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LR Partnered:
 

Az LR termékeit LR Partnerek értékesítik.

80325 | 60 kapszula / 33,5 g   
44p     
10.290,– (172 Ft/kapszula)

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

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

SZETT ENGEDMÉNY
Kód: 80741   135p
38.790,–

Colostrum Direct

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

Kívánt testsúly lépésről 
lépésre.
Minden támogatást megkapsz, 
amire a szervezetednek 
szüksége van, hogy élettel teli 
és egészséges maradj. 
A terveid így cselekedetté 
válnak. Ne húzd be a féket!

Teljesítőképesség minden 
helyzetben.

Mozgásszabadság minden 
élethelyzetben.

Kívánt testsúly lépésről 
lépésre.

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

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.

Szeretsz a szabadban lenni 
rossz idő ellenére is?

Szeretnél minden évszakot 
kiélvezni tavasztól télig?

Sokat van a család emberek 
között?

TÁMOGATÁS MINDEN
ÉVSZAKBAN

Akkor profitálj az 
LR LIFETAKT Seasonal Support 
termékekből!

Tudj meg többet!

További információkért keresd LR Partnered!

TÁMOGATÁS MINDEN 
ÉVSZAKBAN

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

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

HAVI SZETT KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

FEDEZD FEL A TOVÁBBI LR LIFETAKT MEGOLDÁSOKAT:

Cistus Incanus kapszula Probiotic 12 kapszulaAloe vera mézes ivógél 3-as 
csomag

Colostrum Compact kapszula
60 kapszula / 30,9 g   63p     

3 x 1000 ml   92p     

és

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/seasonal-support-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-etrend-kiegeszito-vitaminok-kapszula
https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
https://www.aloewebshop.hu/kolostrum-direct
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-a-28-napos-dieta-program
https://www.aloewebshop.hu/mental-power-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/vital-care-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/daily-essentials-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/pro-activity-havi-szett
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• Maradj fitt! A rendszeres 
séta, úszás vagy biciklizés 

biztosan fitten tart.

• Szállj le egy megállóval hamarabb a 
buszról és sétálj el az úti célodig!

• A forró citrom a nagymamák csodafegyvere.
Facsard ki a citromot, adj hozzá 1–2 teáskanál 

mézet és forró vizet.

• Reggeli: készíts zabkását kókuszreszelék, 
gyümölcsök és fahéj hozzáadásával. Így egész 

nap energiával teli lesz a szervezeted!

Probiotic 12 kapszula

TÁMOGATÁS A TELJES HÓNAPBAN

Az LR LIFETAKT Seasonal Support egyedülállóan egymáshoz igazított 
termékei teljes körű tápanyagellátást biztosítanak a szervezetben minden 
évszakban.

Cistus Incanus kapszula

Colostrum Direct**

Dr. Sven Werchan
Táplálkozási szakértő

Tipp: Tipp:

ALAPMEGOLDÁS

A szett előnyei:
• A természet legjava
•  Az Aloe vera mézes ivógél extra adag C-vitaminnal1 támogatja az 

immunrendszert.

Spórolj a szettel!

Gyors és egyszerű 
megoldásra van 
szükséged?

A természet erejére 
esküszöl?

Fontos számodra a 
megelőzés?

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK A SZAKÉRTŐ TANÁCSA

„A friss levegő igazi mindentudó, ha jól felkészülünk a vele való 
találkozásra. Akár a szabadban, a klimatizált helyiségekben, 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

A szervezet megállás nélkül működik. A hideg, nedves idő és a fűtés 
kombinációja vagy az évszakváltás mindig kihívást jelent számára.

TÁPLÁLKOZÁS

MOZGÁS

ÉLETMÓD
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!

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!

C-vitaminnal és cinkkel gazdagított 
természetes termék az immunrendszer 
normál működéséért2.

Erősítsd az immunrendszered!

Colostrum Compact kapszula3Aloe vera mézes ivógél

Az aloe vera az összetevőinek
különleges összetétele alapján már
évezredek óta igazi csodanövény. 
Az aloe vera növény zseléjét az LR 
extra adag C-vitaminnal2 gazdagította.
•  Az aloe vera zselé lehető 

legmagasabb koncentrációja
•   A minőséget az SGS Fresenius 

Intézet rendszeres ellenőrzései 
garantálják

Hatóanyagok:
90% aloe vera zselé
9% méz
75% C-vitamin a napi adagban*

Hatékonyság:
– A normál energia-anyagcseréért1

–  Az idegrendszer és az 
immunrendszer normál működéséért1

Fogyasztási javaslat:
Napi 3 x 30 ml

A Colostrum a tehenek előtejét 
tartalmazza. Hozzáadott színezék és 
tartósítószer nélkül.
• Útközben is ideális

Hatóanyagok:

Hatékonyság:

Kolosztrumpor

–  Az általános jó közérzetért folyamatos 
használat mellett

Fogyasztási javaslat:
Napi 1 x 2 kapszula

            Fogyaszd az Aloe vera ivógélt
önmagában vagy gyümölcslével
minden főétkezés előtt.

           Vedd be a kapszulát hideg vízzel 
a nap bármely szakaszában!

Az Aloe vera mézes ivógélben lévő C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. 
A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez, az immunrendszer normál működéséhez, 
valamint a normál pszichikai funkciók megőrzéséhez.
Kolosztrumtartalmú kapszulák
Ajánlott napi bevitel
A természeti hatások miatt a szín és az íz termékenként eltérhet.

• A nevetés ellazít. Mosolyogj 
rá idegenekre is!

• Lélegezz! Ülj le 5 percre egy 
nyugodt helyre és koncentrálj a 

légzésedre! Ne gondolj közben 
semmire!

https://www.aloewebshop.hu/seasonal-support-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-etrend-kiegeszito-vitaminok-kapszula
https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
https://www.aloewebshop.hu/kolostrum-direct
https://www.aloewebshop.hu/colostrum-compact-kapszula
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-mezes

