel és csábító 
pézsmával inspirál.

Eau de parfum

02 LR Classics   
SANTORINI
Olyan, mint egy napfelkelte, amely 
minden érzékedet lebilincseli. A 
frézia, a jázmin és pézsma 
varázslata.

Eau de parfum

04 LR Classics   
MARBELLA
Ellenállhatatlan kísértés és 
tiszta luxus. Narancs, rózsa, 
jázmin adnak légyottot az 
értékes pacsulinak.

Eau de parfum

06 LR Classics   
LOS ANGELES
Elbűvölő, lüktető, élettel teli. 
Élénkítő illat és pezsgő koktél 
a fekete ribizli, a gyöngyvirág, 
a vanília és a rózsabors 
keveréke.

Eau de parfum

https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-hawaii-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-hawaii-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-santorini-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-santorini-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-antigua-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-antigua-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-marbella-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-marbella-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-valencia-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-valencia-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-los-angeles-noi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-los-angeles-noi-parfum
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3505 | 50 ml   40p     

10.790,–
(21.580 Ft/100 ml)

2950 | 50 ml   40p     

10.790,–
(21.580 Ft/100 ml)

Absolutely 
  private

Citrusgyümölcsök és fekete bors gondoskodnak az üde 

élményről, az aromás jegyek egy leheletnyi dohánnyal 

megbolondítva félreismerhetetlenül férfias eleganciát sugároznak. 

Az erőteljes alapjegyek a valódi bőr illatával és az értékes oud fa 

aromájával keveredve egyedi illatélményt nyújtanak, amely Bruce 

Willis, a magánember kisugárzását idézi.

Jelölve:

Leheletnyi
halhatatlanság
A ravasz fickók örökké élnek – akárcsak 

Bruce Willis. Nagyvonalú, férfias és 

fékezhetetlen. Az akcióhős illata: erőteljes 

szantálfa és fűszeres, borsos illat keveredik 

nyugalmat árasztó vetiverrel és energiadús 

grépfrúttal.

 
Bruce Willis
Eau de Parfum

LR FÉRFI ILLATOK

Bruce Willis 
Personal Edition
Eau de Parfum

https://www.aloewebshop.hu/bruce-willis-eau-de-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/bruce-willis-eau-de-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/bruce-willis-personal-edition-ferfi-parfum
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30220 | 50 ml   40p     

10.790,–
(21.580/100 ml)

„Nem elég, hogy elkápráztat, 
meg is kell, hogy érintsen.”

LR FÉRFI ILLATOK

Épp úgy, mint a női illat, a férfi parfüm

is a divattarvező aláírásával jelzett:

elegáns, értékes, időtlen és autentikus. 

Fokozatosan bontakoznak ki a fűszeres 

illatjegyek és friss esszenciák.

„Haute parfum”  
   for Men
by Guido Maria 
        Kretschmer

Nemes, részletgazdag 
csomagolás: stílusos 
dizájner doboz elegáns 
szaténnal és a 
divattervező személyes 
idézetével.

LUXUS 
SZOBAILLATOSÍTÓ

Mostantól otthon is élvezheted a 
kedvenc illatod:
A sztártervező a 
parfümkollekciójából 
inspirálódva alkotta meg a luxus 
szobaillatosító termékeit. Haute 
parfüm az otthonodba!

Guido Maria Kretschmer-től

Továbbbi információ a 125. oldalon.

Eau de Parfum uraknak

HAUTE PARFUM
Guido Maria 
Kretschmer-től

Egy pimasz, játékos, férfias 
illat a bergamott, a bors és 
a bőr illatjegyeivel.

Szettben csak

Egyenként összesen 21.580,–

19.990,–

30230   
63p 

SZETT ENGEDMÉNY

Guido Maria Kretschmer 
illatszett

Eau de parfum hölgyeknek
Eau de parfum uraknak

A Guido Maria Kretschmer női  
illatot a 125. oldalon találod.

https://www.aloewebshop.hu/guido-maria-kretschmer-illatszett-noi-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/guido-maria-kretschmer-eau-de-parfum-ferfi


30000 | 50 ml   28p     

7.690,–
(15.380 Ft/100 ml)

30027 | 50 ml   28p     

7.690,–
(15.380 Ft/100 ml)

1580 | 50 ml   28p     

7.690,–
(15.380 Ft/100 ml)

30190 | 50 ml   28p     

7.690,–
(15.380 Ft/100 ml)

30414 | 50 ml   28p     

7.690,–
(15.380 Ft/100 ml)

3430 | 50 ml   28p     

7.690,–
(15.380 Ft/100 ml)

139 LR FÉRFI ILLATOK

 
Just Sport
Eau de Parfum

Racing
Eau de Parfum

Ocean’Sky
Eau de Parfum

 
Metropolitan Man
Eau de Parfum

 
Terminator
Eau de Parfum

 
Jungle Man
Eau de Parfum

TOP 
TERMÉK

Vigyázz, 
kész... rajt!
A sportos életmód, az elegancia és a 
férfiasság tökéletes kapcsolata. Friss citrusok, 
gyömbér és fűszeres kardamom kombinációja 
érzéki fás és pézsmás jegyekkel - laza 
életstílust sugároz.

