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Oslávte s nami 20 rokov s Aloe Vera!
Leto skončilo a prichádza jeseň. Dni sa krátia, sú chladnejšie, viac prší a to má vplyv ako na 
náš fyzický stav, tak aj na duševné rozpoloženie. Naše telo je náchylnejšie podľahnúť sezón-
nym chorobám, ako sú chrípka alebo covid, ale tiež rôznych virózam či bežnému prechlad-
nutiu. V tomto období je dôležité posilniť našu imunitu a duševnú pohodu. Na to neexistuje nič 
lepšie ako Aloe Vera, rastlina s niekoľko tisícročnou históriou. 

Prečo je dôležité zaradiť Aloe Vera do nášho jedálnička? Táto rastlina je bohatá na vitamíny, 
minerály, aminokyseliny a mnoho ďalších telu prospešných látok. Tie zaisťujú správnu funkciu 
imunitného systému a celého tela a chránia nás tak pred škodlivými vonkajšími vplyvmi. 

Vedeli ste, že...
• Aloe Vera je súčasťou liečebných procedúr mnohých kultúr už viac ako 5000 rokov?
  Nájdeme ju napríklad v ajurvéde či tradičnej čínskej medicíne, kde je považovaná na všeliek. 

• Alexander Veľký používal túto rastlinu na liečbu rán svojich vojakov?

• starí Egypťania nazývali Aloe Vera "rastlinou nesmrteľnosti"?
   Pre svoje omladzujúce účinky ju používala sama Kleopatra. 

• antickí Gréci používali Aloe na liečbu holohlavosti a nespavosti?

• Mahátma Ghándí používal Aloe počas obdobia pôstu ako stravu a prostriedok
   na očistenie organizmu?

LR pôsobí na trhu už viac ako 35 rokov. Reprezentuje nás viac ako 300 
000 nezávislých LR partnerov vo viac ako 29 krajinách sveta. Inovatívne 
produkty z oblasti doplnkov stravy, kozmetiky a starostlivosti o telo a 
dušu sa pýšia vysokou kvalitou - „Made in Germany“.
Tá je testovaná a kontrolovaná renomovanými nezávislými inštitútmi, 
ako je napríklad SGS INSTITUT FRESENIUS.

V našich výrobkoch sa spájajú najnovšie vedecké poznatky spoločne so 
silou prírody. Motto LR je jednoduché, ale výstižné – „MORE QUALITY 
FOR YOUR LIFE“. 

LR VÝROBKY OBSAHUJÚ INGREDIENCIE TEJ NAJVYŠŠEJ KVALITY.
V našej kozmetike nenájdete žiadne mikroplasty, parabény ani minerál-
ne oleje. Takmer všetky obaly našich výrobkov sú z certifikovaného 
FSC materiálu, recyklovaného plastu alebo skla. Naše metódy spra-
covania šetria životné prostredie a tabu je pre nás samozrejme aj te-
stovanie na zvieratách. 
PRETOŽE NA PRÍRODE ZÁLEŽÍ!

Prečo ALOE VERA od LR?
Túto otázku si určite kladie každý z Vás. Odpoveď je jednoduchá: LR je expertom na Aloe 
Vera už 20 rokov. Rastlinu spracovávame pomocou ultra moderného zariadenia a iba naše 
Aloe Vera Drinking Gély sú vyznamenané pečaťou SGS INŠTITÚTU FRESENIUS a IASC.

To potvrdzuje najvyššiu kvalitu a čistotu našich výrobkov obsahujúcich Aloe Vera. Veľa 
našich produktov s Aloe je naviac uvedených na Kölner Liste®, ktorý zverejňuje zoznam 
výrobkov s minimalizovaným dopingovým rizikom. Preto sú vhodné aj pre vrcholových 
športovcov! 

3Forest  Stewardship Council je nezisková organizácia, ktorej myšlienkou je podporovať ekologicky šetrné, sociálne prospešné a ekonomicky 
životaschopné obhospodarovanie lesov. Certifikát FSC tak dáva zákazníkovi istotu, že certifikovaný materiál pochádza zo šetrne obhospod-
arovaných lesov. 

1SGS INSTITUT FRESENIUS je popredná svetová spoločnosť zaoberajúca sa inšpekciou, verifikáciou a certifikáciou produktov.
Testuje napríklad bezpečnosť a kvalitu potravín, nápojov a spotrebného tovaru. 

2IASC je certifikačná spoločnosť potvrdzujúca skutočné množstvo Aloe Vera v produktoch a surovinách.
Kontrolovaní sú pestovatelia, ale aj spracovatelia a výrobcovia. 
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S príchodom jesene a následnej zimy je náš organizmus vystavený obrovskej záťaži. Chrípka, 
zápal močových ciest, gynekologické ťažkosti, ale aj obyčajná nádcha či kašeľ nám môžu toto 
už tak náročné obdobie značne znepríjemniť. Preto je mimoriadne dôležité začať našu imunitu 
podporovať ešte pred príchodom chladných dní.

S pribúdajúcim vekom, vplyvom nezdravého životného štýlu či užívaním niektorých liekov, ako 
sú napríklad antibiotiká, dochádza k oslabovaniu nášho imunitného systému. LR portfólio obsa-
huje veľké množstvo produktov na podporu imunity aj zdravého ducha, avšak teraz bude naša 
pozornosť sústredená na colostrum – tzv. „starter pack“ od matky prírody.  

Colostrum, známe tiež ako mledzivo, je prvé materské mlieko kravy, ktoré je produkované do 72 
hodín po pôrode. Pre teľa predstavuje tzv. imunitný „started pack“, ktorý ho chráni pred vírusmi 
a baktériami, predovšetkým v prvých dňoch po jeho narodení. Obsahuje vysokohodnotné látky, 
ako sú imunoglobulíny, rastové faktory, vitamíny, minerály, antimikrobiálne látky atď.

Vedeli ste, že…
• kravské colostrum má v porovnaní s ľudským materským mliekom až 4x viac aktívnych látok?

• je úplne prírodné, a teda neporovnateľné s farmaceutickými prípravkami?

• účinkami colostra sa zaoberal už v roku 1799 Dr. Haufeland?

• v prevencii chrípkového ochorenia môže byť kolostrum efektívnejšie ako vakcinácia?

COLOSTRUM
KAPSULY
• S vysokým obsahom cenných látok:
 imunoglobulíny, enzýmy a i.

• Vysoko efektívna ochrana pred baktériami a vírusmi

• 800 mg colostra v dennej dávke

• Úplne prírodné – bez konzervantov

Tento imunitný booster rozhodne nesmie vo Vašej domácnosti chýbať!

PREČO PRÁVE LR COLOSTRUM?

Na výrobu našich Colostrum produktov využívame výhradne prebytky 
kolostra z prvých hodín po narodení teľaťa – krava totiž vyprodukuje viac 
mlieka, než je teľa schopné spotrebovať
Naše výrobky teda nie sú produkované na úkor zvieraťa.

Zložky obsiahnuté v kolostre sú vysoko citlivé na teplo, preto LR volí 
proces spracovania za studena, pri ktorom sú aktívne látky optimálne 
chránené. Zároveň sú naše Colostrum produkty úplne prírodné – neob-
sahujú žiadne pridané látky, farbivá ani konzervanty

Cieľová skupina:  Muži, ženy aj deti všetkých vekových kategórií. 
Mimoriadne potrebné pre osoby s oslabenou imunitou.

V NAŠEJ PONUKE NÁJDETE TIEŽ COLOSTRUM LIQUID 
PRE EŠTE RÝCHLEJŠÍ ÚČINOK.

Kolostrum představuje účinný přírodní elixír více než 500 látek , které v souhrnu a komplexně ovliv-
ňují naši obranyschopnost. Kolostrum by tak mělo býti základní podporou naší imunity po dobu 
celého roku. Je velmi výhodné kombinovat je s ostatními LR produkty s povzbuzujícím účinkem na 
naši odolnost. Pro maximální účinnost je vhodné kombinovat kolostrum tekuté a kapslové.

Víte, že maximálního účinku práškového kolostra na lidskou imunitu dosáhneme tak, že obsah kapslí 
vysypeme na lžičku,  poté přijmeme do dutiny ústní, rozžvýkáme, promícháme se slinami alespoň po 
dobu 1 minuty a zbytek pak dopolkneme? Podstatná část účinných látek tak  projde rychle
a přímo sliznicí dutiny ústní až do krve!

OBSAH: 60 kapsúl / 30,9 g
KÓD PRODUKTU: 80360
CENA: 53,99 €  44,49 €

KÓD PRODUKTU: 80389
CENA: 150,99 €  128,99 €

SÉRIA
3 KS

NÁZOR LEKÁRA

- 9,50 €

MUDr. Pavel Hanzelka

Pre dokonalé posilnenie imunity odporúčame kombinovať s:
Aloe Vera Drinking Gél Immune Plus, Reishi Plus Kapsuly, 
Super Omega Kapsuly

IMUNITA
pripravte svoje telo na príchod zimy

- 22,00 €
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Zoznámte sa s novým členom 
našej Colostrum rodiny

COLOSTRUM
LIQUIDjoyful

Ochutnajte rozdiel vďaka jedinečnej ponuke zmiešaných sérií!
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LIMITOVANÁ
NOVINKA

• Ešte lepšia chuť vďaka odstráneniu okysľujúcich kultúr

• Vysoko efektívne posilnenie imunitného systému

• Účinná ochrana pred baktériami a vírusmi

• 100 % prírodný produkt

Rovnako účinné na posilnenie imunity ako naše klasické Colostrum Liquid.  
Čo je na ňom ešte lepšie? Jeho jemnejšia chuť, ktorú ocenia hlavne 
tí najmenší! Túto chuť sme dosiahli vďaka procesu extrakcie srvátky. 
Absencia okysľujúcich kultúr má za následok zmenu chuti, zatiaľ čo 
proces filtrácie, bohatosť a účinok ingrediencií zostávajú nezmenené. 
Doprajte svojim deťom to najlepšie, aby boli vždy zdravé a šťastné!

Cieľová skupina: Muži, ženy i deti všetkých vekových kategórií.
Mimoriadne potrebné pre osoby s oslabenou imunitou.

- 16,09 €

BEZ UMELÝCH
FARBÍV

BEZ
KONZERVANTOV

- 56,45 €

KÓD PRODUKTU: 80647
CENA: 79,98 €  63,89 €

SÉRIA
1+1
1KS COLOSTRUM LIQUID + 1KS COLOSTRUM JOYFUL

KÓD PRODUKTU: 80648
CENA: 239,94 €   183,49 €

SÉRIA
3+3
3 KS COLOSTRUM LIQUID & 3 KS COLOSTRUM JOYFUL 

Pre dokonalé posilnenie imunity odporúčame kombinovať s:
LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gély, LR LIFETAKT Cistus Incanus produkty, 
LR LIFETAKT Colostrum kapsuly
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AV DRINKING GÉL 
IMMUNE PLUS

OBSAH: 1000 ml
KÓD PRODUKTU: 81000
CENA: 34,39 €

KÓD PRODUKTU: 81006
CENA: 184,99 €

SÉRIA
6 KS

KÓD PRODUKTU: 81003
CENA: 129,16 €   94,49 €

SÉRIA
3 KS
SÚČASŤOU SÉRIE JE 1 KS VITA ACTIVE
VAŠA SILNÁ KAŽDODENNÁ DÁVKA VITAMÍNOV

Aloe vera gel immune plus – kombinace aloe vera gelu (85 %), zázvorové šťávy (6 %), medu (8 %), 
zinku, selenu, přidaného vitamínu C a bioflavonoidů z citronové šťávy je pro náš imunitní systém tou 
nejlepší kombinací.

Takto obohacený aloe vera gel podstatně zvýší naší obranyschopnost a odolnost vůči infekcím 
obzvláště v přicházejícím podzimním období.

NÁZOR LEKÁRA

MUDr. Pavel Hanzelka

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s:
LR LIFETAKT Super Omega Kapsuly, LR LIFETAKT 
Reishi Plus Kapsuly, LR LIFETAKT Vita Active

• 6 posilňovačov imunity: med, citrón,
 zázvor, vitamín C, selén a zinok

• Pre lepšie vstrebávanie železa a normálny  
 energetický metabolizmus

• Podpora tvorby kolagénu 

• Pre normálnu činnosť nervovej sústavy

Všestranný pomocník v starostlivosti o Vaše telo vyvinutý 
špeciálne na zlepšenie imunity. 6 posilňovačov imunity
sa postará nielen o správnu funkciu Vášho imunitného 
systému, ale aj o krásnu pokožku, zdravé nechty
a duševnú pohodu.

Cieľová skupina:  Ženy, muži i deti. Vhodný predovšet-
kým pre osoby s oslabenou funkciou imunitného systému 
či ako podpora imunity v období nepriaznivého počasia.

Aloe Vera Drinking Gély
skutoční odborníci na Vašu
imunitu

- 34,67 €
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PRO BALANCE
TABLETY

OBSAH: 360 tabliet / 252 g
KÓD PRODUKTU: 80102
CENA: 42,99 €  34,39 €

KÓD PRODUKTU: 80108
CENA: 114,99 €

SÉRIA
3 KS

VEGAN LACTOSE-
FREI

BEZ LAKTÓZY

Probalance – víte že většina chronických nemocí vychází z překyselení těla?
Důmyslně vytvořená směs zásadotvorných minerálů dorovnává našemu tělu jejich nedostatek 
a ochraňuje tak náš organismus před nadměrným přísunem kyselinotvorných látek. 

Pravidelné užívání tohoto produktu vybalancuje náš metabolismus a může tak celkově
příznivě ovlivnit náš zdravotní stav včetně funkce imunitního systému.

NÁZOR LEKÁRA

MUDr. Pavel Hanzelka

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s: LR LIFETAKT Vita Active, 
LR LIFETAKT Mind Master, LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gély

• Bojuje proti prekysleniu organizmu 

• Pre acidobázickú rovnováhu

• Pre zdravé kosti a zuby

• Pre normálnu funkciu svalov

• Pre normálnu činnosť nervovej sústavy

Tento vysokoúčinný pomocník vráti Vaše telo späť do 
rovnováhy! Tučné jedlá, stres alebo alkohol majú za 
následok prekyslenie nášho organizmu, ktoré je príčinou 
mnohých chronických ochorení. Acidobázická nerovno-
váha môže byť mimoriadne nebezpečná pre osoby
s poruchou kardiovaskulárneho systému.  

Pro Balance Tablety obsahujú široké spektrum minerálov 
a stopových prvkov, ktoré Vášmu telu zaistia rovnováhu. 
Rozhodne by nemali chýbať vo Vašej diéte!

Cieľová skupina: Muži a ženy všetkých vekových 
kategórií.

[   ]#PUSH 
YOUR 
HEALTH

Rovnováha tela v každom 
veku s ProBalance

- 8,60 €
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ACTIVE FREEDOM
KAPSULY

MIND MASTER
FORMULA GREEN

OBSAH: 60 kapsúl / 37,2 g
KÓD PRODUKTU: 80190
CENA: 39,99 €  31,99 €OBSAH: 500 ml

KÓD PRODUKTU: 80900
CENA: 16,39 €

KÓD PRODUKTU: 80192
CENA: 114,99 €

SÉRIA
3 KS

KÓD PRODUKTU: 80935
CENA: 74,99 €

SÉRIA
5 KS
MIX SÉRIA MIND MASTER GREEN, MIND MASTER RED

Mind master green – kombinace účinných složek ze zeleného čaje, resveratrolu  z kořene křídlatky 
kopinaté a z hroznové šťávy, rostlinného barviva chlorofylu, vitamínů skupiny B a vitamínu E, železa, 
karnitinu ,koenzymu Q 10 a selenu podpoří a zvýší náš  fyzický i duševní výkon i v těch nejnáročněj-
ších a nejvypjatějších situacích.

Sníží míru zatížení a poškození našeho imunitního systému i celého organismu látkami, vznikajícími 
při krátkodobé i dlouhodobé stresové expozici. 

Active Freedom kapsle jsou kombinací nezbytných složek pro výživu a správné fungování našich 
kloubů. Glukosaminsulfát a chondroitinsulfát zlepšují výživu a zvyšují odolnost kloubní chrupavky, 
vitamín D3, vitamín E a mangan tento účinek ještě zesilují. Velmi výborná je kombinace s Aloe Vera 
gelem Freedom, která tak zajistí to nejlepší fungování našeho pohybového aparátu.

