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LR Partnered:

Az LR termékeit LR Partnerek értékesítik.

Probiotic 12 kapszulaWoman Phyto Aktiv 
kapszulaAloe vera Sivera ivógél 3-as 

csomag

További információkért keresd LR Partnered!

Már sokat megéltél, de még 
rengeteg kihívás vár rád?

Szeretnél új tapasztalatokat 
szerezni?

Kalandvágyó vagy és 
szeretnél fitt maradni?

VITALITÁS MINDEN 
ÉLETKORBAN

Akkor profitálj az 
LR LIFETAKT Vital Care 
termékekből!

Tudj meg többet!

HAVI SZETT

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

FEDEZD FEL A TOVÁBBI LR LIFETAKT MEGOLDÁSOKAT:

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.

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

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

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

Az LR LIFETAKT elsőosztályú étrendkiegészítőket kombinál
alapmegoldásokkal, melyeket az egyéni igényekhez 
igazítottunk. Kombináld a Vital Care 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.

3 x 1000 ml   104p     

Reishi Plus kapszula

30 kapszula / 15,2 g   44p     

80332 | 
90 kapszula / 46,8 g   30p     
7.490,– (83 Ft/kapszula)

Super Omega 3 kapszula
80338 | 
60 kapszula / 100,8 g    44p     
10.290,– (172 Ft/kapszula)

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

Zeitgard 
Beauty Diamonds szett
Nappali krém · 50 ml 
Éjszakai krém · 50 ml 
Szemránckrém · 30 ml
28300   84p
25.990,–

SZETT ENGEDMÉNY
Kód: 80822   132p
37.390,–

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.

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

Mozo
Typewriter
www.aloewebshop.hu

https://www.aloewebshop.hu
https://www.aloewebshop.hu/vital-care-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/woman-phyto-aktiv-etrend-kiegeszito-kapszula
https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
https://www.aloewebshop.hu/super-omega-3-etrend-kiegeszito-vitamin
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-3-darabos-szett
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-a-28-napos-dieta-program
https://www.aloewebshop.hu/pro-activity-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/mental-power-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/daily-essentials-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/seasonal-support-havi-szett
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ALAPMEGOLDÁS KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK A SZAKÉRTŐ TANÁCSA

„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.
Dr. Sven Werchan, Táplálkozási szakértő

„Annyi idős vagy, amennyinek érzed magad“ – ehhez az LR LIFETAKT is 
egyedi megoldást biztosít.
Valaki változó korba lép, mások már nem érzik olyan fittnek magukat.
Ne hagyd magad, állj ellen a nehézségeknek és támogasd a szervezeted!

Dr. Sven Werchan
Táplálkozási szakértő

• Vállakat hátra!
Húzd hátra a vállaid és tartsd 

ott 5 másodpercig. Ismételd meg 
néhányszor! Ez ellazít és felszabadít.

• Nyújtózz olyan magasra, amennyire csak 
tudsz, majd lassan ereszkedj vissza.

• Cékla az energiáért:  
A cékla energiát termel

a szervezetben és javítja a véredények állapotát.

• Minden napra egy mag. Mogyoró, kesudió, 
pisztácia és a többiek pozitív hatással vannak a 

szívre, az agyra és a hasnyálmirigyre.

TÁPLÁLKOZÁS

MOZGÁS

ÉLETMÓD
• Élvezd a pillanatot! Ajándékozz több időt 

szeretteidnek és fordíts nagyobb figyelmet 
az étkezésekre.

• A kapcsolatoknak minőségi időre 
van szüksége – kedvenc étterem, 

mozi, közös séta. Ezek mind 
szuper lehetőségek az 

együtt töltött időre.

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

            A Reishi Plus kapszulát ebéd 
előtt vedd be!