Adrenalin
bomba
Felrázó, dinamikus illat azoknak a férfiaknak, 
akik szeretik a kihívásokat, és mindig újrade-
finiálják a sikert! Az illat hetyke naranc csal, 
kardamom illatával, csábító jázminnal és 
erőteljes cédrusfa aromájával győz meg 
bennünket.

Az óceán
hősei
Fölénk tornyosulnak a hullámok, emelkedik az 
adrenalin. Tekintetünk átfogja az egész partot. 
Mandarin, dinnye, eukaliptusz és pacsuli 
keveréke idézi fel bennünk a tenger 
frissességét. Merülj el a könnyedség és 
lazaság világában! Egy leheletnyi nyár egész 
évben.

Világi 
férfiaknak
New York, London, Párizs, Milánó, Tokió – 
a világi férfi mindenhol otthon érzi magát. 
Az ő parfümje: elegáns, alkalmi, érzéki és 
vagány. A citrusos bergamott, a csokoládé, 
a paprika és a vetiver olaj keveréke.

Mindig megelőzi 
a korát
Markáns, titokzatos, megalkuvás nélküli. 
Különösen férfias parfüm, klasszikus és 
időtlen jegyekkel. Lényegretörő illat citrusos 
bergamottal, friss citrommal és karizmatikus 
ámbrával.

A kaland
szabadsága
Vad és független élet! Minden nap egy új 
kaland. A Jungle Man levendula, zöld menta 
és különleges tonkabab egyvelegével bódít el 
mindenkit. 

https://www.aloewebshop.hu/just-sport-eau-de-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/racing-eau-de-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/ocean-sky-eau-de-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/metropolitanman-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/terminator-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/jungle-man-ferfi-parfum


3295-151 | 50 ml   16p   
(9.380 Ft/100 ml)

3295-259 | 50 ml   16p     
(9.380 Ft/100 ml)

3295-260 | 50 ml   16p     
(9.380 Ft/100 ml)

3295-261 | 50 ml   16p     
(9.380 Ft/100 ml)

3295-162 | 50 ml   16p     
(9.380 Ft/100 ml)
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LR Classics –
városnézés vagy  
világkörüli út?

Kalandvágyó típus vagy, aki szereti a nagyvárosokat? Akkor jó 
helyen jársz. Városnézés a divatos Stockholmban, üzleti 
megbeszélés az egzotikus Szingapúrban vagy hálózatépítés az 
exkluzív Monacóban? Az LR Classics illatokkal kedved szerint 
igazi álomutazásra indulhatsz. A modern parfümök a világ 
távoli országaiba is elkalauzolnak.

LR FÉRFI ILLATOK

EAU DE 
PARFUM EGYENKÉNT 

CSAK

4.690,–
(9.380 Ft/100 ml)

01 LR Classics
SINGAPORE
Sármos és titokzatos. Kontrasztos 
és mindig tele meglepetésekkel. 
Keleti-fűszeres illatjegyek 
kapcsolódnak össze cédrusfával 
és vaníliával.

Eau de parfum

02 LR Classics
MONACO
A metropoliszok luxusával és 
exkluzivitásával bűvöl el. Fűszeres 
gyömbér, frissítő narancsvirág, dús 
ámbra és válogatott dohánylevelek 
elegyével csábít.

Eau de parfum

03 LR Classics
STOCKHOLM
Skandinávia divatvárosa: 
dizájn, divat, lüktető partik. 
Könnyed, fás illat 
cédrusfából, ámbrából és 
bergamottból.

Eau de parfum

04 LR Classics  
NIAGARA
Hatalmas vízesések, a 
természet elemi ereje. Az illat 
is ilyen: tengeri jegyek, 
levendula és cédrusfa 
keveredése önt erőt beléd.

Eau de parfum

05 LR Classics   
BOSTON
Azoknak, akik habzsolják az 
életet. Változatos és 
multikulti. Friss, gyümölcsös 
illatkombináció: almával, 
naranccsal, ámbrával és 
cédrussal.

Eau de parfum

https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-singapour-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-singapour-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-monaco-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-monaco-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-stockholm-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-stockholm-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-niagara-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-niagara-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-boston-ferfi-parfum
https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-boston-ferfi-parfum


KOZMETIKUMOK Minőségi  
sminktermékek  
– tökéletes megjelenés
Rabul ejtő sminkek minden alkalomra – megrészegítő 
színek, kifejező érzékiség és harmónia. Az LR 
sminktermékei egyéni megjelenést kínálnak a 
természetes nappali megjelenéstől kezdve, a stílusos 
elegancián át, egészen a divatos party-sminkekig.