Osobně mám výborné zkušenosti s touto kombinací u degenerativního postižení kloubů, kdy při 
dlouhodobém užívání dochází i ke snižování startovacích či pozátěžových bolestí v kloubech artrózou 
poškozených.

NÁZOR LEKÁRA NÁZOR LEKÁRA

MUDr. Pavel Hanzelka MUDr. Pavel Hanzelka

• Podporuje koncentráciu a prispieva
 k normálnej psychickej činnosti

• Znižuje mieru únavy a vyčerpania

• Chráni pred oxidačným stresom

• Normalizuje činnosť kognitívnych funkcií

• 100 % odporúčanej dennej dávky
 vitamínov E, B1, B9 a B12

• Pre normálny stav kostí a svalov a tvorbu   
 spojivových tkanív

• 50 % odporúčanej dennej dávky vitamínu D

• 83 % odporúčanej dennej dávky vitamínu E

• 50 % odporúčanej dennej dávky mangánu

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s: LR LIFETAKT 
Aloe Vera Drinking Gély, LR LIFETAKT Vita Active, Soul of 
Nature Mätový olej,  Soul of Nature Strong Soul produkty

Máte doma študenta alebo je Vaša práca mimoriadne 
vyčerpávajúca? Patentovaný výrobok Mind Master je 
tou najlepšou výživou, ktorú môžete Vášmu mozgu 
poskytnúť. Obsahuje vysokú dávku niekoľkých vita-
mínov, rovnako ako železo, selén, extrakt zo zeleného 
čaju, L-karnitín alebo koenzým Q10 na ochranu a 
správne fungovanie Vášho tela. Nájdete v ňom aj 36 % 
obľúbeného gélu z Aloe Vera.

Cieľová skupina: Pre mužov a ženy všetkých veko-
vých kategórií, ktorí chcú svoje telo ochrániť
pred nežiaducimi účinkami oxidačného stresu
a tiež podporiť svoje myslenie a koncentráciu.

Vďaka Active Freedom kapsulám sa budete cítiť 
znovu ako za mlada! Obsahujú nespočetné množstvo 
dôležitých živín, ktoré sa postarajú o Vaše kosti, kĺby 
a chrupavky, aby ste mohli zostať aktívni čo najdlhšie. 
Či už bojujete s problémami pohybového aparátu, 
alebo len potrebujete účinnú prevenciu, Active 
Freedom Kapsuly sa stanú najlepším priateľom pre 
Vaše telo.

Cieľová skupina: Muži i ženy všetkých vekových 
kategórií. Špeciálne pre športovcov a osoby so zvýše-
nou fyzickou záťažou. Odporúčame aj pre staršie osoby.

LACTOSE-
FREI

BEZ LAKTÓZYBEZ LEPKU

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s: 
LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gél Active Freedom

- 8,00 €

Podporte koncentráciu 
a myslenie

Rozhýbte svoje telo
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PRODUKT ODKAZ NA WEB KÓD CENA PRODUKT ODKAZ NA WEB KÓD CENA

LR LIFETAKT
AV DRINKING GÉL
TRADITIONAL S MEDOM

LR LIFETAKT
AV DRINKING GÉL
BROSKYŇA

LR LIFETAKT
COLOSTRUM LIQUID

LR LIFETAKT
AV DRINKING GÉL
INTENSE SIVERA

LR LIFETAKT
PRO 12 KAPSULY

LR LIFETAKT
AV DRINKING GÉL
ACTIVE FREEDOM

LR LIFETAKT
REISHI PLUS KAPSULY

LR LIFETAKT
AV DRINKING GÉL
ACAI

LR LIFETAKT
WOMAN PHYTO KAPSULY

LR LIFETAKT
NIGHT MASTER

LR LIFETAKT
SUPER OMEGA KAPSULY

LR LIFETAKT
5IN1 BEAUTY ELIXÍR

LR LIFETAKT
VITA ACTIVE RED

LR LIFETAKT
5IN1 MEN´S SHOT

LR LIFETAKT
CISTUS INCANUS KAPSULY

LR LIFETAKT
CISTUS INCANUS ÚSTNY SPREJ

1000 ml
95 % Aloe Vera gélu a vysoký 
obsah vitamínu C pre správnu 
funkciu celého tela 

1000 ml
98 % Aloe Vera gélu a 100 % 
odporúčanej dennej dávky vitamínu 
C na podporu celého tela

125 ml
100 % prírodné tekuté colo-
strum pre rýchle posilnenie 
imunitného systému 

1000 ml
90 % Aloe Vera gélu a žihľavovým 
extraktom pre všeobecnú pohodu

30 kapsúl

12 kmeňov baktérií pre správnu 
funkčnosť čriev a imunitného 
systému

1000 ml
88 % Aloe Vera gélu, vitamíny C
a E a kolagén pre zdravé kĺby
a chrupavky 

30 kapsúl

Huba nesmrteľnosti a vitamín C 
pre dokonalé fungovanie tela 

1000 ml
85 % Aloe Vera gélu, vitamín C, 
zinok, meď a horčík na podporu 
obranyschopnosti organizmu

90 kapsúl

Vysoko účinné látky a vitamíny na 
potlačenie negatívnych prejavov 
menopauzy

30 x 3,7 g

Vysokoúčinné látky a kombinácia 
vitamínov pre kvalitný spánok 

60 kapsúl

Vysoký obsah nenasýtených mast-
ných kyselín pre maximálnu podporu 
Vášho srdca 

30 x 25 ml

Komplexná prevencia pre krásny 
vzhľad aj vnútornú pohodu 

150 ml

100 % dennej dávky rôznych 
vitamínov na podporu imunity
a celkovej pohody 

30 x 25 ml

Kombinácia účinných látok pre 
zaistenie dokonalej mužnosti 

60 kapsúl

72 % Cistus Incanus a vysoký 
obsah vitamínu C na podporu 
imunitného systému

30 ml
86 % Cistus Incanus a vysoký 
obsah vitamínov pre rýchle posil-
nenie imunity aj na cestách 

80700
1 ks

80750
1 ks

80361
1 ks

80800
1 ks

80370
1 ks

80850
1 ks

80331
1 ks

81100
1 ks

80332
1 ks

81110
1 ks

80338
1 ks

81030
1 ks

80301
1 ks

81020
1 ks

80325
1 ks

80326
1 ks

30,19 €

30,19 € 39,99 €

34,39 € 49,99 €

34,39 € 49,99 €

34,39 € 34,99 €

76,99 € 49,99 €

149,99 € 25,99 €

149,99 € 49,99 €

25,99 €

80706
séria 6 ks

80756
séria 6 ks

80364
séria 6 ks

80806
séria 6 ks

80373
séria 3 ks

80856
séria 6 ks

80147
séria 3 ks

81106
séria 6 ks

80352
séria 3 ks

80144
séria 4 ks

81033
séria 3 ks

80148
séria 3 ks

81023
séria 3 ks

80142
séria 3 ks

161,99 €

161,99 € 226,99 €

184,99 € 139,99 €

184,99 € 142,99 €

184,99 € 96,49 €

184,99 €

378,99 € 69,99 €

378,99 € 142,99 €

LR LIFETAKT
MIND MASTER EXTREME

14 x 2,5 g

Rýchla dávka energie s vysokým 
obsahom rôznych vitamínov 

80980
1 ks

29,99 €

80985
séria 5 ks

129,99 €

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

 

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente entro 
la fine di:   
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero:

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne / Prodotto in Germania

A �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C und Honig
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 90 %), Blütenhonig (9 %), 
Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisator (Xanthan), Vitamin C 
(L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe 
(= 30 ml) einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder 
Fruchtsaft verdünnen). 
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren 
und zügig verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine 
abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer 
gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. Produkt außerhalb der Reichweite von 
kleinen Kindern aufbewahren.

I Complément alimentaire liquide avec vitamine C et miel
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 90 %), Miel (9 %), 
acidifiant (acide citrique), stabilisateur (xanthane), vitamine C (L-acide ascorbique), 
conservateur (sorbate de potassium).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Miel (contenu 
équivalent à 1 bouchon), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec 
de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et 
consommer rapidement. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. 
Les compléments alimentaires ne sauraient pas remplacer une alimentation variée et 
équilibrée et un mode de vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C en honing 
Ingrediënten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexico, 90 %), 
bloesemhoning (9 %), zuurmiddel (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), vitamine C 
(L-ascorbinezuur), bewaarmiddel (kaliumsorbaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) 
innemen, best voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen). 
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel 
nuttigen. De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. 
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een afwisselende en 
gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van belang is. 
Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

1000 ml
11 Einheiten** / 11 eenheden** /
11 unités** / 11 porzioni** 

M Integratore alimentare liquido con vitamina C e miele
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 90 %), miele millefiori (9 %), 
acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), vitamina C (acido L-ascorbico), 
conservante (sorbato di potassio).
Consigli per l'assunzione: Assumere per tre volte al giorno un tappo di chiusura pieno 
fino alla tacca (= 30 ml), preferibilmente prima dei pasti (si può diluire con acqua o 
succo di frutta). 
Avvertenze: Agitare prima dell'uso. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro quattro settimane. La dose giornaliera consigliata non deve essere superata. Gli 
integratori alimentari non sostituiscono un'alimentazione sana ed equilibrata che è 
importante assieme ad uno stile di vita sano. Tenere lontano dalla portata dei bambini piccoli.

Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

Nährstoffe  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamin C

* der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

 * du montant de référence pour l’apport journalier 

67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

Voedingsstoffen  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamine C

* Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

Elementi nutritivi  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamina C

 * % della dose giornaliera di riferimento 
67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)Nutriments  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)**

Vitamine C 67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)
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This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

90% reines Aloe Vera Blattfilet / 
90% pure Aloe Vera leaf fillet
9% Honig /  
9% Honey
Traditionelle Formel / 
Traditional formula

TRADITIONAL HONEYBehälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°:

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: 

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne

A �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Pfirsichgeschmack, mit 
Süßungsmitteln – ohne Zuckerzusatz*
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 98 %), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, 
Acesulfam K, Natriumsaccharin), Inulin, Stabilisator (Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure), 
Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe 
(= 30 ml) einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. 
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, 
die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. 
Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

1000 ml
11 Einheiten*** / 11 eenheden*** / 11 unités***

* Enthält von Natur aus Zucker. 
** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

I Complément alimentaire liquide avec vitamine C, à l’arôme de pêche et avec 
édulcorants – sans sucre ajouté*
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 98 %), édulcorants (cyclamate de 
sodium, acésulfame K, saccharine sodique), inuline, stabilisant (gomme de xanthane), acidifiant (acide 
citrique), vitamine C (acide L-ascorbique), arôme, conservateur (sorbate de potassium).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Pêche (contenu équivalent à 3 
bouchons), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer rapidement. 
La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne 
sauraient pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. 
Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C, perziksmaak, met zoetmiddel - zonder 
toegevoegde suikers* 
Ingrediënten: Aloe Vera Barabadensis Miller Gel (USA / Mexico, 98 %), zoetmiddel (natriumcyclamaat, 
acesulfaam K, natriumsaccharine), inuline, stabilisator (xanthaan), zuurmiddel (citroenzuur), vitamine C 
(L-ascorbinezuur), aroma, bewaarmiddel (kaliumsorbaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) innemen, best 
voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel nuttigen. De 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupplementen zijn geen 
vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van 
belang is. Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

Nährwerte  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Brennwert
Fett
- davon gesättigte Fettsäuren
Kohlenhydrate
- davon Zucker
Eiweiß
Salz
Vitamin C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)

* Bevat van nature suiker, met zoetstoffen.
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Voedingswaarden  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Energie 
Vet
- daarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten
- daarvan suiker
Eiwit
Zout
Vitamine C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)

* Contient des sucres naturellement présents, avec édulcorants.
** du montant de référence pour l’apport journalier 

Valeurs nutritionnelles  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Calories
Glucides
- dont sucres
Hydrates de carbon
- présence de sucre
Protéines
Sel
Vitamine C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)
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This product is certified by:

98% reines Aloe Vera Blattfilet /
98% pure Aloe Vera leaf fillet
Ohne Zuckerzusatz* /
No added sugar*

PEACH FL AVOUR

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente 
entro la fine di:  
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero:

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne / Prodotto in Germania 

A �  �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin E und C
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 88 %), Fruktose, Kollagenhydrolysat, 
Orangensaftkonzentrat, Chondroitinsulfat (0,5 %), Glucosaminsulfat, Säuerungsmittel 
(Citronensäure), Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), natürliches 
Orangenaroma, Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe (= 30 ml) 
einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten 
werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. 
Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

* Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpelfunktion bei. / 
* Vitamin C contributes to normal collagen formation for the normal function of cartilage.
 ** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

I Complément alimentaire liquide avec vitamine E et C
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 88 %), fructose, hydrolysate de 
collagène, concentré de jus d'orange, sulfate de chondroïtine (0,5 %), sulfate de 
glucosamine, acidifiant (acide citrique), stabilisant (gomme de xanthane), conservateurs 
(sorbate de potassium), arôme naturel d'orange, vitamine C (acide L-ascorbique), vitamine E 
(DL-alpha-acétate de tocophéryle).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Freedom (contenu équivalent à 
3 bouchons), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer 
rapidement. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments 
alimentaires ne sauraient pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de 
vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine E en C 
Ingrediënten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/ Mexico, 88 %), fructose, 
collageenhydrolysaat, sinaasappelconcentraat, chondroitinsulfaat (0,5 %), glucosaminesulfaat, 
voedingszuur (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), bewaarmiddelen (kaliumsorbaat), natuurlijke 
sinaasappelaroma, vitamine C (L-ascorbinezuur), vitamine E (DL-alfa-Tocopherylacetaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) innemen, 
best voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel nuttigen. 
De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupple-
menten zijn geen vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met 
een gezonde levensstijl van belang is. Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

1000 ml 
11 Einheiten*** / 
11 eenheden*** /
11 unités*** / 
11 porzioni*** 

M Integratore alimentare liquido con vitamina E e C
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 88 %), fruttosio, collagene 
idrolizzato, succo d’arancia concentrato, solfato di condroitina (0,5 %), solfato di glucosamina, 
acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), conservante (sorbato di potassio), aroma 
naturale all‘arancia, vitamina C (acido L-ascorbico), vitamina E (DL-alfa-tocoferilacetato).
Consigli per l'assunzione: Assumere per tre volte al giorno un tappo di chiusura pieno fino 
alla tacca (= 30 ml), preferibilmente prima dei pasti (si può diluire con acqua o succo di frutta). 
Avvertenze: Agitare prima dell‘uso. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro quattro settimane. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non 
sostituiscono un’alimentazione varia ed equilibrata che è importante avere insieme ad uno 
stile di vita sano. Conservare il prodotto al riparo dalla portata dei bambini piccoli.

