
Pro
Activity

Mental Power

Pro
Activity

Vital Care Seasonal Support

Body Mission Daily Essentials

Pro
Activity

HU

LR Partnered:
 

Az LR termékeit LR Partnerek értékesítik.

3 x 1000 ml   104p     

60 kapszula / 37,2 g   36p     

80550 | 375 g   48p     
11.490,– (3.064 Ft/100 g)

20603 | 100 ml   17p     
4.390,–

20604 | 200 ml   27p     
6.990,– (3.495 Ft/100 ml)

80102 | 360 tabletta / 252 g   38p     
8.790,– (24 Ft/tabletta)
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SZETT ENGEDMÉNY
Kód: 80881   125p
35.490,–

Aloe vera Freedom ivógél 
3-as csomag

Protein ital* Pro Balance tabletta

További információkért keresd LR Partnered!

Aktív életet élsz és szeretnéd 
megőrizni mobilitásod?

Szeretnéd legyőzni a napi 
kihívásokat?

A sport számodra 
kikapcsolódás jelent és 
szeretnéd korlátozások nélkül 
élvezni?

MOZGÁSSZABADSÁG 
MINDEN
ÉLETHELYZETBEN

Akkor profitálj az LR LIFETAKT
Pro Activity termékekből!

Tudj meg többet!

MOZGÁSSZABADSÁG 
MINDEN
ÉLETHELYZETBEN

HAVI SZETT KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

FEDEZD FEL A TOVÁBBI LR LIFETAKT MEGOLDÁSOKAT:

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

Teljesítőképesség minden 
helyzetben.
Stresszhelyzetben is megfelelő
támogatás: mozgalmas
családi élet, túlterhelt 
munkaórák vagy zsúfolt 
munkaidő.

Támogatás minden 
évszakban.

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

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!

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

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

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.

Az LR LIFETAKT elsőosztályú étrendkiegészítőket kombinál
alapmegoldásokkal, melyeket az egyéni igényekhez 
igazítottunk. Kombináld a Pro Activity 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!

Active Freedom kapszula

* További információ a belső oldalakon.

Aloe vera 
thermo krém

Aloe vera Freedom 
MSM testzselé
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https://www.aloewebshop.hu/seasonal-support-havi-szett
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Active Freedom kapszulaAloe vera Freedom ivógél

MOZGÁSSZABADSÁG MINDEN
ÉLETHELYZETBEN

Az LR LIFETAKT Pro Activity termékek egyedülálló, egymáshoz igazított
kombinációja erősíti az ízületeket. Vészeld át gondtalanul a mindennapokat!

A szett előnyei:
•  Segíti a kollagénképződést –  

az ízületek és a porcok megerősödnek1

•  Támogatja az izomzatot és a kötőszöveteket3

Spórolj a szettel!

ALAPMEGOLDÁS KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK A SZAKÉRTŐ TANÁCSA

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

Ha a csontok, izmok, ízületek és szövetek ellátottsága biztosított, akkor 
szervezetünk óramű pontossággal működik. A Protein ital és a Pro Balance 
opcionális támogatásával a mozgásszabadság1,2 – és az életminőség jelentős 
része – a te kezedben van.

Rendszeresen 
sportolsz és
szeretnéd növelni 
az izomtömeged?

Protein ital
A Protein ital extra adag fehérjét
biztosít az izomtömeg1 megőrzéséhez.
A magnézium és a B6-vitamin
hozzájárul a normál enegriaanyag-
cseréhez.

Izzítsd az izmaid!

Szeretnél aktívabb 
és mozgékonyabb 
lenni a minden-
napokban?

Pro Balance tabletta
Segít a fáradtság leküzdésében a 
nyomelemeknek és az ásványi 
anyagoknak köszönhetően, mint a 
magnézium3.
Az izomzat normál működéséért2.

Aktiváld a mindennapjaid!