Deluxe 
A prémium LR Deluxe kozmetikumok professzionális 
sminket garantálnak magas igényekre. Minőségi 
textúrák és csillogó árnyalatok gondoskodnak a 
felejthetetlen megjelenésről.

LR Colours 
Maga a színes sokoldalúság! Az LR Colours 
termékcsaládot a fiatalabb generációnak fejlesztettük 
ki. Szemhéjfesték, rúzs, ajakápoló vagy körömlakk – 
az LR Colours termékek gondoskodnak a 
szórakozásról és az életörömről.



144 

3,5 g   22p   
1 | 11130-1 Signature Red
2 | 11130-2 Camney Red 
3 | 11130-3 Peppy Tomato
4 | 11130-4 Sensual Rosewood
5 | 11130-5 Soft Beige 
6 | 11130-6 Light Chocolate

5.890,–

4 ml   16p   
11131-1 Dramatic Rosewood
11131-2 Pink Brilliance
11131-3 Nude Shine
11131-4 Berry Glam
11131-5 Orange Flash 
11131-8 Rose Temptation

4.390,–

Festői ajkak

•   Krémes, lágy összetétel, intenzív 
színek

•   Innovatív textúra luxus kivitelben
•  Tartós és selymes érzés

•   Csillogó, fényes, élénk
•   3D hatás: teltebb ajkak
•   Hidratáló összetevőkkel

LR DELUXE AJKAK

01 Deluxe High Impact 
ajakrúzs

02 Deluxe Brilliant 
szájfény

A képen Deluxe High Impact ajakrúzst visel 
a modell 11130-1; Signature Red

https://www.aloewebshop.hu/deluxe-high-impact-ajakruzs


11188 | 10 ml   25p     

6.990,–
(69.900 Ft/100 ml)

11127 | 5,5 ml   38p     

9.990,–
(181.636 Ft/100 ml)

11125 | 9 ml   16p     

4.390,–
(48.778 Ft/100 ml)

11190 | 125 ml   16p     

4.390,–
(3.512 Ft/100 ml)

01 Deluxe 
Fantastic szempillaspirál

TOP 
TERMÉK

TOP 
TERMÉK

•   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

*  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)

02 Deluxe 
Activating szempilla szérum
•   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

03 Deluxe 
dúsító szempilla alapozó
•     Bármilyen szempillaspirál alá alkalmazhatod
•     Intenzív szemkiemelés
•     A finom rostoknak köszönhetően erőteljes 

volument kölcsönöz a pilláknak

Deluxe szemfesték lemosó
•     Kétfázisú rendszer: ápoló komponensek  

és lemosó egyben
•     Eltávolítja a vízálló sminket is
•     Nem hagy olajos érzetet maga után
•   Az ápoló hatóanyagok gondoskonak az 

érzékeny, száraz szemkörnyékről
•   Használat előtt felrázandó

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


147 LR DELUXE SZEMEK

Dúsító szempilla 
alapozó

Fantastic 
szempillaspirál

Activating szempilla szérum

Lélegzetelállító szempillák  
az igéző tekintetért
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4 x 0,5 g   38p    
01 | 11150-1  Night Rock
02 | 11150-3  Velvet Vintage
03 | 11150-8  Secret Dawn
04 | 11150-10  Delighted Nude
05 | 11150-12 Sublime Marine

10.290,–

 11121-1 Bright Liquid   

 11121-2 Dark Liquid

3.790,–
(63.167 Ft/100 ml)

  11120-2 Velvet Violet

  11120-3 Moonlight Silver

  11120-6 Satin Brown

  11120-7 Gorgeous Grey

3.490,–

               11128 Deep Black

3.990,–

1,1 ml  15p  

6 ml   14p  
0,37 g   13p

LR DELUXE SZEMEK

Deluxe Artistic négyes szemhéjpúder
•   Ízléses árnyalatcsaládok a legváltozatosabb 

színkombinációkhoz
•     4 szemhéjfesték
•     Játék a színekkel, a halványtól az intenzíven csillogóig
•     Rendkívül selymes, magas festéktartalmú professzionális 

textúra
•     Wet & Dry formula: szárazon és nedvesen is felvihetők

Deluxe Full Colour 
szemhéjtus
•    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 Perfect 
szemöldökformázó
•    Speciális kefe a szemöldök 

formázására és rögzítésére
•     Hosszantartó, természetes hatás
•     A szemöldök szálait színezi, nem a bőrt

Deluxe fémes fényű 
szemkontúrceruza
•   Lélegzetelállítóan krémes összetevők
•     Különösen hosszan tart, vízálló
•     Hegyező ceruzavéggel és satírozó 

szivaccsal az élesebb vonalakért és a 
szép színátmenetekért
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Érzéki pillantás gyönyörű színekkel