 
Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

Vitamin E (α-TE)
Vitamin C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Nährstoffe  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la 
    fonction normale des cartilages.
** du montant de référence pour l’apport journalier

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Nutriments  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * Vitamine C draagt bij tot een normale collageen productie voor een normale   
    gewrichtsfunctie.
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Voedingsstoffen  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * La vitamina C contribuisce ad una normale formazione del collagene per una 
    funzione normale delle cartilagini.
** dose giornaliera di riferimento

Vitamina E (α-TE)
Vitamina C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Elementi nutritivi  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
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This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

Vertrieb in der Schweiz durch:
LR Health & Beauty Systems AG 
Turmstrasse 30 
6312 Steinhausen, Schweiz 

ACTIVE FREEDOM
88% reines Aloe Vera Blattfilet /
88% pure Aloe Vera leaf fillet
Unterstützung für Gelenke* /
Support for joints*

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: / 
Ongeopend ten minste houdbaar tot einde:
Los-Nr.: / Lot nr:

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C en mineralen
Ingrediënten: Aloe vera (Barbadensis Miller) gel1 (85%), bloemenhoning, Açaí sap (Euterpe 
oleracea, 2,5 %), trimagnesiumdicitraat, geconcentreerd zwarte bessap (Ribes nigrum, 1,4 %), 
geconcentreerd aardbei sap (Fragaria x ananassa, 0,3 %), voedingszuur (citronenzuur), vitamin C 
(L-ascorbinezuur), geconcentreerd blauwe bosbessensap (Vaccinium myrtillus, 0,2 %), 
geconcentreerd framboossap (Rubus idaeus, 0,2 %), stabilisator (xanthaangom), conserveermiddel 
(kaliumsorbaat), zinkcitraat-3-hydraat, kopergluconaat.
Consumeren aanbeveling: Neem driemaal daags 30 ml (gelijk aan 3 dopjes). Het beste voor de 
maaltijd, kan worden verdund met water of vruchtensap.
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en binnen 14 dagen 
gebruiken. De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. 
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die 
samen met een gezonde levensstijl van belang is. Product buiten het bereik van kinderen bewaren.
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Dit product is gecertificeerd door: / 
This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

 Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C und Mineralstoffen 
Zutaten: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gel1 (85 %), Blütenhonig, Açaísaft (Euterpe oleracea) 
(2,5 %), Trimagnesiumdicitrat, schwarzes Johannisbeersaftkonzentra (Ribes nigrum) (1,4 %), 
Erdbeersaftkonzentrat (Fragaria x ananassa) (0,3 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Vitamin C 
(L-Ascorbinsäure), Heidelbeersaftkonzentrat (Vaccinium myrtillus) (0,2 %), Himbeersaftkonzentrat 
(Rubus idaeus) (0,2 %), Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), 
Zinkcitrat-3-hydrat, Kupfergluconat.
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich 30 ml (30 ml entsprechen 3 Verschlusskappen) verzehren, am 
besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 
14 Tagen verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten 
werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene 
Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. Produkt außerhalb 
der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

AT

* der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
1  Mexiko
a Magnesium trägt zum Elektrolytgleichgewicht bei.
b  Zink trägt zur Erhaltung normaler Haut bei.
c  Zink, Vitamin C und Kupfer tragen zu einer normalen Funktion des  
 Immunsystems bei 

Nährwerte  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamin C 
Magnesium 
Zink
Kupfer

89 mg (111 %*)
278 mg (74 %*)
11 mg (110 %*)
336 µg (34 %*) 

80 mg (100 %*)
250 mg (67 %*)
10 mg (100 %*)
302 µg (30 %*)

* Referentiehoeveelheid voor de dagelijkse inname
1 Mexico
a Magnesium draagt bij tot een elektrolytenbalans 
b Zink draagt bij tot de instandhouding van een normale huid
c Zink, vitamine C en koper draagt bij tot de normale werking van het  
 immuunsysteem 

Voedingswaardevermelding per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
vitamine C 
magnesium
zink
koper

89 mg (111 %*)
278 mg (74 %*)
11 mg (110 %*)
336 µg (34 %*) 

80 mg (100 %*)
250 mg (67 %*)
10 mg (100 %*)
302 µg (30 %*)

1000 ml
11 Einheiten** /  
11 eenheden** 

85% Aloe Vera Blattfilet 

mit Magnesium, Zink, Kupfer und Vitamin C
Unterstützt das Elektrolytgleichgewichtª, die 
Hautfunktionb und den Abwehrschutzc

AÇAÍ PRO SUMMER

 LIM
ITED 

ED
IT

IO
N

MADE IN GERMANY

Behälter 4
Wrap around label

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero: 

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente entro 
la fine di: 

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne /
Prodotto in Germania  

1000 ml
11 Einheiten* / 11 eenheden* /
11 unités* / 11 porzioni*

Indication: Consommer 3 fois par jour le 
contenu de 3 bouchons (~30 ml), de 
préférence avant les repas. 
Eventuellement diluer avec de l'eau ou du 
jus de fruits. Agitez avant emploi.
Attention: Il ne faut pas consommer 
plus que la quantité quotidienne 
recommandée. Les compléments 
alimentaires ne sauraient remplacer une 
alimentation variée et équilibrée, facteur 
important au même titre qu'un mode de 
vie sain. Conservez le produit hors de 
portée des enfants en bas âge. Conserver 
au réfrigérateur après ouverture et 
consommer rapidement.

Consigli per l'assunzione:
Assumere per tre volte al giorno un 
tappo di chiusura pieno fino alla 
tacca (= 30 ml), preferibilmente 
prima dei pasti (si può diluire con 
acqua o succo di frutta).
Avvertenze: Agitare prima 
dell'uso. Dopo l'apertura conservare 
in frigorifero e consumare entro 
quattro settimane. La dose 
giornaliera consigliata non deve 
essere superata. Gli integratori 
alimentari non sostituiscono 
un'alimentazione sana ed 
equilibrata che è importante 
assieme ad uno stile di vita sano. 
Tenere lontano dalla portata dei 
bambini piccoli.

A �  Lebensmittelzubereitung aus Aloe Vera Gel, Honig und Brennnessel-Extrakt
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 90 %), Blütenhonig (7 %), 
Brennnessel-Extrakt (2 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisator (Xanthan),   
Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).

Verzehrempfehlung: Dreimal 
täglich eine bis zur Markierung 
befüllte Steckkappe (= 30 ml) 
einnehmen, am besten vor den 
Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder 
Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Nach dem Öffnen im 
Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen.

N Bereiding uit Aloë Vera Gel, honing en brandnetelextract
Ingrediënten: Aloë Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexico, 90 %), bloesemhoning (7 %), 
Brandnetelextract (2 %), verzuring middel (Citroenzuren), Stabilisator (Xanthine), 
Antioxidatiemiddel (L-Ascorbinezuur), conserveringsmiddel (kaliumsorbaat).

Gebruiksaanbeveling: Per dag 
3 x een tot de markering gevulde dop 
(= 30 ml) nuttigen, best voor de 
maaltijd (eventueel met water of 
fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Na het openen in de 
koelkast bewaren en zo snel mogelijk 
gebruiken.

I Complément alimentaire à l‘Aloe Vera, au miel et aux extraits d‘orties
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (en provenance de USA/Méxique, 90 %), miel 
(7 %), extraits d’orties (2 %), acidifiant (acide citrique), stabilisateur (xanthane), anti-oxydant 
(acide ascorbique), conservateur (sorbate de potassium).
 

M Preparazione alimentare a base di Aloe Vera gel, miele ed estratto d'ortica
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 90 %), miele millefiori (7 %), 
estratto d‘ortica (2 %), acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), antiossidante (acido 
L-ascorbico), conservante (sorbato di potassio).

Nährwerte  pro 100 ml
pro 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Brennwert  
Fett
- davon gesättigte 
  Fettsäuren
Kohlenhydrate
- davon Zucker
Eiweiß
Salz

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Voedingswaarden per 100 ml
per 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Energie
Vet
- waarvan verzadigde 
  vetzuren
Koolhydraten
- waarvan suiker
Proteïnen
Zout

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Valori nutrizionali in 100 ml
in 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Valore energetico
Grassi
- di cui acidi   
  grassi
Carboidrati
- di cui zuccheri
Proteine
Sale

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Valeurs 
nutritionnelles  par 100 ml

par 90 ml 
(= 3 x 30 ml)*

Valeur calorique  
Lipides
- dont acides gras   
  saturés
Glucides
- dont sucre
Protéines
Sel

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

65
66

8

This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

90% reines Aloe Vera Blattfilet /
90% pure Aloe Vera leaf fillet
Mit Brennesselextrakt /
With nettle extract 

INTENSE SIVER A

LR LIFETAKT
MIND MASTER FORMULA RED

500 ml
Vysoký obsah rôznych vitamínov 
pre lepšiu výkonnosť a sústre-
denie 

80950
1 ks

16,39 €

80935
MIX séria 5 ks

74,99 €
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Kľúčom k získaniu a udržaniu pevnej a štíhlej postavy sú 3 veci: vyvážená strava, pitný 
režim a hlavne dostatok pohybu. V dnešnej uponáhľanej dobe však má len málo z nás 
čas pripravovať si denne kaloricky vyvážené jedlá, dodržiavať pitný režim a pravidelne 
cvičiť. Často sa tak uchyľujeme k dodržiavaniu nezdravých diét, ktorých výsledkom nie je 
nič iné než krátkodobý úbytok váhy a následný jojo-efekt. V LR sme pre Vás pripravili rad 
produktov, ktoré Vás podporia na ceste k Vašej vysnívanej postave, a to aj v dňoch, kedy 
budete časovo vyťažení.

FIGU ACTIVE
POLIEVKY
• Vyvážená kombinácia živín

• Ako náhrada 1 denného jedla  
 pre udržanie hmotnosti

• Ako náhrada 2 denných jedál  
 pre zníženie hmotnosti

• Tri skvelé príchute

• Obsah balenia 500 g

Radi sa poriadne najete a nechcete sa toho vzdať ani počas svojej diéty? Lahodné a výdatné Figu Active 
Polievky pomôžu docieliť vysnívanú váhu a zároveň ju aj udržať, a to aj v hektických dňoch, kedy nemáte 
na prípravu kaloricky vyváženého jedla čas. Nahraďte jedno až dve denné jedlá Figu Active Polievkou, a 
uľahčite si cestu k Vašej vysnívanej postave. 

Vyberte si z troch lahodných príchutí:

ZEMIAKOVÁ –  SMOTANOVÉ ZEMIAKY PO FRANCÚZSKY
PARADAJKOVÁ – PIKANTNÁ PARADAJKA NA STREDOMORSKÝ SPÔSOB
ZELENINOVÁ KARI –  JEMNÝ ÁZIJSKÝ KARI PÔŽITOK

Cieľová skupina:  Ženy aj muži túžiaci po vysnívanej váhe,
ktorí nemajú vždy čas na prípravu vyváženého jedla.

VYSNÍVANÁ POSTAVA
jednoducho  a rýchlo

KÓD PRODUKTU: 80193
CENA: 142,99 €

SÉRIA
3 KS
MIX SÉRIA FIGUACTIVE POLIEVKY, KOKTAILY, LUPIENKY

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s:
Figu Active Tyčinky, Koktejly, Lupienky, LR LIFETAKT
Pro Balance Tablety, Fiber Boost Nápoj v prášku 

ZEMIAKOVÁ AUBERGE
KÓD PRODUKTU: 80208
CENA: 52,99 €

PARADAJKOVÁ MEDITERRANÉE
KÓD PRODUKTU: 80209
CENA: 52,99 €

ZELENINOVÁ KARI INDIA
KÓD PRODUKTU: 80210
CENA: 52,99 €

ZNÍŽENÝ OBSAH
LAKTÓZY

BEZ
LEPKU
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- 15,09 €

• Pre ešte efektívnejšie chudnutie

• So zeleným čajom a lístkami mäty

• Kôra zo stromu lapacho pre
 prírodný antibiotický účinok

• So žihľavou na správne fungovanie  
 tela

Figu Active Zmes bylín je skvelým
a lahodným doplnkom k Vašej diéte.

Okrem vyváženej stravy je pre redukciu
hmotnosti dôležité dodržiavať správny pitný režim.
Dajte si k obyčajnej vode Figu Active Zmes
bylín a spestrite si svoj každodenný pitný režim.

Cieľová skupina: Muži aj ženy všetkých
vekových kategórií. Na podporu redukčnej
diéty a spestrenie pitného režimu.

OBSAH: 250 g
KÓD PRODUKTU: 80205
CENA: 28,99 €

FIGU ACTIVE
ZMES BYLÍN
SO ZELENÝM 
ČAJOM
NA PRÍPRAVU
NÁLEVU

KÓD PRODUKTU: 80399
CENA: 57,98 €  42,89 €

SÉRIA
2 KS

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s: Figu Active Tyčinky, Koktaily, 
Lupienky, LR LIFETAKT Pro Balance Tablety, Fiber Boost Nápoj v prášku 

Podporte chudnutie
  aj hydratáciu

Body
Mission
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• Na podporu imunity

• Na zahriatie v chladných dňoch

• 95 % listov Cistus Incanus

• 5 % listov osviežujúcej mäty

PITNÝ REŽIM - DÔLEŽITÝ POMOCNÍK V BOJI 
S NADBYTOČNÝMI KILAMI

Chutný nápoj na spestrenie Vášho raňajkového rituálu
či každodenného pitného režimu.

Posilnite svoju imunitu počas chladných jesenných dní
s lahodným čajom z Cistusu Incanusu a osviežujúcej mäty.

Tiež skvelý doplnok k Vašej diéte!

Cieľová skupina: Muži aj ženy všetkých vekových kategórií, ktorí chcú podporiť svoj imunitný 
systém a túžia po zahriatí v chladných jesenných dňoch.

OBSAH: 250 g
KÓD PRODUKTU: 80404
CENA: 21,99 €

ZMES BYLÍN
CISTUS INCANUS
S MÄTOU
NA PRÍPRAVU 
NÁLEVU

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s: LR LIFETAKT Cistus Incanus Ústny 
sprej, LR LIFETAKT Colostrum Liquid, Figu Active Zmes bylín so zeleným čajom

Podporte imunitu
 pri formovaní postavy

Cistus incanus čaj – extrakt z listů cistu šedavého nazývaného též skalní růže v kombinaci s extrak-
tem z listů máty peprné podpoří v nadcházejícím podzimním a sychravém období naší obranyschop-
nost zvláště v boji proti virovým respiračním chorobám.

Tento čaj mohou pít i děti od 10 let. 

NÁZOR LEKÁRA

MUDr. Pavel Hanzelka

BEZ
LEPKU
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PRODUKT PRODUKTODKAZ NA WEB ODKAZ NA WEBKÓD KÓDCENA CENA

FIGU ACTIVE
KOKTAIL JAHODA – BANÁN

FIGU ACTIVE
BODY MISSION

FIGU ACTIVE
KOKTAIL LATTE MACCHIATO

FIGU ACTIVE
KOKTAIL VANILKA

LR:GO PRE
VÝKONNOSTNÝ GÉL

FIGU ACTIVE 
KOKTAIL ČOKOLÁDA

LR:GO INTRA
VÝKONNOSTNÝ PRÁŠOK

FIGU ACTIVE
LUPIENKY

LR:GO POST VÝKONNOSTNÝ 
KOKTAIL BANÁN – BROSKYŇA

FIGU ACTIVE TYČINKY
NUGÁT

LR:GO POST VÝKONNOSTNÝ 
KOKTAIL ČOKOLÁDA

FIGU ACTIVE TYČINKY
CHRUMKAVÝ KARAMEL

LR:GO POST VÝKONNOSTNÉ 
TYČINKY CITRÓN

FIGU ACTIVE TYČINKY
JAHODY S JOGURTOM

LR:GO POST VÝKONNOSTNÉ
TYČINKY ČOKO BROWNIE

PROTEIN POWER
VANILKOVÝ NÁPOJ V PRÁŠKU

FIBER BOOST
NÁPOJ V PRÁŠKU

LR:GO SET I
GÉL, PRÁŠOK, KOKTAIL 
ČOKOLÁDA

LR:GO SET II
GÉL, PRÁŠOK, KOKTAIL 
BANÁN BROSKYŇA

450 g
Vyvážená kombinácia živín pre 
jednoduchšiu cestu k dokonalej 
postave s príchuťou jahôd a banánu 

450 g
Vyvážená kombinácia živín pre 
jednoduchšiu cestu k dokonalej 
postave s príchuťou latte macchiato

450 g
Vyvážená kombinácia živín pre 
jednoduchšiu cestu k dokonalej 
postave s príchuťou vanilky 

512 g
Vyvážená kombinácia živín pre jedno-
duchšiu cestu k dokonalej postave
s príchuťou krémovej čokolády 

3-mesačný
Vyvážený balíček, ktorý Vás krok za 
krokom povedie k Vašej vytúženej 
postave 

14 x 50 g
Kombinácia ginka, kreatínu, amino-
kyselín pre podporu kostí a chrupa-
viek a stimuláciu metabolizmu 

14 x 20 g
Acerola, taurín, L-karnitín pre vyššiu 
výkonnosť a vytrvalosť a podporu 
srdcovej činnosti 

450 g
Hodnotné a vyvážené raňajky pre 
jednoduchšie získanie a udržanie 
vysnívanej váhy 

400 g
Baobab, vegánske bielkoviny, glutamíny 
a ďalšie pre maximálnu regeneráciu tela 
a budovanie svalovej hmoty 

400 g
Baobab, vegánske bielkoviny, glutamíny 
a ďalšie pre maximálnu regeneráciu tela 
a budovanie svalovej hmoty 

6 x 60 g
Výživná a chutná tyčinka pre náhradu 
jedného denného jedla s príchuťou 
nugátu 

6 x 60 g
Výživná a chutná tyčinka pre náhradu 
jedného denného jedla s príchuťou 
chrumkavého karamelu 

6 x 60 g
Výživná a chutná tyčinka pre náhradu 
jedného denného jedla s príchuťou 
jahôd s jogurtom 

6 x 28 g
Vegánske proteíny a nízky obsah 
cukru pre budovanie svalovej hmoty 
a podporu regenerácie tela 

6 x 28 g
Vegánske proteíny a nízky obsah 
cukru pre budovanie svalovej hmoty 
a podporu regenerácie tela 

