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LR Partnered:
 

Az LR termékeit LR Partnerek értékesítik.

5 x 500 ml   67p     

360 tabletta / 252 g   38p     

80370 | 30 kapszula / 15 g  46p
11.690,– (390 Ft/kapszula)

80361 | 125 ml   47p     
10.790,– (8.632 Ft/100 ml)

20633 | 250 ml   15p     
3.790,– (1.516 Ft/100 ml)

25022 | 50 ml   15p     
3.790,– (7.580 Ft/100 ml)

Probiotic 12 kapszulaHAVI SZETT Aloe vera 2 az 1-ben sampon 
és tusfürdő

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Mozgásszabadság minden 
élethelyzetben.

Kívánt testsúly lépésről 
lépésre.

Vagyis mozgékonynak
maradni és a mindennapokat
gondtalanul teljesíteni. Élvezd a 
szabadságot mozgás közben is!

A szervezeted mindent megkap, 
amire szüksége van az 
álomalakhoz: hogy gyorsan és 
könnyen elérd a céljaid és jobban 
érezd magad a bőrödben.

FEDEZD FEL A TOVÁBBI LR LIFETAKT MEGOLDÁSOKAT:

Tápanyagellátás 
minden nap.
Hogy ellásd magad és a
családod a legfontosabb 
tápanyagokkal.
Akkor is, ha nincs időd az 
egészséges táplálkozásra.

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!

Támogatás minden 
évszakban.

Főleg ha minden nap úton 
vagy és ki vagy téve az 
időjárás viszontagságainak.  
A frissesség és a jó közérzet 
garantált.

További információkért keresd LR Partnered!

Szeretnél sikeres lenni minden 
helyzetben?

Céltudatos vagy és nagy 
rajtad a nyomás?

Tele a naptárad és a 
szabadidőd is zsúfolt?

TELJESÍTŐKÉPESSÉG
MINDEN
HELYZETBEN

Akkor profitálj az LR LIFETAKT 
Mental Power termékekből!

Tudj meg többet!

TELJESÍTŐKÉPESSÉG 
MINDEN 
HELYZETBEN

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

Az LR LIFETAKT elsőosztályú étrendkiegészítőket kombinál
alapmegoldásokkal, melyeket az egyéni igényekhez 
igazítottunk. Kombináld a Mental Power havi szettet  
kiegészítő termékekkel az általános jó közérzetért!

A termékeket a természet inspirálta és a tudomány legújabb
ismeretein alapulnak. Az eredmény: egyedülálló termékek
maximális hatékonysággal és magas minőséggel.

Ezen kívül az LR LIFETAKT szakértő tanácsokat is ad a 
táplálkozás, életmód és mozgás témákban.
Tippek, melyeket könnyedén a mindennapokba illeszthetsz.

Vedd a kezedbe a jóléted az LR LIFETAKT segítségével! 
Élvezd a mindennapokat és határozd meg a saját ritmusod!

Mind Master 5-ös csomag 
szabadon választható

vagy
Mind Master Red

Pro Balance tabletta 

Colostrum Direct MicroSilver golyós dezodor

Mind Master Green

és

SZETT ENGEDMÉNY
Kód: 80930   94p
27.890,–

Van receptje a boldogságnak? Azt mondják, az egészség 
maga a boldogság. Ha jól érzed magad a bőrödben, fitt vagy 
és energiával teli. Jó, ha a megfelelő partner melletted áll. Az 
LR LIFETAKT megmutatja az utat a minőségi élet felé – napról 
napra.

Stresszes életszakaszban vagy, nincs időd a kiegyensúlyozott,
tápanyagokban gazdag táplálkozásra, vagy szeretnél 
megszabadulni néhány kilótól? Az LR LIFETAKT minden 
helyzetre megfelelő megoldást kínál.

Mozo
Typewriter
www.aloewebshop.hu

https://www.aloewebshop.hu
https://www.aloewebshop.hu/mental-power-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
https://www.aloewebshop.hu/kolostrum-direct
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-2-az-1ben-sampon-es-tusfurdo
https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-golyos-dezodor
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-a-28-napos-dieta-program
https://www.aloewebshop.hu/pro-activity-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/daily-essentials-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/vital-care-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/seasonal-support-havi-szett
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Pro Balance tablettaMind Master Green vagy Red

* ajánlott napi beviteli mennyiség

TELJESÍTŐKÉPESSÉG A HÓNAP 
MINDEN NAPJÁN

Az LR LIFETAKT Mental Power termékek egyedülálló, egymáshoz igazított 
kombinációja segít legyőzni a stressz negatív hatásait a testben1, valamint 
energiával látja el a szervezetet. Biztosítja a koncentrációt, hogy a lehető 
legjobbat hozd ki magadból2.

A szett előnyei:
•  Energiával látja el a szervezetet, hogy fókuszált maradhass2.
•  Csökkenti a fáradtságot és a kifáradást5.
•  Változatos ízvilág – szabadon összeállítható Green &  Red.

Spórolj a szettel!

ALAPMEGOLDÁS KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK A SZAKÉRTŐ TANÁCSA

„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

Mindenki másképp reagál a kihívásokra. Figyelj a tested jelzéseire!  
A Probiotic 12 kapszula és a Colostrum Direct tökéletes támogatás az 
általános jó közérzetért..

Dr. Sven Werchan
Táplálkozási szakértő

• Útra fel! Munka után 
indulj 15-20 perces sétára a 

természetbe.