TOP 
TERMÉK

https://www.aloewebshop.hu/deluxe-perfect-szemoldokformazo-korrektor
https://www.aloewebshop.hu/deluxe-femes-fenyu-szemkonturceruza
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11118 | 3,6 g   19p     

5.290,–
11108 | 2,2 g   18p     

4.890,–
11115 | 30 ml   27p     

7.290,–
(24.300 Ft/100 ml)

30 ml   32p 
1 | 11116-1 Porcelain 4 | 11116-4 Dark Beige
2 | 11116-2 Light Beige 5 | 11116-5 Beige Noisette
3 | 11116-3 Beige  6 | 11116-6 Hazelnut

8.790,–
(29.300 Ft/100 ml)

8,5 g   32p     
11117-101 Porcelain 11117-104 Dark Beige
11117-102 Light Beige 11117-105 Beige Noisette
11117-103 Beige  11117-106 Hazelnut

8.990,–
(105.765 Ft/100 g)

            11109-101 | 24p 2,5 ml Porcelain

            11109-102 | 24p 2,5 ml Ginger

6.490,–

Deluxe bőrtónusjavító 
korrektor
•   Igazi varázslat: eltünteti a fáradtság 

minden nyomát
•   Értékes hatóanyagai az amaránt 

olaj, a bisabolol, az ausztráliai 
mirtuszolaj és az Optisol™ táplálnak 
és ápolnak

•   Vidd fel a szem alá, az ajkakra és az 
apróbb ráncokra!

Deluxe gyors 
ráncfeltöltő ceruza
•  Feltölti a ráncokat, az 

egyenetlenségeket és a 
kisebb hegeket

•  Tartós állaga segíti az 
egyenletesen szép arcszín 
megtartását

•  Sminkelés előtt a problémás 
helyekre vidd fel az arcbőrre, 
majd hagyd megszáradni

Deluxe 
szemhéj- és 
ajakalapozó
•  Kiegyenlíti a bőr tónusát
•  Tartósabbá teszi a rúzst 

és a szemhéjfestéket
•  Az ajak és a szem 

sminkelése előtt 
alkalmazd!

Deluxe Primer
•  Kiegyenlíti a bőr felületét, 

tartósabbá teszi a sminket
•  Gyémánt bázis a még 

ragyogóbb arcszín érdekében
•  Barackszínű textúrája 

gondoskodik a friss arcszínről
•  Használd smink alá, vagy csak 

önmagában

LR DELUXE ARC

Tökéletes smink

01 Deluxe Perfect Wear alapozó
•  Selymes, közepes fedést biztosító alapozó, amely 

optimálisan kiegyenlíti a bőrt
•  A makulátlan, ragyogó és puha arcbőrért
•  A hatékony peptideknek köszönhetően intenzívebb 

ragyogást biztosít
•  Igazoltan 30 faktor napvédelemmel

02 Deluxe Perfect Smooth 
kompakt púder
•  Krémes, közepes fedést biztosító kompakt púder
•  Ideális útközben
•  Gyors és egyszerű (újra)sminkelés
•  Igazoltan 30 faktor védelemmel

https://www.aloewebshop.hu/perfect-wear-alapozo


11113-1 | 11,8 g   Ruddy Rose27p     
11113-2 | 11,1 g   Petal Peach27p     

7.290,–
(61.780 Ft/100 g)
(65.676 Ft/100 g)

11114 | 11 g   27p     

7.490,–
(68.091 Ft/100 g)

11111 | 12 g   32p     

8.790,–
(73.250 Ft/100 g)

11112 | 10 g   30p     

8.490,–
(84.900 Ft/100 g)

11110 | 10 g   32p     

8.790,–
(87.900 Ft/100 g)
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Szettben csak

Egyenként összesen 67.720,–

53.990,–

40068   
155p 

40062   45p

12.690,–

40060   39p

10.890,–

40061   45p

12.690,–

40063   30p

8.490,–

40064   29p

7.990,–

40067   13p

3.590,–

40065   19p

5.390,–

40066   22p

5.990,–

7 | LR by da Vinci rúzsecset
Ideális a rúzs precíz és egyenletes 
felviteléhez

LR DELUXE ARC

1 | LR by da Vinci alapozó 
ecset
Folyékony és krémes textúrák 
felviteléhez

2 | LR by da Vinci 
púderecset
Egyenletes felvitelt tesz lehetővé 
préselt és porpúderekkel egyaránt

3 | LR by da Vinci pirosító 
ecset
A pirosító precíz felviteléhez

4 | LR by da Vinci 
szemhéjárnyékoló ecset
A por alapú szemhéjfestékek 
egyenletes felviteléhez

5 | LR by da Vinci satírecset
Tökéletes a szemhéjfestékporok 
összesatírozásához

6 | LR by da Vinci szemöldök- 
és szempilla formázó kefe
A gyönyörű, formás szemöldökért;
A szempillák elválasztásához