375 g
Vysoký obsah proteínu a vitamínov pre 
normálny stav kostí a tvorbu svalovej 
hmoty s príchuťou vanilky 

210 g
Vysoký obsah vlákniny pre správnu 
funkciu čriev a rýchle zasýtenie 

Vyvážená kombinácia živín pre pod-
poru výdrže a regenerácie Vášho 
tela PRED, POČAS a PO tréningu
s príchuťou čokolády 

Vyvážená kombinácia živín pre pod-
poru výdrže a regenerácie Vášho 
tela PRED, POČAS a PO tréningu
s príchuťou banánu a broskyne

80201
1 ks

80535
1 ks

80203
1 ks

80280
1 ks

81150
1 ks

81130
1 ks

81151
1 ks

80295
1 ks

81152
1 ks

80271
1 ks

81153
1 ks

80272
1 ks

81154
1 ks

80284
1 ks

81155
1 ks

80550
1 ks

80630
1 ks

81156
1 ks

81157
1 ks

52,99 €

899,99 €52,99 €

52,99 € 57,99 €

52,99 € 47,99 €

52,99 € 47,99 €

35,99 € 47,99 €

35,99 € 39,99 €

35,99 € 39,99 €

49,99 €

29,99 €

FIGU ACTIVE
BODY MISSION
28-dňový
Vyvážený balíček, ktorý Vás krok za 
krokom povedie k Vašej vytúženej 
postave 

80434
1 ks

329,99 €

134,99 €

134,99 €

80193
MIX séria 3 ks

80193
MIX séria 3 ks

80193
MIX séria 3 ks

80193
MIX séria 3 ks

80193
MIX séria 3 ks

80279
MIX séria 3 ks

80279
MIX séria 3 ks

81160
MIX séria 2 ks

80279
MIX séria 3 ks

80561
séria 3 ks

80633
séria 3 ks

81160
MIX séria 2 ks

142,99 €

142,99 €

142,99 €

142,99 €

142,99 €

99,99 €

99,99 € 59,94 €

99,99 €

130,99 €

81,99 €

59,94 €
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90%

Poskytnite sebe i svojej rodine tú najlepšiu starostlivosť

Naša pokožka je náš ochranný plášť, na jej povrchu sa vyskytuje množstvo mikroorganiz-
mov a baktérií. Ak sa o ňu nebudeme náležite starať, môžu tieto mikroorganizmy a bak-
térie preniknúť do našej pokožky a spôsobiť nám nepríjemné problémy. Preto je dôležité 
poskytnúť jej tú najlepšiu starostlivosť – prírodnú kozmetiku bez konzervantov, parabénov 
a bez parfémov. Práve takú starostlivosť Vám ponúka LR, a to v tej najvyššej kvalite!

Naše výrobky s obsahom Aloe Vera Vás podporia na ceste k prirodzene krásnej a zdravej 
pokožke. Vy aj Vaši najbližší budete chránení od hlavy až k pätám vďaka tomu najlepšiemu 
z vedy a prírody!

STAROSTLIVOSŤ PRE CELÚ RODINU ALOE VERA
HYDRATAČNÝ GÉLOVÝ
KONCENTRÁT

OBSAH: 100 ml
KÓD PRODUKTU: 20601
CENA: 15,69 €  11,69 €

Aloe vera hydratační gelový koncentrát – maximální koncentrace aloe vera gelu (90%/) zajistí
pro naši kůži tu nejlepší péči.

Místní aplikace aloe vera gelu zvyšuje odolnost kůže proti infekci, kůži hydratuje, chrání proti zevním 
škodlivinám, zlepšuje a zvyšuje její hojivé a regenerační schopnosti a zanícenou a nemocí  postiže-
nou kůži celkově zklidňuje. 

NÁZOR LEKÁRA

MUDr. Pavel Hanzelka

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s: Aloe Vera Sprej
prvej pomoci, Aloe Vera Regeneračný krém Dermaintense

• 90 % Aloe Vera gélu

• Upokojuje podráždenú
 a namáhanú pokožku

• Skvelý ako podkladová báza
 pod make-up

• Hydratuje a ochladzuje pokožku

Všestranný pomocník pre všetky typy pokožky, 
ten proste nesmie chýbať v žiadnej domácnosti! 

Vysoký obsah Aloe Vera gélu Vašu pokožku 
ukľudní a dodá jej nutnú dávku hydratácie. Je tiež 
vysoko efektívny pri ošetrení popálenín, malých 
rezných rán či po bodnutí hmyzom. 

Cieľová skupina: Muži, ženy i deti. Vhodné aj 
pre osoby trpiace atopickým ekzémom či inými 
kožnými problémami.

- 4,00 €
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Intenzívna hydratácia
 pokožky

- 5,10 €

ALOE VERA
OCHRANNÝ KRÉM
S PROPOLISOM

OBSAH: 100 ml
KÓD PRODUKTU: 20602
CENA: 19,99 €  14,89 €

Aloe vera krém s propolisem – přidáním včelího propolisu s protizánětlivým, protibakteriálním
a imunitu posilujícím účinkem k aloe vera gelu se zvyšuje a umocňuje jeho pozitivní působení
na zdraví naší kůže. 

NÁZOR LEKÁRA

MUDr. Pavel Hanzelka

• Posilňuje kožnú bariéru a vytvára
 na koži ochranný film

• Intenzívne hydratuje a vyživuje pokožku

• Upokojuje a uvoľňuje

• So včelím voskom a 79 % Aloe Vera gélu

Účinný v boji proti suchej a popraskanej 
pokožke. Môžete ho použiť aj cez noc ako
hydratačnú masku na ruky či nohy.

S obsahom esenciálnych olejov, stopových 
prvkov a vitamínov pre zdravú a regenerovanú 
pokožku Vášho tela. 

Cieľová skupina: Muži, ženy i deti.
Vhodný pre osoby s kožnými problémami
či suchou a citlivou pokožkou.

79%

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s:
Aloe Vera Sprej prvej pomoci, Aloe Vera Multifunkčný MSM 
telový gél, LR Soul of Nature Ošetrujúci olej
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Z jemnite 
   Váš krok

ALOE VERA
REGENERAČNÁ 
STAROSTLIVOSŤ
O CHODIDLÁ

OBSAH: 100 ml
KÓD PRODUKTU: 27517
CENA: 11,99 €

• Regeneruje hrubú a extrémne
 vysušenú pokožku

• S jojobovým olejom pre hĺbkovú
 hydratáciu

• 30 % Aloe Vera gélu 

• Bio výťažok z magnólie

Rýchlo sa vstrebáva a účinne bojuje proti hrubej 
a zrohovatenej pokožke na Vašich chodidlách. 

Môžete ho použiť cez noc ako masku pre inten-
zívnu regeneračnú kúru – jednoducho naneste 
hrubú vrstvu krému, dajte si bavlnené ponožky 
a prebuďte sa s hebkými a hydratovanými cho-
didlami.

Cieľová skupina: Muži a ženy všetkých veko-
vých kategórií, ktorých chodidlá potrebujú inten-
zívnu dávku hydratácie a regenerácie.

30%

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s:
Aloe Vera Sprej prvej pomoci, Soul of Nature Ošetrujúci olej, 
Soul of Nature Hopeful Soul Sprchový gél 
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ALOE VERA CBD
TELOVÝ PEELING
SO SOĽOU

ALOE VERA
ZUBNÁ PASTA SENSITIVE

OBSAH: 300 ml
KÓD PRODUKTU: 20823
CENA: 17,49 €

OBSAH: 100 ml
KÓD PRODUKTU: 20691
CENA: 6,29 € 4,69 €

Zubní pasta sensitive – přidáním protibakteriálního a imunostimulačniho aloe vera gelu
k základu zubní pasty výrazně zvýšíme odolnost dutiny ústní vůči zánětlivým nemocem
dásní a taky onemocněním parodontu.

LR ALOE VIA CBD je rad prémiovej starostlivosti s cennými aktívnymi zložkami z Aloe Vera barba-
densis a Cannabis sativa. 

Cannabidiol - skrátene CBD - je prírodné konope a získava sa z jeho listov a stopiek. Organický 
olej zo semien Cannabis sativa doplnený o CBD dokáže vďaka svojim upokojujúcim vlastnostiam 
mimoriadne kvalitne ošetrovať namáhanú pokožku. 

NÁZOR LEKÁRA MALI BY STE VEDIEŤ

MUDr. Pavel Hanzelka

• Znižuje citlivosť zubov a ďasien

• Efektívne odstraňuje zubný povlak

• 40 % Aloe vera gélu

• S fluoridmi

• S organickým olejom zo semien
 Cannabis sativa

• Morská soľ odstraňuje odumreté  
 kožné bunky a zjemňuje pokožku

• Účinne hydratuje pokožku

• S Aloe Vera

Ak Vás trápia citlivé zuby a ďasná, Aloe Vera Zubná 

pasta Sensitive je pre Vás to pravé! Komplex mine-

rálov jemne, ale zároveň dôkladne čistí Vaše zuby a 

odstraňuje usadený zubný povlak. Znižuje citlivosť 

Vašich zubov, aby ste si mohli dopriať teplé i studené, 

kyslé aj sladké nápoje a potraviny podľa vašej chuti.

Cieľová skupina: Osoby so zvýšenou citlivosťou 
zubov a ďasien.

Nevyhnutná súčasť Vášho očistného relaxačného 
kúpeľa. Vysokokvalitná a dômyselná starostlivosť 
sa postará o odstránenie suchej a šupinatej 
pokožky, ktorá bude následne hebká a hydra-
tovaná. Morská soľ jemne odstráni odumreté 
kožné bunky, zatiaľ čo Aloe Vera a bio olej
zo semien Cannabis sativa pokožku upokoja
a poskytnú jej optimálnu hydratáciu. 

Cieľová skupina: Muži aj ženy so suchou, 
hrubou a šupinatou pokožkou tela.

Starostlivosť pre 
Vaše citlivé zuby

Ochranná
starostlivosť 

s morskou soľou

40%

- 1,60 €

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s: MICROSILVER 
Plus Ústny sprej, MICROSILVER Plus Ochranná ústna voda, 
Aloe Vera Hydratačný balzam na pery

CANNABIS
SATIVA

ALOE VERA
BARBADENSIS

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s: 
Aloe Vera CBD Sprchový gél
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50%

Cielene k dokonalej pokožke
Pokožka každej časti nášho tela je iná, a má teda iné požiadavky čo sa týka starostlivosti. 
V očnej oblasti je naša pokožka veľmi jemná a citlivá, naše ruky prichádzajú denne do 
kontaktu s vírusmi a baktériami, make-up a všade prítomné prachové častice priľnú na 
našej pleti počas celého dňa. Naša pleť je teda jednou z najnamáhanejších častí nášho 
tela, a preto môže na konci dňa pôsobiť mdlo až nezdravo.

V LR sme si plne vedomí všetkých týchto skutočností, a preto sme si dali za cieľ vytvoriť 
cielenú starostlivosť, ktorá sa postará o každú časť Vášho tela. 

CIELENÁ STAROSTLIVOSŤ ALOE VERA
SÉRIA STAROSTLIVOSTI
O PLEŤ

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s: Aloe Vera
Hydratačný krémový gél, Aloe Vera Pleťové čistiace obrúsky

• Dokonalá trojka pre starostlivosť
 o Vašu pleť
• Aloe Vera Multi-aktíny denný krém
• Aloe Vera Regeneračný nočný krém
• Aloe Vera Zjemňujúci očný krém
• 50 % Aloe Vera gélu

Produkty z radu Aloe Vera Starostlivosti o pleť obsahujú 
vysokokvalitné a výživné látky, ktoré Vašu pleť regenerujú, 
rozjasňujú a intenzívne hydratujú. Vysoký obsah Aloe Vera gélu 
zaistí upokojenie aj vysokocitlivej a podráždenej pokožky. Tieto 
výrobky sa tak stanú Vaším najlepším priateľom v každodennej 
starostlivosti o pleť!

Multi-aktívny denný krém je ideálny ako podkladová báza 
pod make-up. Vďaka účinným zložkám poskytuje intenzívnu 
hydratáciu a zanecháva pleť aj oblasť dekoltu hladké a svieže.

Regeneračný nočný krém obsahuje množstvo vysokokvalit-
ných a výživných zložiek, ktoré počas noci Vašu pleť regene-
rujú a intenzívne hydratujú. Vaša pleť je po prebudení svieža, 
kyprá a vláčna. V prípade veľmi suchej pokožky je možné ho 
použiť ako denný krém.

Zjemňujúci očný krém s haloxylom, revolučným peptidovým 
komplexom, ktorý zaistí redukciu opuchu očného okolia, posil-
ňuje pokožku a viditeľne bojuje s tmavými kruhmi pod očami.

Cieľová skupina: Pre všetkých, ktorí túžia po mladistvo 
vyzerajúcej, hydratovanej a žiarivej pleti.

- 17,18 €
KÓD PRODUKTU: 20707
CENA: 82,17 €  64,99 €SÉRIA

Hlavná zložka nášho ošetrujúceho radu LR ALOE VIA - čistý Aloe Vera gél - poskytuje okrem regene-
račného a ošetrujúceho účinku aj nutnú dávku hydratácie. 

V kombinácii s vysokokvalitnými bio výťažkami z olív v jedinečnej receptúre zaisťuje správnu rovno-
váhu pleti. Nie je nič lepšie ako dobrý pocit z krásnej a zdravej pleti. 

MALI BY STE VEDIEŤ
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Žiarivo čistá 
 pleť

ALOE VERA
ROZJASŇUJÚCA 
PLEŤOVÁ VODA

OBSAH: 200 ml
KÓD PRODUKTU: 20671
CENA: 17,89 €

• Čistí, upokojuje a osviežuje pokožku

• Účinne odstraňuje z pórov zvyšky  
 make-upu a nečistôt

• 50 % Aloe Vera gélu a bio výťažok
 z olív pre hydratovanú pleť

• Pre všetky typy pleti

Osviežte počas dňa svoju unavenú pleť či 
dekolt pomocou Aloe Vera Rozjasňujúcej 
pleťovej vody. Večer nezabudnite na dôkladné 
čistenie a odstráňte zo svojej pleti a dekoltu 
zvyšky make-upu, nečistôt a kozmetických 
prípravkov.

Rozjasňujúca pleťová voda sa stane Vaším 
najlepším priateľom!

Cieľová skupina: Pre všetkých, ktorí túžia
po sviežej, žiarivo čistej a hydratovanej pleti.

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s: Aloe Vera
Magic Bubble Mask, Aloe Vera Pleťový peeling, Aloe Vera
Harmonizujúce čistiace mlieko

50%

Z času na čas potrebuje Vaša pleť hĺbkové čistenie. Ideálnymi kandidátmi sú: Aloe Vera Harmonizu-
júce čistiace mlieko a Aloe Vera Rozjasňujúca pleťová voda. 

Výsledok: čistá a intenzívna revitalizovaná pleť. 

MALI BY STE VEDIEŤ
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Objavte účinky 
     mikrostriebra

MICROSILVER PLUS
PLEŤOVÝ KRÉM

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 25001
CENA: 27,39 €  21,89 €

• S protizápalovým účinkom

• Regeneruje a hydratuje pleť 

• Znižuje podráždenie pleti

• Vhodný aj pre citlivú pleť

Krém na tvár s MicroSilver BGTM zbavuje 
pokožku nečistôt a baktérií, a naviac pomáha 
dlhodobo znižovať podráždenie pokožky a 
rozšírené póry. Na rozdiel od iných krémov 
obsahuje protizápalové zložky DefensilTM a Cti-
voxTM, bylinný komplex, dexpanthenol a zinok, 
ktoré pokožku upokojujú, regenerujú a zároveň 
hydratujú.

Cieľová skupina: Pre mužov a ženy so zmie-
šaným a mastným typom pleti. Vhodný tiež pre 
citlivú a podráždenú pokožku.