Segítség az 
Aloe Via 
termékcsaládból:

Segítség az 
Aloe Via 
termékcsaládból:

Aloe vera Freedom MSM 
testzselé
Gyorsan beszívódó zselé 60% aloe 
verával, medveszőlőlevéllel, fűzfakéreg 
kivonattal és MSM-mel. Hűsítő hatású.

Lazítsd el az izmaid!

Aloe vera thermo krém
Melegítő hatású ápoló krém 45% aloe 
verával és tápláló olajokkal. Segít az 
izommerevség leküzdésében.

Élvezd a melegítő hatást!

A fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg megőrzéséhez és növeléséhez.
A magnézium hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez. A kálcium hozzájárul az izomzat normál 
állapotának megőrzéséhez.
A magnézium hozzájárul a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez.

Tipp: Tipp:
            Keverd a Freedom ivógélt 
narancslével, így még frissítőbb!

             A kapszula a nap bármely 
szakában fogyasztható – a mindennapok 
nagyobb rugalmasságáért.

Az Aloe vera Freedom ivgélben lévő C-vitamin hozzájárul a normál kollagén képződéshez, valamint a 
kötőszövetek és a csontok normál állapotának megtartásához.
Az Active Freedom kapszulában lévő C-vitamin hozzájárul a csontok normál állapotának megőrzéséhez.
Az Active Freedom kapszulában lévő mangán hozzájárul a normál kötőszövet képződéshez.
Napi ajánlott beviteli mennyiség

• Teljes kiőrlés – teljes energia. Heti 3 napon 
fogyassz teljes kiőrlésű termékeket a fehér lisztes 

helyett.
• Csökkentsd a cukorbevitelt. Heti 5 napon kerülj 

minden cukortartalmú üdítőt. Igyál helyettük 
vizet vagy teát!

• Szánj időt a hobbidra! Mi okoz 
örömet? Miben tudsz igazán elmerülni?

• Tölts több időt a természetben! Ez ellazít 
és segíti az aktivitást.

Dr. Sven Werchan
Táplálkozási szakértő

• Felállni és leülni. 
ne maradj 30 percnél tovább 

egyhelyben. Tedd jó szokásoddá 
a rendszeres mozgást!

•  Minden mozdulatnál figyelj arra, hogy 
ne okozzon fájdalmat. Kerüld a hideg, 

nedves időjárást, tartsd melegen az ízületeidet!

TÁPLÁLKOZÁS

MOZGÁS

ÉLETMÓD

Az aloe vera zseléjét az LR értékes C- 
és E-vitaminnal gazdagította. Így 
támogatja a kollagénképződést a 
csontok és a porcok1 egészségéért – a 
mozgásszabadságért.
•  Az aloe vera levél zseléjének legjava
•  A minőséget az SGS Fresenius Intézet 

rendszeres ellenőrzései garantálják

Hatóanyagok:
88% aloe vera zselé
56% C-vitamin1 a napi adagban*
58% E-vitamin a napi adagban*

Hatékonyság:
–  A csontok és a porcok normál 

működséért1

Fogyasztási javaslat:
Napi 3 x 30 ml

A benne lévő D-vitamin támogatja az 
izomzatot2, a mangán3 pedig a 
kötőszöveteket.
• laktózmentes
• gluténmentes

Hatóanyagok:
50% D-vitamin a napi adagban*
83% E-vitamin a napi adagban*
50% mangán a napi adagban*

Hatékonyság:
–  Hozzájárul a csontok és az izmok 

normál állapotának megőrzéséhez2

–  Hozzájárul a normál energia-
anyagcseréhez3

–  Hozzájárul a kötőszövetek normál 
állapotának megőrzéséhez3

Fogyasztási javaslat:
Napi 2 x 1 kapszula

https://www.aloewebshop.hu/pro-activity-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-protein-ital-dietahoz
https://www.aloewebshop.hu/probalance-etrend-kiegeszito-vitaminok-tabletta
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-thermo-krem
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-freedom-msm-testzsele
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-freedom-az-izulet-vedelme
https://www.aloewebshop.hu/freedom-izulet-plus-kapszula