8 | LR by da Vinci 
szemöldök- és tusecset
Púderes szemöldökfestékhez és 
folyékony tushoz

A képen Deluxe Perfect Powder pirosítót visel a modell 11113-1

LR by da Vinci 
sminkecset szett

SZETT ENGEDMÉNY

Tökéletes végeredmény

01 Deluxe Perfect 
Powder pirosító
•  Selymes bőr, ragyogó arcszín
•  A harmónikus matt színek 

üdeséget és friss hatást 
varázsolnak az arcbőrre

•  Kihangsúlyozza az arccsontot
•  A két szín megfelelő 

kombinációja bármilyen 
bőrtónusra alkalmazható 

02 Deluxe Sun 
Dream bronzosító
•  Lágyan csillogó, színezett 

púder, amely természetes 
ragyogást kölcsönöz a bőrnek

•  A tökéletes kétszínű 
kombináció gondoskodik az 
egyenletes arcszínről

•  Nyáriasan üde arcszín egész 
évben

03 Deluxe Hollywood 
Multicolour púder
•    Minden bőrtípushoz és 

mindennapos használatra is 
ideális

•  A sárga szín sugárzó és friss 
bőrtónust kölcsönöz

•  A bézs segít a pigmentfoltok 
elhalványításában

•  A zöld elfedi az apró erecskéket 
és piros bőrhibákat

•  Rögzíti a sminket, egyenletes 
fényt biztosít

04 Deluxe Hollywood  
Duocolour púder
  •  A sárga ideális a reggeli 

arcszínezéshez, enyhíti a szem 
alatti karikákat és 
bőregyenetlenségeket, és 
gondoskodik a ragyogó 
arcszínről

•  A lila élettel teli, friss arcbőrt 
kölcsönöz az éjszakai partikon is: 
visszaveri a fényt, így a sápadt 
bőr is üdének, kipihentnek hat

•  Fixálja a sminket, a bőrtónus 
puhább és simább lesz

05 Deluxe Velvet 
Touch Micro 
púder
•   Multifunkcionális púder
•   Könnyű, selymes-

transzparens textúra, 
mely természetes 
hatást biztosít

•   Csökkenti a csillogást 
és kiegyenlíti a 
bőrtónust

TOP 
TERMÉK

https://www.aloewebshop.hu/lr-by-da-vinci-alapozo-ecset
https://www.aloewebshop.hu/lr-by-da-vinci-alapozo-ecset
https://www.aloewebshop.hu/lr-by-da-vinci-puderecset
https://www.aloewebshop.hu/lr-by-da-vinci-puderecset
https://www.aloewebshop.hu/lr-by-da-vinci-pirosito-ecset
https://www.aloewebshop.hu/lr-by-da-vinci-pirosito-ecset
https://www.aloewebshop.hu/lr-by-da-vinci-szemhejarnyekolo-ecset
https://www.aloewebshop.hu/lr-by-da-vinci-szemhejarnyekolo-ecset
https://www.aloewebshop.hu/lr-by-da-vinci-satirecset
https://www.aloewebshop.hu/lr-by-da-vinci-satirecset
https://www.aloewebshop.hu/lr-by-da-vinci-szemoldok-es-szempilla-formazo-kefe
https://www.aloewebshop.hu/lr-by-da-vinci-szemoldok-es-szempilla-formazo-kefe
https://www.aloewebshop.hu/lr-by-da-vinci-ruzsecset
https://www.aloewebshop.hu/lr-by-da-vinci-ruzsecset
https://www.aloewebshop.hu/lr-by-da-vinci-szemoldok-es-tusecset
https://www.aloewebshop.hu/lr-by-da-vinci-szemoldok-es-tusecset
https://www.aloewebshop.hu/lr-by-da-vinci-sminkecset-szett
https://www.aloewebshop.hu/deluxe-perfekt-puder-pirosito
https://www.aloewebshop.hu/hollywood-duocolour-puder


  10006-1 Cashmere Creme 

  10006-2 Cashmere Brown
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  10005-1 Absolute Black

  10005-2 Dark Brown

2,5 ml   10p

2.690,–

01 | 10420-1  Mint ’n’ Pine Green
02 | 10420-3  Sky ’n’ Water
03 | 10420-4  Rose ’n’ Grey
04 | 10420-6  Taupe ’n’ Bronze 
05 | 10420-7  Cashmere ’n’ Copper
06 | 10420-8  Mauve ’n’ Plum
07 | 10420-9  Gold ’n’ Bronze
08 | 10420-10  Vintage Rose ’n’ Grape

2 x 1,25 g   11p

2.990,–

10004   11p
2 x 4,6 g

2.990,–
(32.500 Ft/100 g)

4,9 g & 1,3 g   11p

2.990,– 10002-1 Absolute Black

10002-4 Dark Brown

10002-5 Night Blue

10 ml   14p  

3.590,–
(35.900 Ft/100 ml)

10386 Absolute Black

11 ml   13p   

3.590,–
(32.636 Ft/100 ml)

10266 Absolute Black

7 ml   13p

3.590,– 
(51.286 Ft/100 ml)

  10001-101 Soft Snow

  10001- 2 Dark Coal

  10001-104 Cold Blue

  10001-105 Soft Ashes

  10001- 6 Olive Green

  10001-107 Dark Hazel

1,1 g   8p

1.990,–

LR COLOURS SZEMEK
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LR Colours szemhéjtus
•   Intenzív színhatás
•   Pontos, egyenes vonal
•   Gyorsan szárad és hosszantartó
•   Használat előtt felrázandó!