- 5,50 €

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s: Aloe Vera Sprej 
prvej pomoci, MICROSILVER Plus Umývací krém, Aloe Vera 
Hydratačný krémový gél, Aloe Vera Magic Bubble Mask
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MICROSILVER PLUS
GÉL NA RUKY

MICROSILVER PLUS
DEO GUĽÔČKA

OBSAH: 75 ml
KÓD PRODUKTU: 25051
CENA: 19,99 € 15,99 €

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 25033
CENA: 17,89 € 13,29 €

• 24-hodinová ochrana proti zápachu

• Antibakteriálny

• Rešpektuje prirodzenú kožnú bariéru pokožky

• Bez obsahu alkoholu a hliníkových solí

• Antibakteriálny a antivírusový

• ZIN’CÎTETM a dexpanthenol vytvárajú  
 ochranný štít pre dlhodobý účinok

• Hydratuje a vyživuje pokožku vďaka  
 vitamínu B5 a zinku

• Minerálny komplex ZIN’CÎTETM chráni  
 ruky pred UVA/UVB žiarením

Deo roll-on s obsahom MicroSilver BGTM účinne chráni 

pred baktériami spôsobujúcimi zápach. Vďaka obsahu 

dexpanthenolu ošetruje a upokojuje citlivú pokožku 

podpazušia. 80 % testujúcich osôb potvrdilo, že nedo-

chádza k nepríjemnému zápachu ani k podráždeniu 

pokožky. 

Cieľová skupina: Vhodný pre mužov aj ženy všetkých 

vekových kategórií a pre osoby s citlivou pokožkou.

Špeciálny ošetrujúci a čistiaci hygienický gél je 
skutočný unikát vo svojej kategórii.

Z Vašich rúk odstráni až 99,87 % baktérií a víru-
sov, bez toho, aby pokožku vysušoval. Špeciálne 
zložky ako MicroSilver BGTM, minerálny komplex 
ZIN’CÎTETM a dexpanthenol zaručujú neporušený 
mikrobióm pokožky, rovnako ako hydratáciu a 
dlhodobý pocit sviežosti a čistoty.

Vďaka kompaktnému baleniu je vhodný aj na 
cesty!

Cieľová skupina: Pre všetkých, ktorí chcú 
dosiahnuť rýchle a hygienické čistenie rúk bez 
použitia vody. Vhodné aj pre suchú a citlivú 
pokožku.

    Pomocník     pre pocit 
každodennej
   sviežosti

Účinná ochrana 
na každom 

kroku

- 4,60 €

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s: Soul of Nature Cheerful 
Soul Sprchový gél, LR Classics Boston EdP, Jungle Man EdP

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s:
MICROSILVER Plus Krém na ruky, Aloe Vera Extra hustý krém 
na ruky, Aloe Vera Regeneračný krém Dermaintense 

LR MICROSILVER PLUS ponúka efektívne riešenie pre špeciálne požiadavky rôznych častí tela. 
Tajomstvo radu funkčnej starostlivosti je antibakteriálna a antivírusová látka Microsilver BGTM.

S každým produktom ponúka táto séria ďalšie "plus" - efektívnu kombináciu účinných látok, ktorá 
cielene ošetruje, regeneruje a stabilizuje pokožku a jej prirodzenú ochrannú bariéru - pre zdravý 
mikrobióm pokožky. 

MALI BY STE VEDIEŤ

- 4,00 €
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PRODUKT
PRODUKT

ODKAZ NA WEB
ODKAZ NA WEB

KÓD
KÓD

CENA
CENA

AV CBD OLEJOVÝ
SPRCHOVÝ GÉL

AV PLEŤOVÉ
ČISTIACE OBRÚSKY

AV SPREJ
PRVEJ POMOCI

AV PLEŤOVÝ
PEELING

AV RELAXAČNÉ
HREJIVÉ MLIEKO

AV MULTI-AKTÍVNY
DENNÝ KRÉM

AV MULTIFUNKČNÝ MSM 
TELOVÝ GÉL

AV REGENERAČNÝ 
NOČNÝ KRÉM

AV REGENERAČNÝ KRÉM 
DERMAINTENSE

AV ZJEMŇUJÚCI
OČNÝ KRÉM

AV BOX PRVEJ POMOCI
STAROSTLIVOSTI O POKOŽKU

AV HYDRATAČNÝ
KRÉMOVÝ GÉL

AV HYDRATAČNÝ
BALZAM NA PERY

AV HYDRATAČNÁ
PLEŤOVÁ MASKA

AV EXTRA SVIEŽI
ZUBNÝ GÉL

AV MAGIC BUBLE
MASK

AV ČISTIACA PENAAV HARMONIZUJÚCE
ČISTIACE MLIEKO

200 ml
Aloe Vera, CBD a olej zo semien 
Cannabis sativa pre šetrné umý-
vanie pokožky tela bez vysušenia

25 ks
Jemné netkané obrúsky pre 
dokonalé a šetrné čistenie pleti aj 
na cestách 

400 ml

83 % Aloe Vera, včelí propolis
a bylinné esencie pre rýchlu úľavu
a starostlivosť o pokožku celého tela 

75 ml

Jemný gélový peeling pre hodvábne 
hladkú pokožku bez narušenej 
ochrannej kožnej bariéry 

100 ml

Hrejivé mlieko so 45 % Aloe Vera 
pre relaxáciu preťažených svalov

50 ml

Ľahký krém pre intenzívne hydra-
tovanú a chránenú pokožku 

200 ml

Rýchlo sa vstrebávajúci chladivý 
gél so 60 % Aloe Vera pre úľavu 
od namáhaných svalov a kĺbov

50 ml
Bohatý nočný krém s Aloe Vera
a olivovým olejom pre vyživenú
a regenerovanú pleť 

50 ml

Extra hutný krém s 20 % Aloe Vera 
pre upokojenie a regeneráciu mimo-
riadne namáhaných kožných partií

15 ml
Intenzívna starostlivosť pre pevné 
očné okolie bez tmavých kruhov 
a opuchov 

Praktický SOS balíček pre komplexnú 
starostlivosť o pokožku tela obsahuje:
AV Ochranný krém s propolisom 100 ml
AV Hydratačný gélový koncentrát 100 ml
AV Sprej prvej pomoci 150 ml

50 ml
Rýchlo sa vstrebávajúci krémový 
gél pre intenzívnu hydratáciu
a extra sviežu pleť

4,8 g

20 % Aloe Vera a rastlinné oleje 
pre hladké a hydratované pery 

75 ml
Osviežujúca gélová maska pre 
pružnejšiu a až o 95 % hydrato-
vanejšiu pleť 

100 ml
Bez fluoridov, so 43 % Aloe Vera 
a bio výťažkom z echinacey pre 
jemné a dôkladné čistenie zubov 

50 ml

Hĺbkovo čistiaca maska pre 
dôkladné odstránenie nečistôt
a sviežu, hydratovanú pleť

150 ml

50 % Aloe Vera a extrakt z bio 
divokej ruže pre dokonalé vyčiste-
nie normálnej, mastnej a zmiešanej 
pleti 

200 ml
Bez fluoridov, so 43 % Aloe Vera 
a bio výťažkom z echinacey pre 
jemné a dôkladné čistenie zubov 

20824
1 ks

20672
1 ks

20600
1 ks

20673
1 ks

20603
1 ks

20674
1 ks

20604
1 ks

20675
1 ks

20606
1 ks

20677
1 ks

20650
1 ks

20679
1 ks

20676
1 ks

20689
1 ks

20690
1 ks

20789
1 ks

20813
1 ks

20670
1 ks

12,49 €
6,29 €

19,99 €
16,79 €

15,69 €
27,39 €

31,49 €
27,39 €

39,89 €
27,39 €

39,89 €
27,39 €

6,29 €
21,99 €

6,29 €
25,69 €

9,49 €17,89 €
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PRODUKT PRODUKTODKAZ NA WEB ODKAZ NA WEBKÓD KÓDCENA CENA

AV NUTRI-REPAIR
ŠAMPÓN NA VLASY

AV NUTRI-REPAIR
KONDICIONÉR NA VLASY

AV BABY CARE JEMNÝ
OCHRANNÝ KRÉM

AV NUTRI-REPAIR
MASKA NA VLASY

AV BABY CARE JEMNÁ UMÝ-
VACIA EMULZIA A ŠAMPÓN

AV MEN CARE UPOKOJUJÚCA
PENA NA HOLENIE

AV BABY CARE JEMNÝ KRÉM
NA TVÁR A TELO

AV MEN CARE
BALZAM PO HOLENÍ

AV KIDS CARE 3V1 ŠAMPÓN, 
KONDICIONÉR & SPRCHOVÝ
GÉL

AV MEN CARE
ANTISTRESOVÝ KRÉM

AV KIDS CARE MAGICKY
TRBLIETAVÝ ZUBNÝ GÉL

AV MEN CARE 4V1
ŠAMPÓN NA TELO, TVÁR,
VLASY A FÚZY

AV JEMNÝ KRÉM
NA RUKY

AV MEN CARE 2V1
OLEJ NA TVÁR A FÚZY

AV JEMNÁ
UMÝVACIA EMULZIA

AV MEN CARE 2V1
BALZAM PRE TVAROVANIE 
VLASOV A FÚZOV

200 ml

Jemný šampón pre posilnenie 
vlasov zvnútra a zdravú vlasovú 
pokožku 

200 ml

S Aloe Vera a komplexom zo 7 
olejov pre vyživené a lesklé vlasy 

100 ml
Hutný krém s Aloe Vera
a panthenolom pre upokojenie
a ochranu podráždenej pokožky

200 ml
Komplex Nutri-Oil-Repair pre 
maximálne vyživené vlasy bez 
lámania 

250 ml
S 30 % Aloe Vera, extraktom z bio 
nechtíka a sójovým olejom pre šetrné 
umývanie najcitlivejšej pokožky 

200 ml
Optimálna príprava pokožky
a fúzov na holenie a intenzívna hyd-
ratácia pre každodenné použitie 

100 ml

Extra jemný a ľahký krém pre cit-
livú pokožku so 40 % Aloe Vera 

100 ml

Ošetrujúci balzam s 50 % Aloe 
Vera pre upokojenú a hydratovanú 
pokožku namáhanú holením

250 ml
30 % Aloe Vera, panthenol a výťažok z 
broskýň pre jemné umývanie pokožky
a jednoduché rozčesávanie vlasov 

100 ml

Osviežujúci krém na tvár
s extraktom z bieleho čaju pre 
sviežu a hydratovanú pleť

50 ml

Zábavná zubná pasta s vedecky 
preukázanými pozitívnymi účin-
kami na detský chrup 

250 ml

Jemné a šetrné čistenie pokožky 
aj vlasov, bez parfumácie 

75 ml

35 % Aloe Vera a bio výťažok
z nechtíka pre hydratované
a hebké ruky 

30 ml

Chmeľový extrakt a komplex 
olejov pre hebké, silné a pružné 
fúzy

250 ml
Výživná emulzia s Aloe Vera
a výťažkom z nechtíka pre jemné 
čistenie a hydratáciu 

50 ml
Jedinečný gél pre tvarovanie 
pružných vlasov a fúzov a uľah-
čenie ich rozčesávania 

20648
1 ks

20649
1 ks

20319
1 ks

20730
1 ks

20320
1 ks

20420
1 ks

20321
1 ks

20421
1 ks

20328
1 ks

20422
1 ks

20329
1 ks

20436
1 ks

20610
1 ks

20437
1 ks

20611
1 ks

20438
1 ks

13,49 €

15,99 € 13,59 €

20,19 € 13,59 €

13,59 €

AV MEN CARE UPOKOJUJÚCI
GÉL NA HOLENIE

150 ml

Ľahký gél s Aloe Vera pre inten-
zívnu hydratáciu a ochranu pred 
podráždením pokožky 

20423
1 ks

13,59 €

13,59 €

13,59 € 12,79 €

19,99 € 5,89 €

14,69 €

11,49 €

19,79 €

8,39 €

15,39 €
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AV NUTRI REPAIR
ZÁVEREČNÁ KÚRA

150 ml

Efektívna ochrana pred vysokými 
teplotami pre vyživené a hydrato-
vané vlasy 

20647
1 ks

15,99 €
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PRODUKT ODKAZ NA WEB KÓD CENA

AV EXTRA HUSTÝ
KRÉM NA RUKY

AV VITALIZAČNÝ
SPRCHOVÝ GÉL

AV JEMNÝ KRÉM

AV VLASOVÝ A TELOVÝ
ŠAMPÓN

AV HYDRATAČNÝ
TELOVÝ BALZAM

AV OCHRANNÝ
DEO ROLL-ON

AV TVARUJÚCI
TELOVÝ GÉL

75 ml

Hutný, intenzívne vyživujúci krém 
pre extrémne namáhané, suché 
ruky 

250 ml
Osviežujúci sprchový gél s Aloe Vera 
a výťažkom s kiwi pre intenzívnu 
hydratáciu a príjemný pocit sviežosti 

100 ml

Hustý, nemastný krém pre intenzívnu 
hydratáciu suchej pleti s 35 % Aloe 
Vera a bio výťažkom z magnólie 

250 ml

All-In-One starostlivosti s Aloe 
Vera a bio výťažkom z bambusu 
pre telo a vlasy 

200 ml

Intenzívna hydratácia s vysokým 
obsahom Aloe Vera pre hodvábne 
jemnú pokožku 

100 ml

Jemný deodorant bez alkoholu pre 
svieže podpazušie bez zápachu 

200 ml

Osviežujúci gél pre pevnú
a pružnú pokožku brucha,
rúk a stehien  

20613
1 ks

20630
1 ks

20631
1 ks

20633
1 ks

20639
1 ks

20643
1 ks

27536
1 ks

13,59 €

13,59 €

13,59 €

17,89 €

AV KOREKČNÝ
TELOVÝ KRÉM

200 ml

Hutný krém s komplexom účinných 
látok pre vypnutú a hebkú pokožku 
tela  

27535
1 ks

33,99 €

19,99 €

6,29 €

33,99 €
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AV JEMNÁ UMÝVACIA EMUL-
ZIA NÁHRADNÉ BALENIE

500 ml

Výživná emulzia s Aloe Vera
a výťažkom z nechtíka pre jemné 
čistenie a hydratáciu

20612
1 ks

12,59 €

|   O
S
TA

T
N

É
 P

R
O

D
U

K
T
Y

 Z
 T

Ý
C

H
TO

 K
A
T
E
G

Ó
R

IÍ

PRODUKT ODKAZ NA WEB KÓD CENA

MICROSILVER PLUS
REGENERAČNÝ KRÉM NA RUKY

MICROSILVER PLUS
ŠAMPÓN PROTI LUPINÁM

MICROSILVER PLUS
ZUBNÁ PASTA

MICROSILVER PLUS
OCHRANNÁ ÚSTNA VODA

MICROSILVER PLUS
ÚSTNY SPREJ PRE HYGIE-
NICKÚ STAROSTLIVOSŤ

OCHRANNÝ HYDROALKO-
HOLOVÝ SPREJ NA RUKY

MICROSILVER PLUS
UMÝVACÍ KRÉM

L-RECAPIN
TONIKUM

L-RECAPIN
ŠAMPÓN

75 ml

Výživný krém intenzívne hydratuje 
a chráni pokožku pred UVA/
UVB lúčmi 

150 ml
Ošetrujúci šampón pre viditeľne 
menej lupín a svrbenia už po 
prvom umývaní 

75 ml

Komplex účinných látok pre 
zdravé ďasná a posilnenú zubnú 
sklovinu 

300 ml

Osviežujúca ústna voda pre 
ochranu ústnej dutiny a svieži dych 

75 ml
Rýchly sprej pre dezinfekciu úst-
nej dutiny, ochranu pred zubným 
kazom a svieži dych 

125 ml

Hygienický sprej pre dokonale 
čisté ruky aj na cestách bez 
potreby použitia vody 

150 ml
Dexpanthenol, zinok a kyselina 
salicylová pre dokonale hladkú 
pleť bez zápalových prejavov 

200 ml
Účinný prostriedok pre boj
s dedične podmieneným
vypadávaním vlasov 

200 ml
Dermatologicky testovaná 
kombinácia účinných látok pre 
šetrné umývanie vlasov a proti ich 
dedičnému vypadávaniu

25065
1 ks

25072
1 ks

25090
1 ks

25130
1 ks

25140
1 ks

24000
1 ks

25000
1 ks

27001
1 ks

27003
1 ks

22,49 €

33,59 €

10,49 €

31,39 €

12,29 €

15,39 €

23,99 €

52,49 €

27,39 €
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Povedzte „zbohom“ známkam starnutia!
Kto z nás by si nechcel zachovať mladistvý vzhľad po celý život? Naša pleť je denne 
vystavovaná nepriaznivým vplyvom prostredia, ale  škodlivá pre ňu môže byť aj nekva-
litná kozmetika. Problematická a nezdravo vyzerajúca pleť má negatívny vplyv na naše 
sebavedomie, preto jej musíme poskytnúť tú najkvalitnejšiu starostlivosť – od čistenia cez 
každodennú starostlivosť až po špeciálne doplnkové produkty.