• Használd ki a mobilitást!  
Sétálj telefonálás közben!

• A víz segít. Csak elegendő folyadékbevitel 
esetén tud az agy tökéletesen működni. Leglább 

2 liter víz vagy tea bevitele szükséges naponta.

• Gyömbér, a csodaszer. Reszelj le egy darabot, 
forrázd le vízzel és adj hozzá egy teáskanál 

mézet – kész is az energiaital!

TÁPLÁLKOZÁS

MOZGÁS

ÉLETMÓD
• Jelenleg nem elérhető: kapcsold ki 2 

órára a telefonod – mindegy mikor – és 
élvezd a szabadságot.

• Nyújtózz meg alaposan legalább 
naponta 5-ször! Ez csak egy 

percet vesz igénybe.

Tipp:
           Fogyaszd a Mind Mastert az ebédeddel!

Probiotic 12 kapszula6

Szeretnéd jól 
érezni magad?

A Porbiotic 12 kapszulánként egy
milliárd baktériummal és duplafalú
kapszulaburokban hatékonyan
támogatja a szervezetet.
A természetes egyensúlynak nagy
hatása van a közérzetre.

Érezd jól magad!

Colostrum Direct**

Gyors és egyszerű
megoldásra vágysz?

A Colostrum Direct 100% folyékony
kolosztrumot tartalmaz és egy teljesen
természetes termék, mely európai
tehenek előtejéből készül.
Hozzáadott színezék és tartósítószer
nélkül.

Bízz a Colostrumban!

Aloe vera 2 az 1-ben tusfürdő 
és sampon

MicroSilver golyós dezodor

Segítség a
MicroSilver 
családból:

Segítség az 
Aloe Via 
családból:

Hatékony tusfürdő és sampon 35% aloe 
verával és bio bambusz kivonattal a 
teljes körű tisztítás és ápolás érdekében.

Frissítsd fel a tested és a lelked!

A MicroSilver golyós dezodor 24 órán 
át véd az izzadtság és a kellemetlen 
szagok ellen. Háromszorosan hat: 
antibakteriális, szabályzó és stabilizáló. 
Alumíniumsók hozzáadása nélkül.

Győződj meg a védelemről!

A Mind Masterben lévő E-vitamin védi a sejteket az oxidatív stresszel szemben.
A Mind Masterben lévő B12-vitamin és tiamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez.
A Mind Masterben lévő B12-vitamin hozzájárul a normál pszichikai funkciók megtartásához.
A Pro Balance-ban lévő magnézium hozzájárul a normál elektrolit-egyensúly megtartásához.
A Pro Balance-ban lévő magnézium csökkenti a fáradtságot és a kifáradást.
Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 546 A1
A vas hozzájárul a normál kognitív funkciók megtartásához.
A kálium hozzájárul az idegrendszer és az izmok normál állapotának megőrzéséhez.
A természeti hatások miatt a szín és az íz termékenként eltérhet.

A Mind Master E-vitamint tartalmaz, ami 
védi a sejteket az oxidatív stresszel 
szemben1 valamint vitaminokkal2 és 
ásványi anyagokkal3 hozzájárul a normál 
energia-anyagcseréhez és az idegrendszer 
normál működéséhez.
•   A minőséget az SGS Fresenius Intézet 

rendszeres ellenőrzései garantálják

A Pro Balance helyreállítja a szervezetben 
a tápanyagok egyensúlyát4. A testazonos
sav-bázis egyensúlyt értékes 
nyomelemek és ásványi anyagok5 által 
szabályozza. Mindenkinek, aki pörgős 
életet él és sikeres szeretne lenni.

Vitaminokkal és nyomelemekkel
100% E-vitamin a napi adagban*
100% B1-vitamin (tiamin) a napi 
adagban*
100% B9-vitamin (folsav) a napi 
adagban*
100% B12-vitamin a napi adagban*
30% vas a napi adagban*
51% szelén a napi adagban*
36% aloe vera zselé a napi adagban
Szőlőlével és szőlőkoncentrá- 
tummal
Zöld tea kivonattal
L-Carnitinnal
Coenzym Q10-zel

–  Hozzájárul az idegrendszer2 és a 
kognitív7 funkciók normál működéséhez

–  Védi a sejteket az oxidatív stresszel 
szemben

–  Csökkenti a fáradtságot és a kifáradást2

Napi 80 ml

Hatóanyagok:

Hatékonyság:

Fogyasztási javaslat:

Ásványi anyagok és nyomelemek
15% kálium a napi adagban*
53% magnézium a napi adagban*
87% kálcium a napi adagban*
45% réz a napi adagban*
150% króm a napi adagban*
160% molibdén a napi adagban*

–  Az elektrolit-egyensúlyért4

– A normál energia-anyagcseréért5

–  Az idegrendszer normál működéséért8

Napi 3 x 4 tabletta

Hatóanyagok:

Hatékonyság:

Fogyasztási javaslat:

Tipp:
           A tablettákat poríthatod két kanál 
segítségével és elkeverheted egy pohár 
gyümölcslében.

https://www.aloewebshop.hu/mental-power-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
https://www.aloewebshop.hu/kolostrum-direct
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-2-az-1ben-sampon-es-tusfurdo
https://www.aloewebshop.hu/microsilver-plus-golyos-dezodor
https://www.aloewebshop.hu/mind-master
https://www.aloewebshop.hu/probalance-etrend-kiegeszito-vitaminok-tabletta