LR Colours 
szemhéjfesték
•  Két szín a tökéletes pillantásért
•  A világos szín gondoskodik a 

tiszta tekintetről
•  Puha textúra, fényvisszaverő 

összetevőkkel
•  Tiszta ásványi anyagokkal és 

Phycocorail®-lal
•  Talkummentes LR Colours kétvégű 

szemhéjceruza
•   Kétvégű, nappalra és éjszakára
•   Világos rózsaszín a nappali 

sminkhez
•   Csillámos fehér estére
•   Optikailag nagyítja a szemet
•   Közvetlenül a szemöldök alá 

vidd fel!

LR Colours kétvégű 
szemöldökceruza
•   Természetesen és kifejezően 

hangsúlyozza a szemöldököt
•   Vékony hegy: a feltöltéshez és a 

hangsúlyozáshoz
•   Vastag hegy: a ki- és átfestéshez 

Tipp: szemhéjfestékként is ideális!

01 LR Colours Volume 
& Curl dúsító és 
göndörítő 
szempillaspirál
•   Különleges volument kölcsönöz  

és szétválasztja a szempillákat
•   Az enyhén hajlított kefe  

gondoskodik az igézően dús  
pillákról és gyönyörű ívet biztosít

•   Érzékeny szemre és 
kontaktlencsét viselőknek is 
ajánlott

02 LR Colours Extreme 
Volume szempillaspirál
•   Hihetetlenül telt, intenzív pillák, 

maximális dúsító hatás
•   A válogatott viaszfélék különösen 

puhává teszik és szép tartást adnak 
a dúsabbnak látszó pilláknak

•   Kúpos kefeforma az „óriási“ 
szemekért

•   Könnyed felvitel a szemzugok apró 
pilláira és az alsó szemhéjra is a 
fokozatosan vastagodó kefével

03 LR Colours Length  
& Definition vízálló 
szempillaspirál
•   Szépen elválasztott, optikailag 

meghosszabbított szempillák
•   Volumennövelő hatás a feledhetetlen 

pillantásért
•   Vízálló, extra-tartós

LR Colours 
szemceruza
•   Intenzív, erős színhatás
•   Könnyed felvitel
•   Tartós
•   Ideális kontúrként és  

hangsúlyozáshoz is

https://www.aloewebshop.hu/volume-curl-dusito-es-gondorito-szempillaspiral
https://www.aloewebshop.hu/lr-colourslength-definition-vizallo-szempillaspiral


01 | 10031-1 Crystal Caramel
02 | 10031-2 Crystal Rose
03 | 10031-3 Crystal Peach
04 | 10031-4 Crystal Mauve
05 | 10031-5 Crystal Plum
06 | 10031-6 Crystal Berry

1,6 g   9p

2.390,–

01 | 10029-201  
  Smoothy Rose
02 | 10029-202  
  Smoothy Pink
03 | 10029-203  
  Smoothy Red

 10 ml   8p 

1.990,–
(19.900 Ft/100 ml)

10433   11p

2.990,–
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  01| 10032-1 Warm Rose

  02| 10032-2 Magic Mauve

  03| 10032-3 Juicy Rose

  04| 10032-4 Orange Toffee

  05| 10032-5 Midnight Plum

  06| 10032-7 Hot Chili

  07| 10032-8 Brown Rose

1,16 g   6p

1.690,–

 01|  10431-101 Warm Rose
 02|  10431-102 Magic Mauve 
 03|  10431-103 Juicy Rose 
 04|  10431-104 Orange Toffee
 05|  10431-105 Midnight Plum 
 06|  10431-107 Hot Chili
 07|  10431-108 Brown Rose

4,5 g   11p

2.990,–

LR COLOURS AJKAK

LR Colours fénylő ajakrúzs
•   Rúzs vagy szájfény? Legyen inkább 

mindkettő egyszerre!
•   A szájfény és az ajakrúzs tökéletes 

kombinációja
•   Hosszantartó, hidratáló hatás
•   Csábítóan gyümölcsös ízzel

LR Colours 
szájfény
•   Különösen hosszantartó és 

extrém csillogású szájfény
•    Ápoló hatás E-vitaminnal és 

rozmaring kivonattal
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LR Colours ápoló 
ajakrúzs
•  Az érzékeny ajkak gyengéd 

ápolása
•  A Cupuacu vaj és az 

E-vitamin kivonat véd és 
táplál 

•  Természetes és ápolt ajkak 
hatását kelti

Lenyűgöző hatás 
ajkainkon!