Inovatívne zloženie našich produktov starostlivosti o pleť Vám zaistí mladistvý vzhľad
a oddiali prejavy starnutia až o niekoľko rokov!

ANTI-AGE
ZEITGARD PRO
PRÍSTROJ 4V1

KÓD PRODUKTU: 70111
CENA: 547,99 €
ZEITGARD PRO KOMPLETNÝ SET:

Anti aging péče – kůže je „výstavní skříní a zrcadlem našeho zdraví“.

Péče o ni je stejně důležitá jako péče o celé naše tělo. Anti-ageing systém Zeitgard revolučně 
inovativním způsobem zbaví naši kůži nečistot, dodá potřebné výživné a revitalizující látky a díky 
mikrostříbru antibakteriální ochranu. Výsledkem je atraktivní, omládlá, sametově hebká, čistá a k 
nemocem odolná zdravá kůže.

NÁZOR LEKÁRA

MUDr. Pavel Hanzelka

• Jediné zariadenie pre starostlivosť  
 o pokožku celého tela 

• Až 10x efektívnejšie čistenie pleti
 a hygienická čistota vďaka
 MicroSilver BGTM 

• Kombinácia inovatívnych
 technológií v oblasti kozmetiky:
 oscilácia, ultrazvuk, vibrácie

• Špeciálne prispôsobené
 pre všetky typy pleti

Inovatívny prístroj Zeitgard Pro predstavuje novú generáciu
kozmetických prístrojov. Kombinuje pokročilé technológie so štyrmi nadstavcami, ktoré
sa postarajú o pokožku celého Vášho tela. Vďaka smart technológii rozpozná typ starostli-
vosti, a zaistí tak vyššiu účinnosť ošetrujúcich produktov.

• Prístroj s nabíjacou stanicou 
• Hlavica na čistenie tváre (vrátane adaptéra) 
• Hlavica na peeling tváre 
• Hlavica na vyhladenie tváre 
• Hlavica pre starostlivosť o pokožku tela 
• Čistiaci krém • Pleťová voda • Telový krém

Špeciálna čistiaca kefka je prispôsobená všetkým typom pleti. Zaistí dôkladné, ale šetrné odstránenie 
nadbytočného kožného mazu a nečistôt, ktoré sa v priebehu dňa na pleti nahromadili, a to aj v hlbších vrstvách 
pokožky.  

Nová peelingová hlavica jemne, ale precízne odstráni odumreté kožné bunky a prebytočný kožný maz.
Vaša pleť bude vyzerať mladšie, hladšie a sviežejšie.

Hlavica na vyhladenie tváre zaistí účinnejšie prenikanie aktívnych látok do hlbších vrstiev pokožky, vďaka 
nej môžu účinné látky rozvinúť svoj potenciál v plnej sile. Vo výsledku bude Vaša pleť elastickejšia, vrásky 
budú redukované a kontúry Vašej pleti pevné.

Hlavica na starostlivosť o pokožku tela  účinne bojuje proti celulitíde, rozpúšťa tukové bunky a napomáha 
správnemu odtoku lymfy. Vaša pokožka bude spevnená, bez opuchov a pomarančovej kože!

REVOLUČNÁ
NOVINKA
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ZEITGARD ČISTIACI KRÉM

ZEITGARD PLEŤOVÁ VODA

ZEITGARD TELOVÝ KRÉM

OBSAH: 125 ml
KÓD PRODUKTU: 28000
CENA: 22,39 €

OBSAH: 200 ml
KÓD PRODUKTU: 28001
CENA: 22,39 €

OBSAH: 200 ml
KÓD PRODUKTU: 28002
CENA: 38,89 €

• Šetrné, ale precízne čistenie pre všetky typy pleti

• Rozjasňuje a revitalizuje vďaka extraktu z harungany

• S protizápalovými účinkami

• Nadýchaná krémová textúra pre odstránenie
 nežiaduceho lesku 

• Hydratuje, upokojuje a pôsobí protizápalovo

• pH 5 na podporu prirodzenej ochrannej bariéry pokožky

• Zinok PCA, alantoín a panthenol pre mikrobióm v rovnováhe 

• Bez alkoholu - vhodná pre všetky typy pleti 

• Pre pružnejšiu a pevnejšiu pokožku tela

• S kyselinou hyalurónovou pre dokonalú hydratáciu

• Posilňuje kožnú bariéru a zlepšuje mikroreliéf pokožky

• Vďaka jemnej krémovej textúre sa dobre vstrebáva a nelepí 

Revolúcia v boji proti 
starnutiu Pre žiarivo čistú pleť

V kombinácii so štyrmi nadstavcami Zeitgard Pro Cosmetic Device Vám ZÁKLADNÉ PRÍPRAVKY ponúka 
vysokoúčinnú starostlivosť o tvár a telo. Jednoducho si vyberte produkty vhodné pre Váš vek, potreby 
pleti a tela a zažite úplne nový pocit!

MALI BY STE VEDIEŤ

ZEITGARD PRO
NÁHRADNÉ HLAVICE

1. ČISTIACA HLAVICA
• Až 10x efektívnejšie ako manuálne čistenie
• Jemné vlákna kefky pre všetky typy pleti
• S antibakteriálnym MicroSilver BGTM

• Oscilačná technológia
• Vrátane adaptéra 

KÓD PRODUKTU: 70105
CENA: 77,89 €

2. PEELINGOVÁ HLAVICA
• Precízne odstránenie odumretých
 kožných buniek a všetkých nečistôt
• Stimuluje tvorbu nových kožných buniek
• Extra šetrná, vhodná aj pre citlivú pleť
• Kavitačná technológia a ultrazvuk 

KÓD PRODUKTU: 70104
CENA: 77,89 €

3. HLAVICA NA VYHLADENIE TVÁRE
• Redukuje vrásky - dermatologicky preukázané
• Stimuluje tvorbu kolagénu
• Zvyšuje účinnosť aktívnych látok v ošetrujúcich produktoch 
• Ultrazvuková technológia 

KÓD PRODUKTU: 70102
CENA: 77,89 €

4. HLAVICA PRE STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU TELA 
• Pre pevnú a rovnomernú pokožku
• Na odstránenie celulitídy
• Podporuje správnu funkciu lymfatického systému
• Ultrazvuková a vibračná technológia 

KÓD PRODUKTU: 70103
CENA: 77,89 €

OSCILÁCIA ULTRAZVUK VIBRÁCIA POUŽITIE:
TVÁR

POUŽITIE:
TVÁR

POUŽITIE:
TVÁR

POUŽITIE:
TELO

POUŽITIE:
TELO

INOVATÍVNA
TECHNOLÓGIA SYSTÉM TRANSPORTU 

ÚČINNÝCH LÁTOK

NOVÉ ZLOŽENIE

NOVÉ ZLOŽENIE
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Aj muži si zaslúžia    
   starostlivosť

ZEITGARD PLATINUM
ANTI-AGING KRÉM

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 28449
CENA: 47,39 €  39,99 €

• Zlepšuje elasticitu pleti, hydratuje
 a redukuje vrásky

• S obsahom extraktu z baktérie
 (IceAwakeTM) pre sviežo vyzerajúcu pleť

• Kyselina hyalurónová, vitamín E
 a Aqua Cacteen® pre oddialenie
 prejavov starnutia

• All-In One starostlivosť

Prémiový Anti-aging krém je jedinečným
All-In-One produktom v starostlivosti o mužskú pleť.

Prémiový Anti-aging krém je jedinečným All-In-One produktom
v starostlivosti o mužskú pleť. Kombinácia vysokoúčinných látok, 
ako je jojobový olej, vitamín E či provitamín B5 zvyšujú tvorbu kola-
génu, zlepšujú hydratáciu pleti, redukujú hĺbku vrások
a podporujú tvorbu nových kožných buniek. Krém naviac obsahuje 
vodu zo švajčiarskeho ľadovca, ktorá v sebe ukrýva extrakt z bakté-
rie (IceAwakeTM), vďaka ktorej pleť vyzerá sviežo a viac odpočinutá.

Light Diffusion pigmenty opticky redukujú už vzniknuté vrásky
pre mladistvý vzhľad pokožky.

Cieľová skupina: Muži 25+

- 7,40 €

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s: 
ZEITGARD Blue Light Defender Sérum, 

Použitie s:
hlavicou na vyhladenie 
tváre MEN 25+

SYSTÉM TRANSPORTU 
ÚČINNÝCH LÁTOK

NOVÉ ZLOŽENIE
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ZEITGARD
ANTI-AGE
NOČNÁ MASKA

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 71011
CENA: 26,39 €

• Anti-age efekt vďaka Ultra Filling SpheresTM

• Pôsobí proti známkam oxidačného stresu

• S jojobovým olejom pre optimálnu hydratáciu

• Regeneruje pleť počas noci vďaka plodom
 zo schizandry

Ak túžite po mladistvo krásnej, žiarivej a zdravo 
vyzerajúcej pleti, ZEITGARD Anti-age Nočná maska 
je skutočným „must have“ vo Vašej starostlivosti
o pleť! Stačí ju aplikovať iba 2x týždenne a onedlho 
budete vyzerať o niekoľko rokov mladšie.

Ten najlepší pomocník pre zamatovo hebkú,
mladistvú a sviežu pleť.

Cieľová skupina: Muži aj ženy 25+

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s: 
ZEITGARD PowerLift pleťový krém, LR LIFETAKT Night Master

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s: 
LR LIFETAKT Night Master, produkty ZEITGARD 
Beauty Diamonds kategórie, ZEITGARD Nočná maska

Použitie s:
hlavicou na vyhladenie 
tváre WOMEN & MEN 25+WOMEN 40+

ZEITGARD
BEAUTY DIAMONDS
SÉRIA

• Ideálna dvojica pre starostlivosť o Vašu pleť

• Viditeľná redukcia vrások
 a stimulácia tvorby kolagénu

• Ochrana pokožky pred
 oxidačných stresom

• Cenné oleje pre starostlivosť o suchú,
 zrelú a citlivú pokožku

ZG BEAUTY DIAMONDS DENNÝ KRÉM 

Vlastnosti diamantov v kombinácii s proteínmi
zaistia spomalenie procesu starnutia a posilnia
mechanizmus ochrany buniek. Vosk zo slnečnice,
jojoby a mimózy zase optimalizuje Vašu kožnú bariéru.
Teraz s inovatívnym systémom transportu účinných látok
pre ešte viditeľnejší efekt!

ZG BEAUTY DIAMONDS NOČNÝ KRÉM 

Unikátne, inovované zloženie so systémom transportu účinných látok pre ešte viditeľnejšie a dlhodobejšie 
výsledky. Olej z pistácie, olív a hrozien, ktorý je bohatý na nenasýtené mastné kyseliny, Vás vráti späť
v čase o niekoľko rokov.

Cieľová skupina: Ženy 40+

Redukcia vrások 
 cez deň aj v noci  Omladnite v spánku

- 25,39 € KÓD PRODUKTU: 28326
CENA: 99,88 €   74,49 €SÉRIA

SYSTÉM TRANSPORTU 
ÚČINNÝCH LÁTOK

NOVÉ ZLOŽENIE
POUŽITIE:

TVÁR
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PRODUKT ODKAZ NA WEB KÓD CENA

ZEITGARD PRO
ČISTIACA HLAVICA 
(bez adaptéra)

ZEITGARD PRO
SÉRIA PRE ČISTENIE TVÁRE

ZEITGARD PRO
SET NA ČISTENIE TVÁRE

ZEITGARD PRO
SET PRE PEELING TVÁRE

ZEITGARD PRO
SET PRE VYHLADENIE TVÁRE

ZEITGARD PRO
SET PRE STAROSTLIVOSŤ
O TELO

Hlavica na čistenie tváre s mäkkými 
vláknami, ktoré sú napustené anti-
bakteriálnym MICROSILVER BGTM

ZEITGARD PRO Prístroj (70100)
ZEITGARD PRO Čistiaca hlavica
vrátane adaptéra (70105)
ZEITGARD Čistiaci krém (28000) 

ZEITGARD PRO Prístroj (70100)
ZEITGARD PRO Čistiaca hlavica
vrátane adaptéra (70105)

ZEITGARD PRO Prístroj (70100)
ZEITGARD PRO Peelingová
hlavica (70104)

ZEITGARD PRO Prístroj (70100)
ZEITGARD PRO Hlavica pre vyhla-
denie tváre (70102)

ZEITGARD PRO Prístroj (70100)
ZEITGARD PRO Hlavica pre sta-
rostlivosť o telo (70103)

70107
1 ks

70106
1 ks

70110-1
1 ks

70110-2
1 ks

70110-3
1 ks

70110-4
1 ks

30,89 €

315,99 €

 311,49 € 

 311,49 € 

 311,49 € 

 311,49 € 
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PRODUKT ODKAZ NA WEB KÓD CENA

ZEITGARD POWERLIFT
PLEŤOVÝ KRÉM

ZEITGARD NANOGOLD
DENNÝ KRÉM

ZEITGARD NANOGOLD
NOČNÝ KRÉM

ZEITGARD NANOGOLD
2v1 OČNÝ KRÉM & MASKA

ZEITGARD SEROX
PROFESIONÁLNE OČNÉ VANKÚŠIKY

ZEITGARD SEROX
VYPLŇOVAČ VRÁSOK

ZEITGARD SEROX
INTENZÍVNY KRÉM

30 ml

Ľahká emulzia s ovsenými peptidmi, 
kyselinou hyalurónovou a bylinnými 
extraktmi pre hydratovanú a vyhladenú 
pleť 

50 ml

Zamatovo jemný krém pre hladkú 
pokožku a proti známkam starnutia 
spôsobeným UV žiarením 

50 ml

Výdatná starostlivosť s extraktom 
z mikrorias pre hĺbkovú regene-
ráciu unavenej pleti 

30 ml

Vyhladzujúca a spevňujúca starostli-
vosť o očné okolie so sójovými
a ryžovými peptidmi proti opuchu
a tmavých kruhom

4x2 vankúšiky

Starostlivosť s kolagénom
a kyselinou hyalurónovou pre 
intentívnu hydratáciu a redukciu 
vrások 

15 ml

Kombinácia vysokoúčinných látok 
pre okamžité vyhladenie mimických 
vrások  

50 ml

Komplex aktívnych látok pre účinný
boj proti jemným aj hlbokým vráskam
a pre dlhodobú hydratáciu 

28100
1 ks

28192
1 ks

28193
1 ks

28194
1 ks

28235
1 ks

28236
1 ks

28244
1 ks

26,39 €

 42,19 € 

 47,39 € 

42,19 €

52,49 €

47,49 €

59,89 €
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PRODUKT PRODUKTODKAZ NA WEB ODKAZ NA WEBKÓD KÓDCENA CENA

ZEITGARD BEAUTY DIAMONDS
DENNÝ KRÉM

ZEITGARD BEAUTY DIAMONDS
NOČNÝ KRÉM

ZEITGARD BEAUTY DIAMONDS
2v1 OČNÝ KRÉM & MASKA

ZEITGARD RACINE
DENNÝ KRÉM Q10

ZEITGARD RACINE
NOČNÝ KRÉM Q10

ZEITGARD RACINE
OČNÝ KRÉM Q10

ZEITGARD RACINE
KOLAGEN SÉRUM Q10

ZEITGARD SEROX
INSTANT SKIN PERFECTOR

ZEITGARD BLUE LIGHT
DEFENDER SÉRUM

ZEITGARD SEROX
SÉRUM S OKAMŽITÝM ÚČINKOM

ZEITGARD 
FANTASTICKÁ MASKARA

ZEITGARD BEAUTY DIAMONDS
ANTI-AGE PLEŤOVÝ OLEJ

ZEITGARD
AKTIVIZUJÚCE SÉRUM NA
MIHALNICE

50 ml

Ošetrujúce zloženie vypína, 
intenzívne vyživuje a posilňuje 
zrelú pleť 

50 ml

Spevňujúce a vyživujúce zloženie 
pre definované kontúry tváre
a pevnú a pružnú zrelú pleť

30 ml

Starostlivosť 2v1 pre spevnenie 
očného okolia a redukciu poklesu 
očných viečok 

50 ml

Hydratačný krém s vitamínom E
a koenzýmom Q10 pre ochranu
a žiarivú pleť plnú energie 

50 ml

Intenzívny krém s bohatou textúrou 
pre hĺbkovú regeneráciu pleti počas 
noci 

15 ml

Komplex aktívnych látok a vitamínov 
pre svieži vzhľad a regeneráciu očného 
okolia 

30 ml

Čistý kolagén pre intenzívnu hyd-
ratáciu a mladistvú, žiarivo sviežu, 
hladkú pleť

30 ml

Okamžité omladenie pleti vďaka 
jemným farebným pigmentom, 
vhodný ako podkladová báza 

30 ml

Účinná antioxidačná ochrana 
pred digitálnym starnutím pleti 
pre mladistvo žiarivý vzhľad pleti 

30 ml

Vysokoúčinná kombinácia látok 
pre okamžité vyhladenie pleti
a hĺbkovú hydratáciu

10 ml

Inteligentná 3D štruktúra
pre efekt "umelých mihalníc"

30 ml

Cenné oleje a vitamíny A, E a F 
pre mladistvo žiarivý vzhľad pleti 

5,5 ml

Šetrné, ale účinné sérum pre 
preukázateľne dlhšie a hustejšie 
mihalnice

28317
1 ks

28318
1 ks

28319
1 ks

28500
1 ks

28501
1 ks

28502
1 ks

28504
1 ks

28250
1 ks

71060
1 ks

28251
1 ks

71080
1 ks

28314
1 ks

71081
1 ks

47,39 €

52,49 €

47,39 €

14,69 €

16,89 €

12,79 €

28,59 €

56,89 €

47,39 €

84,09 €

29,99 €

47,39 €

44,99 €

novin
ka

A
N

T
I-A

G
E



59  10/2022

BRUCE WILLIS
PERSONAL EDITION

LOVINGLY
BY BRUCE WILLIS

• Eau De Parfum pre mužov

• Vôňa korenená, elegantná 

• Hlavná nóta: Citrusové plody, kardamóm 

• Srdcová nóta: Levanduľa, akordy tabaku 

• Základná nóta: Akordy kože, oud

• Eau De Parfum pre ženy

• Vôňa orientálna, elegantná 

• Hlavná nóta: Citrusové plody, hruška 

• Srdcová nóta: Ľalia, pivónia 

• Základná nóta: Biele cédrové a santalové drevo

Kto z nás by nepoznal Bruce Willisa, akčného hrdinu a doko-
nalého gentlemana, a nechcel by byť ako on. S parfémom 
Bruce Willis Personal Edition sa aj Vy môžete stať hviezdou 
Hollywoodu! Citrusové plody sa postarajú o svieži pocit, zatiaľ 
čo nádych tabaku a akordy kože poskytnú zmyselnú a mužnú 
eleganciu.