VITALITÁS MINDEN ÉLETKORBAN 
HÓNAPRÓL HÓNAPRA

Az LR LIFETAKT Vital Care termékek egyedülálló, egymáshoz igazított
kombinációja erősíti a szívfunkciókat1,3. Szerezd vissza az erőd, hogy fitt és 
energikus maradj!

A szett előnyei:
•  A Reishi Plusban lévő C-vitamin hozzájárul a csontok és a fogak normál 

állapotának megőrzéséhez2

•  A C-vitamin támogatja a normál szívfunkciókat1 és az anyagcserét3

•  Az évezredes távol-keleti tradíció szerint a reishi a „hosszú élet gombája“. 
Bízz a reishiben és az aloe verában!

Spórolj a szettel!

Reishi PlusAloe vera Sivera ivógél

Az aloe vera növény 100%-ban 
természetes zseléjét az LR csalán 
kivonattal gazdagította.
•  Szilíciummal
•   A minőséget az SGS Fresenius 

Intézet rendszeres ellenőrzései 
garantálják

Hatóanyagok:
90% aloe vera zselé
7% méz
Csalán kivonattal

Hatékonyság:
Az általános jó közérzetért

Fogyasztási javaslat:
Napi 3 x 30 ml

A Reishi Plus kapszula pozitív hatással 
van a véredényekre1. A távol-keleten 
már évezredek óta a népi orvoslás egyik 
fontos eszköze.
• Vegánok is fogyaszthatják

Hatóanyagok:

Hatékonyság:

48% reishi kivonat
20% reishipor
75% C-vitamin a napi adagban*

–  Hozzájárul a véredények normál 
működéséhez1

–   Csökkenti a fáradtságot és a 
kifáradást3

–  Hozzájárul a normál energia-
anyagcseréhez3

Fogyasztási javaslat:
Napi 1 x 1 kapszula

A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és a véredények normál működéséhez.
A Reishi Plus kapszulában lévő C-vitamin hozzájárul a csontok, az izomok és a fogak normál  
állapotának megtartásához.
A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez.
Ajánlott napi bevitel

Az EPA és a DHA hozzájárul a normál szívműködéshez. Ehhez napi 250 mg EPA és DHA bevitele 
szükséges.
A D-vitamin és a kálcium hozzájárul a csontok és a fogak normál állapotának megőrzéséhez.
A kálcium hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez és sejtek közötti jelátvitelhez.

Szeretnél naponta 
gondoskodni a szíved 
egészségéről?

Szeretnél aktívabb 
és mozgékonyabb 
lenni a
mindennapokban?

Segítség 
a Zeitgard 
termék-
családból:

A változó kor tünetei 
határozzák meg a 
napodat?

Woman Phyto Aktiv kapszulaZeitgard Beauty Diamonds 
szett

Super Omega 3 kapszula Probiotic 12 kapszula
Gondoskodj az esszenciális 
zsírsavak – EPA és DHA – beviteléről, 
hiszen fontos szerepük van a szív 
funkciók normál működésében1.

Erősítsd a szíved!

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!

A Woman Phyto Aktiv kapszula 
kálciummal és D-vitaminnal támogat a 
változó korban3. Főleg a csontok és 
fogak állapotának megőrzéséért2. 
Hozzáadott vöröshere kivonattal.

Élvezd az időd!

A Beauty Diamonds termékek 
renszeres használattal csökkentik a 
ráncok megjelenését. Értékes 
olajokkal és különleges 
hatóanyagokkal ápolják az arcbőrt.

Frissítsd fel a külsőd!

https://www.aloewebshop.hu/vital-care-havi-szett
https://www.aloewebshop.hu/woman-phyto-aktiv-etrend-kiegeszito-kapszula
https://www.aloewebshop.hu/super-omega-3-etrend-kiegeszito-vitamin
https://www.aloewebshop.hu/probioticum-12-immunerosito-beltisztitas
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-3-darabos-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-sivera-a-tisztitokura
https://www.aloewebshop.hu/reishi-plus-etrend-kiegeszito-vitaminok