LR Colours 
ajakkontúr ceruza
•   Ideális kontúrként és 

korrigáláshoz
•   Tökéletesen illik az LR többi 

ajakrúzsához

LR Colours 
ajakrúzs
•  Elbűvölő szín és fény
•  A vadító pirostól a 

természetes barnáig
•  Az E-vitaminnak 

köszönhetően ápolt 
ajkak
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01 | 10229-101 Light 
02 | 10229-102 Medium / Dark   

4.490,–
(14.967 Ft/100 ml)

30 ml   16p 

10060-1 Light Sand
10060-2 Medium Sand
10060-3 Light Caramel 
10060-4 Medium Caramel
10060-5 Dark Sand
10060-6 Dark Caramel

30 ml   17p 

4.490,–
(14.967 Ft/100 ml)

10062-1 Sun Shine
10062-2 Light Beige
10062-3 Dark Beige
10062-4 Soft Moss

2,5 g   9p

2.390,–

15 g   10064   17p

4.490,–
(29.933 Ft/100 g)

4 g   13p   

3.590,–
10441-1 Warm Peach 
10441-2 Cold Berry 
10441-4 Warm Berry 
10441-5 Cold Apricot

150 ml   10377   8p

1.990,–
(1.327 Ft/100 ml)

9 g   15p

4.190,–
(46.556 Ft/100 g)
10440-1 Sand
10440-2 Caramel
10440-3 Apricot

18 g   10068   17p

4.490,–
(24.944 Ft/100 g)

30 ml   17p

4.490,–
(14.967 Ft/100 ml)
10061-207 Light Sand
10061-202 Medium Sand
10061-203 Light Caramel 
10061-204 Medium Caramel
10061-205 Dark Sand
10061-206 Dark Caramel

LR COLOURS ARC
LR Colours BB krém
•   Igazi varázsló, ha a szép  

bőrfelületről van szó
•   5 az 1-ben ápolás minden napra 

1. Hidratál 
2. Elfedi a bőrhibákat 
3. Kiegyenlíti a bőrtónust 
4. Mattít  
5. 15-ös fényvédő faktort tartalmaz
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TOP 
TERMÉK

TOP 
TERMÉK

LR Colours alapozó
•   Könnyed, krémes és jó fedésű alapozó
•   Hosszantartó, matt hatás, akár 12 órán keresztül
•   Hidratál
•   A fényvisszaverő mikropigmentek kiegyenlítik a 

bőrfelszínt

LR Colours olajmentes alapozó
•  Puha, krémes alapozó, közepes fedésű
•  Az apró púder részecskék gondoskodnak a 

hosszantartó, matt hatásról
•  MNF komplexszel a bőr nedvességtartalmának 

kiegyenlítésére
•  A fényvisszaverő mikropigmentek korrigálják az 

egyenetlenségeket

LR Colours korrektor
•   Elfedi a szem alatti karikákat, elrejti a pirosságot
•   Magas színleadás, tökéletes fedés
•   Egyszerű felvitel a krémesen lágy 

összetevőknek köszönhetően
•   Természetes megjelenést kölcsönöz
•   Avokádóolajjal
•   Hidratáló aloe verával

LR Colours transzparens púder
•  Selymesen könnyed összetétel a természetes 

hatásért
•  Tökéletes rögzítés a szép, egyenletes bőrért
•  Áttetsző, minden sminkárnyalathoz passzol
Tiszta ásványokból

LR Colours 
arcpirosító
•  Selymes, könnyed összetevők, 

természetes megjelenés
•  Tiszta ásványokból és 

Phycocorail®-ból
•  Finom részecskékkel
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LR Colours 
arctisztító hab
A gazdag, tápláló hab 
kíméletesen tisztítja a bőrt és 
eltávolítja a sminket.

LR Colours 
kőpúder
•  Tökéletesen matt arcbőr 

– útközben is
•  A könnyed összetevők 

hatására a bőr ragyogóvá 
válik és szabadon lélegzik

•  Tiszta ásványokból és 
Phycocorail®-ból

LR Colours bronzosító 
gyöngyök
•   Barnító púder, gyöngyök formájában
•   Friss, ragyogó, nyári bőrszínt biztosít 

egész évben
•   Az arccsont és a dekoltázs kiemelésére 

is alkalmas

https://www.aloewebshop.hu/lr-colours-bronzosito-gyongyok
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100 ml   10095   7p

1.790,–

100 ml   10094   10p

2.590,–

4526   4p

1.190,–

823   4p

990,–

15 ml   10303   13p

3.590,–
(23.933 Ft/100 ml)