Bruce Willis nie je len nekompromisným akčným hrdinom 
hollywoodskych filmov, ale aj milujúcim manželom.
Vôňa Lovingly By Bruce Willis je inšpirovaná láskou k jeho 
milovanej žene Emme. Pocíťte aj Vy vyznanie lásky
od samotného Bruce Willisa!

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 2950
CENA: 47,49 €

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 3630
CENA: 47,49 €

Koncept vôní LR so svojimi tromi rôznymi kategóriami - hviezdne vône, lifestyle vône a LR Classics - ponúka rozmanitú škálu 
parfémov, ktoré vyhovejú každému charakteru, vkusu a príležitosti. Vysoké podiely parfémového oleja s dlhotrvajúcou priľnavosťou 
sú ochrannou známkou všetkých našich vôní. Na základe desiatok rokov skúseností s vôňami vytvára LR spoločne s renomovanými 
medzinárodnými domami vôní parfémy "Made in Germany".

MALI BY STE VEDIEŤ

Oslňte svoje okolie podmanivou vôňou
Či už parfém, kolínska alebo toaletná voda, vôňa je dnes neodmysliteľným dámskym
a pánskym doplnkom.  Šaty robia človeka – to isté však platí aj pre vôňu! Výber toho 
správneho parfému Vám môže pomôcť urobiť správny prvý dojem na pracovnom pohovo-
re, schôdzke či Vám proste len zdvihne sebavedomie.

Vôňa má značný vplyv na náš mozog: Vedeli ste, že napr. vôňa grapefruitu pocitovo 
zoštíhľuje? Citrusové zložky nájdete v našej vôni Boston či personalizovanom parféme 
Bruce Willisa.

VÔNE...
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Parfém...
Vaša osobitá aura

JUNGLE MAN
EAU DE PARFUM

BRILLIANT LOOK
EAU DE PARFUM

• Klasická intenzívna vôňa pre mužov 

• Hlavná nóta: Zelená mäta, palina 

• Srdcová nóta: Levanduľa, klinček 

• Základná nóta: Tonka bôby, santalové drevo

• Orientálna, vzrušujúca vôňa pre ženy 

• Hlavná nóta: Bergamot, hruška 

• Srdcová nóta: Jazmín, kosatec 

• Základná nóta: Karamel, pačuli

Exotická vôňa džungle vo Vás prebudí dokonalú mužnosť
a Vášmu každodennému životu dodá poriadnu dávku energie.

Svieži bergamot a hruška, romantická vôňa kosatca a jazmínu 
tvorí dokonalú kompozíciu pre každú sebavedomú ženu.
S týmto parfémom dostanete všetko, čo si len budete priať!

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 30630
CENA: 33,59 €

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 30095
CENA: 33,59 €

Testovanie vôní by sme v skutočnosti nemali prekladať privoňaním ku káve. Náš čuchový vnem sa tým nevyčistí, 
ale skôr unaví. Namiesto toho odporúčame vyskúšať maximálne štyri rôzne vône a potom nechať čuchový vnem 
oddýchnuť. 

MALI BY STE VEDIEŤ
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Romantická a očarujúca...
LR CLASSIC
LOS ANGELES

LR CLASSIC
BOSTON

• Ovocná, kvetinová vôňa pre ženy 

• Hlavná nóta: Hruška, lotus 

• Srdcová nóta: Konvalinky, jazmín 

• Základná nóta: Santalové drevo, biely mošus

• Korenená ovocná vôňa pre mužov 

• Hlavná nóta: Jablko, pomaranč 

• Srdcová nóta: Ruža, jazmín 

• Základná nóta: Vanilka, kadidlo

S touto romantickou vôňou ihneď okúzlite každého muža! Zároveň Vám
dodá pocit sviežosti a nabije Vás pozitívnou energiou do celého dňa.
Táto vôňa proste nesmie chýbať vo výbave žiadnej ženy!

Osviežujúca pánska vôňa, ktorá Vás nabije pozitívnou 
energiou a dodá Vám nevídaný pocit sebavedomia.
S touto vôňou sa budete celý deň cítiť sviežo a dokonale 
čistí, ako by ste práve vyšli zo sprchy!

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 3295-127
CENA: 19,99 €

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 3295-162 
CENA: 19,99 €

Je bežné, že po nejakej dobe už vlastný parfém necítime. Ide o prirodzený proces, počas ktorého sme si na túto vôňu jednoducho 
"zvykli". V prípade, že budeme používať stále rovnakú vôňu, po nejakej dobe si na ňu náš nos zvykne tak, že už nebude schopný ju 
odhaliť. V okolí je to ale iné. Ľudia okolo nás môžu našu vôňu vnímať ako veľmi intenzívnu. Odporúčanie: Neobmedzujte sa iba na svoj 
obľúbený parfém, ale používajte rôzne vône. Môžete ich obmieňať v závislosti na nálade, počasí alebo príležitosti. 

MALI BY STE VEDIEŤ
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PURE TENDERNESS
BY GMK EDP

SHINE BY NIGHT
EDP

PURE 
BY GMK EDP

HEART & SOUL
EDP

PURE HAPPINESS
BY GMK EDP

FEMME NOBLESSE
EDP

GUIDO MARIA KRETSCHMER
WOMEN EDP

ROCKIN´ ROMANCE
EDP

ESSENCE OF MARINE
EDP

HAREM
EDP

ESSENCE OF ROSE
EDP

PSEUDONYM
EDP

ESSENCE OF AMBER
EDP

LR CLASSIC
HAWAI EDP

BEAUTYQUEEN
EDP

LR CLASSIC
MARBELLA EDP

SENSUAL GRACE
EDP

LR CLASSIC
SANTORINI

SHINE BY DAY
EDP

LR CLASSIC
VALENCIA

50 ml

Vzrušujúca vôňa, ktorá Vás nabije 
novou energiou a chuťou do života 

50 ml

Elegantná vôňa plná neodolateľnej 
ženskosti 

50 ml

Svieža ovocná vôňa, ktorá Vás 
naplní energiou a inšpiráciou 

50 ml

Inšpirujúca a vášnivá ovocná vôňa, 
ktorá z Vás urobí sebavedomú ženu 

50 ml

Vôňa plná pozitívnej energie, 
ktorá Vám vykúzli úsmev na tvári 

50 ml

Elegantná púdrová vôňa pre ženy 
s osobitým štýlom 

50 ml

Romantická, elegantná vôňa, 
ktorá podčiarkne Vašu osobnosť

50 ml

Svieža vôňa nabitá energiou, 
ktorá Vám otvorí všetky dvere 

50 ml

Svieža vôňa, ktorá Vás povzbudí 
a prebudí Vaše zmysly

50 ml

Sladká orientálna vôňa
pre sebavedomé ženy 

50 ml

Príjemná kvetinová vôňa prebúdza-
júca emotívnu náladu plnú lásky 

50 ml

Zmysluplná vôňa, ktorá Vás obklopí 
tajuplnou a neodolateľnou aurou 

50 ml

Zmyselná vôňa plná inšpirácie, 
energie a túžby po živote

50 ml

Ovocná, orientálna vôňa, ktorá Vás
prenesie späť na romantickú dovolenku 

50 ml

Zvodná kvetinová vôňa prebúdza 
inšpiráciu a dodá Vám poriadnu dávku 
sviežosti 

50 ml

Živá, orientálna vôňa pre pocit 
čistého luxusu 

50 ml

Omamná vôňa plná gracióznosti, 
zvodnej zmyselnosti a nežnej ľahkosti 

50 ml

Svieža, neodolateľná vôňa, ktorá
Vás naplní pocitom blaha 

50 ml

Živá, kvetinová vôňa plná energie
a žiarivej ľahkosti rozžiari Váš deň

50 ml

Ovocná vôňa plná energie, s ktorou 
budete šarmantné ako ženy v Stre-
domorí 

30580
1 ks

30610
1 ks

30530
1 ks

3650
1 ks

30560
1 ks

30372
1 ks

30200
1 ks

3250
1 ks

30330-201
1 ks

30404
1 ks

30330-202
1 ks

30386
1 ks

30330-203
1 ks

3295-106
1 ks

30134
1 ks

3295-124
1 ks

30150
1 ks

3295-220
1 ks

30600
1 ks

3295-126
1 ks

58,69 € 33,59 €

58,69 € 33,59 €

58,69 € 33,59 €

47,49 € 33,59 €

47,49 € 33,59 €

47,49 € 33,59 €

47,49 € 19,99 €

33,59 € 19,99 €

33,59 € 19,99 €

33,59 € 19,99 €
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PRODUKT PRODUKTODKAZ NA WEB ODKAZ NA WEBKÓD KÓDCENA CENA

LR CLASSIC
ANTIGUA

TERMINATOR
EDP

BRUCE WILLIS
EDP

LR CLASSIC
SINGAPORE

PURE TENDERNESS
BY GMK EDP

LR CLASSIC
MONACO

PURE
BY GMK EDP

LR CLASSIC
STOCKHOLM

PURE HAPPINESS
BY GMK EDP

LR CLASSIC
NIAGARA

GUIDO MARIA KRETSCHMER
MEN EDP

METROPOLITAN MAN
EDP

OCEAN´ SKY
EDP

JUST SPORT
EDP

RACING
EDP

50 ml

Intenzívna orientálna vôňa plná 
romantiky 

50 ml

Nadčasová vôňa plná energie pre 
charizmatických mužov 

50 ml
Nekonvenčná korenená vôňa 
plná mužnosti, s ktorou sa bude 
každý muž cítiť ako akčný hrdina  50 ml

Korenená, intenzívna vôňa plná 
zvodnosti a tajomnosti 

50 ml
Aromatická, drevitá vôňa plná 
temperamentu a pozitívnej ener-
gie pre čistú radosť zo života 50 ml

Drevitá, elegantná vôňa vyžaru-
júca luxus a exkluzivitu 

50 ml

Drevitá, korenená vôňa
pre sebavedomých mužov 

50 ml

Zvodná drevitá vôňa plná neodo-
lateľnej mužskej elegancie 

50 ml

Príťažlivá, neodolateľná vôňa plná 
sex-appealu a vášne 50 ml

Silná, čerstvá vôňa vďaka ktorej 
budete silní a odvážni 

50 ml

Šarmantná, korenená vôňa, vďaka 
ktorej z Vás bude vyžarovať elegancia 
a sebavedomie 

50 ml

Svieža vôňa bergamotu a sečuán-
skeho korenia okúzli svojou zmysel-
nosťou a eleganciou 

50 ml

Ľahká, svieža vôňa Vás naplní 
energiou a bezstarostnosťou 

50 ml

Dynamická vôňa plná sviežosti,
mužnosti a elegancie 

50 ml

Provokatívna vôňa pre mužov, ktorí 
majú radi výzvy a nebezpečenstvo 

3295-223
1 ks

30414
1 ks

30505
1 ks

3295-151
1 ks

30590
1 ks

3295-259
1 ks

30540
1 ks

3295-260
1 ks

30570
1 ks

3295-261
1 ks

30220
1 ks

30196
1 ks

30170
1 ks

30000
1 ks

30027
1 ks

19,99 €

33,59 €

47,49 €

19,99 €

58,69 €

19,99 €

58,69 €

19,99 €

58,69 €

19,99 €

47,49 €

33,59 €

33,59 €

33,59 €

33,59 €
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Nabite svoje telo aj myseľ pozitívnou energiou
Aromaterapia doslova znamená „liečba pomocou vôní“. Bola populárna už v starom 
Egypte, ale aj iných starovekých kultúrach. Zmesi vonných bylín boli používané k pre-
voňaniu miestností, pri náboženských obradoch, ale tiež v liečiteľstve. V našom tele sa 
nachádzajú stovky čuchových receptorov, ktoré majú obrovský vplyv na náš život.
Vôňa je silným spúšťačom emócií, prebúdza spomienky a má moc zmeniť našu náladu 
počas jedinej sekundy.

Ste unavení, v strese alebo len potrebujete na chvíľu zrelaxovať? Doprajte svojim zmy-
slom kvalitnú aromaterapiu s pomocou našich 100 % prírodných esenciálnych olejov.

AROMATERAPIA SOUL OF NATURE
ESENCIÁLNE OLEJE

Odporúčame kombinovať s: Soul of Nature Ošetrujúci olej, Soul of Nature 
Strong Soul produkty, Soul of nature ostatné Esenciálne oleje

• 100% prírodné esenciálne oleje 

• Nabudia Vaše telo aj myseľ 

• Na prevoňanie miestnosti, alebo
 masážnych či ošetrujúcich olejov

Mätový olej Vás v dňoch plných únavy, stresu a vyčerpania nabudí
a dodá Vám nevídanú energiu. Výhodou je, že ho môžete použiť
v kombinácii s difuzérom, ale aj na prevoňanie LR Ošetrujúceho oleja.
Doprajte si poriadnu energetickú masáž!

Eukalyptový olej vitalizuje, posilňuje, aktivuje, osviežuje a zlepšuje koncentráciu. 
Prišli ste domov unavení z práce či zo školy a máte dojem, že ste vyčerpaní a 
nemôžete sa na nič sústrediť? Pridajte pár kvapiek Eukalyptového oleja do Vášho 
aroma difuzéra a pocíťte, ako sa Vaše telo aj myseľ znovu prebúdzajú k životu! 

Tymiánový olej sa stane Vaším najlepším priateľom v dňoch, ktoré 
sú pre Vás extrémne náročné. Jeho výrazná a svieža bylinná vôňa 
naplní Vaše telo i dušu hrejivým pocitom blaha. Zmiešajte ho s LR 
Ošetrujúcim olejom a doprajte svojmu telu uvoľňujúcu masáž.

Cédrový olej Vás mihnutím oka prenesie na Blízky východ a vy tak 
môžete relaxovať, ako by ste boli na dovolenke! A pre ešte intenzív-
nejší zážitok ho môžete zmiešať s ďalšími olejmi z radu LR Soul of 
Nature alebo s LR Ošetrujúcim olejom.