10405 | 5,5 ml   8p     

1.990,–
(36.182 Ft/100 ml)

10404 | 5,5 ml   6p     

1.790,–
(36.182 Ft/100 ml)

10403 | 5,5 ml   6p     

1.790,–
(32.545 Ft/100 ml)

10402 | 5,5 ml   8p     

1.990,–
(36.182 Ft/100 ml)

10401 | 5,5 ml   8p     

1.990,–
(36.182 Ft/100 ml)

01 | 10400-1  Marshmallow White
02 | 10400-2  Frosty Vanilla
03 | 10400-3  Ballerina Rose
04 | 10400-4  Sandy Beige
05 | 10400-5  Toffee Cream
06 | 10400-6  Latte Macchiato
07 | 10400-7  Happy Coral
08 | 10400-8  Pink Flamenco
09 | 10400-9  Foxy Fuchsia
10 | 10400-10  Red Kiss
11 | 10400-11  Black Cherry
12 | 10400-12  Lady Lilac
13 | 10400-13  Brown Truffle
14 | 10400-14  Smoky Grey

5,5 ml   6p

1.790,–
(32.545 Ft/100 ml)

LR COLOURS KÉZ ÉS KÖRÖM

Kö
rm

ei
nk

ne
k 

áp
ol

ás
ra

 v
an

 s
zü

ks
ég

e!

LR Colours  
körömlakklemosó box
•   A körömlakk gyors és alapos 

eltávolításáért
•   Természetes őszibarackmag olajjal
•   Acetonmentes

LR Colours 
körömlakklemosó
•   Az őszibarackmag olaj 

visszazsírosító hatású
•   A körömlakklemosó box 

utántöltésére is alkalmas
•   Acetonmentes

01 LR Colours Billionnails 
körömápoló
•  Intenzív ápolás körmeinknek
•  E-, C- és F-vitaminnal, fehérjével és 

kálciummal
•  Serkenti a köröm növekedését, táplál, 

erősít és csökkenti a köröm merevségét

02 LR Colours alapozó 
körömlakk
•  Kisimítja a köröm felületét, előkészíti a 

körmöket festés előtt
•  Megvédi a körmöt az elszíneződésektől 
•  Meghosszabbítja a színes körömlakk 

élettartalmát

03 LR Colours fedőlakk
•   Tartós felületet képez a köröm területén
•  Megóvja a körmöt a lakk lepattogásától és 

a berepedésétől

04 LR Colours 
körömerősítő
•  Erősíti a természetes körmöket
•  Speciális, csillogó védőréteget képez
•  Ideális a színes körömlakk alá

05 LR Colours terápiás 
körömlakk
•   Ideális a puha, törékeny körmökre
•  Az E-vitamin és a bambusz kivonat 

gondoskodik a köröm rugalmasságáról
•  A keratin építőelemek javítják a köröm 

állapotát és támogatják az egészséges 
növekedésben

TOP 
TERMÉK

LR Colours professzionális 
körömreszelő
•   Természetes és műkörmökhöz is 

alkalmas
•   Gyors, pontos, lapos kialakítású

LR Colours 
négyoldalú 
körömpolírozó
•  Ragyogó körmök
•   Políroz, fényesít, simít és 

kiegyenlít
• Hossza: kb. 15 cm

LR Colours  
kéz- és körömápoló szérum
•   A bársonyosan simogató kezekért
•   Szőlőmag-, avokádó-, jojobaolajjal és E-vitaminnal
•   Gyengéd ápolás az érzékeny bőrre

Szalonképes 
körmök

LR Colours csillogó 
körömlakk
•   Tökéletes lefedettség, magas 

színintenzitás, tartósság
•  Professzionális ecset, ami könnyedén 

felveszi a köröm formáját, segíti  
a szín pontos alkalmazását

ápolás

védelem

rögzítés

erősítés

regenerálás



lrgkf.com

Itt minden információt megtalálsz a projektjeinkről 
és arról, hogyan segíthetsz:

Adományszámla  IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00
   BIC: DRES DE FF 400

Esélyt ajándékozunk 
a gyerekeknek.

A „More quality for your life” mottó az üzleti modellre és a szociális 
elköteleződésre is vonatkozik.

Az LRGFK is jobb életminőséget biztosít a gyerekeknek. Hiszen sok fiúnak és 
lánynak még mindig kevés esélye van a reményteli jövőre.

A támogatások teljes összege a támogató projekteket illeti.

SEGÍTS TE IS!
HATÉKONY.
INNOVATÍV.
PROFESSZIONÁLIS.

SZÉP ARCBŐR GOMBNYOMÁSRA.
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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

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 Partnered:

Az LR termékeit LR Partnerek értékesítik.

Új Nutri-Repair  
hajápolók a maximális 
önbizalomért.

Mozo
Typewriter
www.aloewebshop.hu

https://www.aloewebshop.hu