OBSAH: 10 ml
KÓD PRODUKTU: 26083
CENA: 20,49 € 16,29 €

OBSAH: 10 ml
KÓD PRODUKTU: 26084
CENA: 14,49 € 11,59 €

OBSAH: 10 ml
KÓD PRODUKTU: 26086
CENA: 33,99 €  27,19 €

OBSAH: 10 ml
KÓD PRODUKTU: 26087
CENA: 10,49 €  8,29 €

- 4,20 €

- 2,90 €

- 6,80 €

- 2,20 €

Pocíťte dušu 
       prírody
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Rozmaznávajte
svoje telo...

SOUL OF NATURE
OŠETRUJÚCI OLEJ

• 2v1: Telový a masážny olej

• 97 % prírodných zložiek

• Výťažok z Aloe Vera, jojobový
 a mandľový olej

• Skvelý základ na miešanie
 s LR Soul of Nature esenciálnymi olejmi

Soul of Nature Ošetrujúci olej nesmie chýbať v žiadnej domácnosti. 

Či už ako hydratačná starostlivosť po sprche, základ romantickej či 

relaxačnej masáže alebo ako ošetrenie suchej pokožky, tento olej si 

jednoducho zamilujete!

Pre ešte lepší pocit zo starostlivosti o Vaše telo ho môžete zmiešať

s LR eseniálnymi olejmi

Cieľová skupina: Pre tých, ktorí chcú poskytnúť svojej pokožke 
tú najlepšiu starostlivosť.

AROMATERAPIE – voňavé bylinné směsi aktivují v centrálním nervovém systému oblasti, které 
uvolňují látky zvané endorfiny. Tyto látky zlepšují náladu, v pozitivním smyslu ovlivňují naše emoce, 
tvořivost, myšlení a celkově harmonizují náš organismus.

Potlačují také produkci stresového hormonu kortisolu, který má tlumivý účinek na naší obranyschop-
nost. Takto aromaterapie povzbuzuje náladu a posiluje náš imunitní systém.

OBSAH: 100 ml
KÓD PRODUKTU: 26070
CENA: 18,29 €

KÓD PRODUKTU: 26072
CENA: 36,58 €  25,49 €

SÉRIA
2 KS

NÁZOR LEKÁRA

MUDr. Pavel Hanzelka

- 11,09 €

Odporúčame kombinovať s: Soul of Nature Esenciálne 
oleje, Soul of Nature Relaxed Soul produkty

FLASCHEN UND 
TIEGEL AUS RECYCLING-

KUNSTSTOFF (RPET)*

Fľaštičky a dózy 
z recyklovaného 
plastu (rPET)

KONTROLLEN 
NACH HÖCHSTEN

QUALITÄTSSTANDARDS

Kontroly podľa 
najvyšších 
štandardov kvality
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PRODUKT PRODUKTODKAZ NA WEB ODKAZ NA WEBKÓD KÓDCENA CENA

SOUL OF NATURE
ESENCIÁLNY OLEJ CITRÓN

SOUL OF NATURE
RELAXED SOUL
TELOVÉ MASLO

SOUL OF NATURE
ESENCIÁLNY OLEJ POMARANČ

SOUL OF NATURE
RELAXED SOUL SPREJ
DO MIESTNOSTI A NA VANKÚŠ

SOUL OF NATURE
ESENCIÁLNY OLEJ BERGAMOT

SOUL OF NATURE
RELAXED SOUL
ROLL-ON

SOUL OF NATURE
ESENCIÁLNY OLEJ LEVANDUĽA

SOUL OF NATURE
HOPEFUL SOUL
ZMES VÔNÍ

SOUL OF NATURE
OŠETRUJÚCA SÉRIA
AROMATICKÝCH OLEJOV

SOUL OF NATURE
HOPEFUL SOUL
SPRCHOVÝ GÉL

SOUL OF NATURE
SÉRIA 4 NÁLAD

SOUL OF NATURE
HOPEFUL SOUL
TELOVÉ MASLO

SOUL OF NATURE
RELAXED SOUL
ZMES VÔNÍ

SOUL OF NATURE
RELAXED SOUL
SPRCHOVÝ GÉL

10 ml

100 % prírodný olej, ktorý Vás 
nabudí a zlepší Vašu náladu 

200 ml

Kombinácia bambuckého masla, 
mandľového oleja a prírodných 
olejov pre dokonalú relaxáciu 

10 ml

100 % prírodný olej pre povzbudenie 
a lepšiu koncentráciu 

100 ml

Relaxačný sprej pre okamžité 
navodenie príjemnej relaxačnej 
atmosféry 

10 ml

100 % prírodný olej pre maximálnu 
relaxáciu a upokojenie 

10 ml

Dvojitý účinok: 100 % prírodné esen-
ciálne oleje pre maximálne uvoľnenie
a zahriatie aj na cestách 

10 ml

100 % prírodný olej s relaxačnými,
vyrovnávacími a uspávajúcimi účinkami 

10 ml
Zmes bergamotu, santalového 
dreva a harmančeka pre maximálnu 
harmóniu a uzemnenie 

200 ml

Harmonizujúci sprchový gél pre uvoľ-
ňujúci zážitok pri každom sprchovaní

200 ml
Kombinácia bambuckého masla 
a prírodných olejov pre vnútornú 
rovnováhu a hebkú pokožku 

Séria ôsmich samostatných olejov 
a jedného ošetrujúceho oleja pre 
Vaše domáce wellness

4x Roll-on + 4x Zmes vôní 
pre Vašu dokonalú náladu

10 ml

Kombinácia štyroch 100 % 
prírodných olejov Vám pomôže 
dostať sa opäť do pohody 

200 ml

Uvoľňujúca vôňa pre dokonalý 
relaxačný zážitok už v sprche 

26080
1 ks

26102
1 ks

26081
1 ks

26103
1 ks

26082
1 ks

26104
1 ks

26085
1 ks

26110
1 ks

26090
1 ks

26111
1 ks

26150
1 ks

26112
1 ks

26100
1 ks

26101
1 ks

13,39 €

25,69 €10,49 €

15,39 €33,99 €

15,39 €25,69 €

25,69 €161,49 €

15,39 €143,89 €

25,69 €25,69 €

15,39 €

+
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PRODUKT PRODUKTODKAZ NA WEB ODKAZ NA WEBKÓD KÓDCENA CENA

SOUL OF NATURE
STRONG SOUL
SPRCHOVÝ GÉL

SOUL OF NATURE
STRONG SOUL
TELOVÝ KRÉM

SOUL OF NATURE
STRONG SOUL
ROLL-ON

SOUL OF NATURE
CHEERFUL SOUL
ZMES VÔNÍ

SOUL OF NATURE
CHEERFUL SOUL
SPRCHOVÝ GÉL

SOUL OF NATURE
CHEERFUL SOUL
TELOVÝ SORBET

SOUL OF NATURE
CHEERFUL SOUL
IZBOVÝ SPREJ

SOUL OF NATURE
CHEERFUL SOUL
ROLL-ON

SOUL OF NATURE
ARÓMA DIFUZÉR

200 ml

Pre osviežujúci zážitok zo sprchy, 
po ktorom sa budete cítiť silní
a plní energie

200 ml

Kombinácia bambuckého masla 
a prírodných olejov pre posilnenie 
energie a hebkú pokožku 

10 ml

Hrejivý efekt a okamžité osvieže-
nie a revitalizáciu Vašich zmyslom 
aj na cestách 

10 ml

Kombinácia 100 % prírodných olejov 
pre navodenie pozitívnej atmosféry

200 ml

Osviežujúca vôňa pre radostný
a energizujúci zážitok zo sprchy 

200 ml
95 % prírodných zložiek a esenciálne 
oleje pre hebkú pokožku a pocit 
vnútornej pohody 

100 ml

Zmes citrónu, pomaranča, ruže 
a cédra pre okamžité navodenie 
radostnej atmosféry

10 ml

100 % prírodné esenciálne oleje 
pre okamžité zahriatie a pozdvihnu-
tie Vašej nálady 

Designový keramický difuzér na 
prevoňanie miestnosti pomocou 
esenciálnych olejov 

26121
1 ks

26122
1 ks

26123
1 ks

26130
1 ks

26131
1 ks

26132
1 ks

26133
1 ks

26134
1 ks

96210
1 ks

15,39 €

25,69 €

15,39 €

25,69 €

15,39 €

25,69 €

15,39 €

15,39 €

165,89 €

SOUL OF NATURE
HOPEFUL SOUL
ROLL-ON

SOUL OF NATURE
STRONG SOUL
ZMES VÔNÍ

10 ml

Hrejivý roll-on pre rýchle navodenie 
vnútornej pohody aj kdekoľvek na 
cestách 

10 ml

Kombinácia 100 % prírodných 
olejov, ktoré Vás nabijú novou 
dávkou energie 

26113
1 ks

26120
1 ks

15,39 €

25,69 €
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Podčiarknite svoju prirodzenú krásu!
Dekoratívna kozmetika by dnes nemala chýbať vo výbave žiadnej ženy. Pomôže nám 
zakryť nedokonalosti, zvýrazniť naše prednosti či len podčiarknuť to, čo je na nás pri-
rodzene krásne. Vďaka dokonalému make-upu sa cítime neodolateľne a tiež sebave-
domejšie. Je potrebné mať na pamäti, že len kvalitná dekoratívna kozmetika je nám na 
prospech – nie je len ozdobou našej pleti, ale tiež jej ochranným štítom.

Naše vysokokvalitné produkty neupchávajú póry, umožňujú pleti dýchať a zároveň ju 
chránia pred vysušením či nadbytkom vlhkosti.

DEKORATÍVNA KOZMETIKA LR COLOURS
MAKE-UP

Odporúčame kombinovať s: LR COLOURS Minerálny práškový púder,
LR DELUXE Podkladová báza Perfect Wear, LR COLOURS Krycia tyčinka

• Pre dokonalý vzhľad pleti po celý deň 

• Mimoriadne odolný, vydrží až 12 hodín 

• Vysoká krycia schopnosť 

• Zmatňujúci efekt

LR COLOURS Krémový make-up 
Čaká Vás rande, pracovná schôdzka či pohovor, ale Vaša pleť nemá 
práve najlepší deň? Máme pre Vás riešenie! Dokonale odolný make-
-up s vysokou krycou schopnosťou zachráni každú situáciu a Vy sa 
tak môžete cítiť neodolateľne krásna po celý deň!

LR COLOURS BB krém
Skvelý priateľ v dňoch, kedy túžite po ľahkom, ale účinnom 
krytí. Vďaka SPF 15 je vhodný aj pre slnečné dni, počas kto-
rých je mimoriadne dôležité chrániť svoju pokožku pred
UV žiarením. Jeho zmatňujúci efekt ocenia predovšetkým 
osoby s mastným či zmiešaným typom pleti.

LR COLOURS Bezolejový make-up
Fluidný make-up s mikroskopickými pigmentmi reagujúcimi na 
svetlo zakryje všetky nedokonalosti Vašej pleti a zároveň ju udrží 
dokonale hydratovanú. Je odolný aj voči oteru a najjemnejšie 
obsiahnuté zložky Vám zaistia zmatňujúci efekt. Ten ocenia 
prevažne dámy s mastným a zmiešaným typom pleti.

OBSAH: 30 ml
KÓD PRODUKTU: 10060-5

CENA: 18,99 €

OBSAH: 30 ml
KÓD PRODUKTU: 10229-101

CENA: 18,99 €

OBSAH: 30 ml
KÓD PRODUKTU: 10061-206

CENA: 18,99 €

Dokonalé krytie 
s pocitom ľahkosti

10229-101
Light

10060-5
Dark Sand 10061-206

Dark Caramel
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Pre ešte dokonalejší vzhľad odporúčame kombinovať s: LR COLOURS Krémový make-up, 
LR COLOURS Bronzové tónovacie perly, LR COLOURS Rúž

LR COLOOURS
PÚDROVÁ TVÁRENKA
(WARM PEACH)

LR COLOURS
BRONZOVÉ TÓNOVACIE 
PERLY

OBSAH: 4 g
KÓD PRODUKTU: 10441-1
CENA: 15,99 €

OBSAH: 18 g
KÓD PRODUKTU: 10068
CENA: 18,99 €

Colours je dekoratívna kozmetika, ktorá ponúka varianty všetkým farebným typom. Obsahuje kvalitné a prirodzene sa vyskytujúce mine-
rálne pigmenty. Nenájdete v nej mastenec, syntetické oleje, silikóny ani parfumáciu.

Séria Colours je jedinečná paleta farebných tónov, z ktorých si vyberie každá žena akéhokoľvek farebného typu. Colours ponúka produkty 
pre studené aj teplé typy pleti, a to vždy v odtieni svetlý, stredný a tmavý. S Colours získavate prípravky nemeckého štandardu kvality vo 
farbách, ktoré Vám presne sadnú. 

Cieľom dekoratívnej kozmetiky LR Health & Beauty je zvýrazniť krásne, upraviť nedokonalé a podčiarnuť to, čo 
z Vás prirodzene vyžaruje. Vytvorili ju profesionáli a odborníci, preto pleti sadne na mieru a dodáva jej naviac 
tie najlepšie ošetrujúce látky. 

Rovnako ako ostatné LR produkty aj rad dekoratívnej kozmetiky sa pýši nemeckým štandardom kvality. 

MALI BY STE VEDIEŤMALI BY STE VEDIEŤ

• Jemná, ľahká textúra pre dokonalý vzhľad

• S obsahom minerálov Phycocorail®

• S mikroskopickými zmatňujúcimi
 komponentmi

• Pre dokonale žiarivý letný vzhľad

• Púder vo forme perál

• Dodáva pleti nádych letného opálenia

• Vhodný aj na kontúrovanie tváre

Dokonalý doplnok k Vášmu každodennému 
make-upu! Zdokonaľte svoj vzhľad s Colours 
Rúžmi a zaujmite svoje okolie.

Cieľová skupina: Pre tých, ktorí chcú oživiť svoj 
každodenný make-up, a cítiť sa neodolateľne 
krásni.

Rozjasnite tvár Dokonale
tónovaná pleť

10441-1
Warm Peach

Skvelý kompaktný púder, ktorý nesmie chýbať
v kabelke žiadnej ženy! Chcete dosiahnuť žiarivý
a opálený vzhľad alebo len zvýrazniť kontúry 
Vašej tváre? Potom sú pre Vás LR Colours 
Bronzové tónovacie perly dokonalým produktom. 
Naviac môže byť tiež skvelým pomocníkom na 
zvýraznenie Vášho dekoltu.

Cieľová skupina: Pre tých, ktorí chcú
zvýrazniť svoje kontúry tváre či dekoltu
alebo dosiahnuť opálenejší
vzhľad pleti.

Pre ešte dokonalejší vzhľad odporúčame kombinovať s:
LR COLOURS Minerálne očné tiene Duo, LR COLOURS Púdrová tvárenka
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PRODUKT PRODUKTODKAZ NA WEB ODKAZ NA WEBKÓD KÓDCENA CENA

LR COLOURS
KRYCIA TYČINKA

LR COLOURS
MINERÁLNE OČNÉ TIENE DUO

LR COLOURS
MINERÁLNY PRÁŠKOVÝ PÚDER

LR COLOURS
MINERÁLNE OČNÉ TIENE DUO

LR DELUXE
KOMPAKTNÁ PODKLADOVÁ
BÁZA PERFEKT SMOOTH

LR COLOURS
MINERÁLNE OČNÉ TIENE DUO

LR COLOURS
TRANSPARENTNÝ LESKLÝ RÚŽ

LR COLOURS
TRANSPARENTNÝ LESKLÝ RÚŽ

LR COLOURS
ROZJASŇOVAČ OČNÝCH VIEČOK

LR COLOURS
TRANSPARENTNÝ LESKLÝ RÚŽ

LR COLOURS
TEKUTÉ OČNÉ LINKY

LR COLOURS
TRANSPARENTNÝ LESKLÝ RÚŽ

LR COLOURS
VODOODOLNÁ MASKARA
NA PREDĹŽENIE MIHALNÍC

LR COLOURS
TRANSPARENTNÝ LESKLÝ RÚŽ

2,5 g

Perfektná tyčinka na zakrytie 
všetkých nedokonalostí

2 x 1,25 g

Duo očné tiene s obsahom 
rýdzich minerálov pre dokonalý 
očný make-up

2 x 1,25 g

Duo očné tiene s obsahom 
rýdzich minerálov pre dokonalý 
očný make-up

2 x 1,25 g

Duo očné tiene s obsahom 
rýdzich minerálov pre dokonalý 
očný make-up

15 g

Transparentný púder pre dokonalú 
fixáciu každého odtieňa make-upu

8,5 g

Stredne krycia kompaktná make-up 
báza pre dokonalú pleť aj na cestách 

1,6 g

Dokonalá kombinácia rúžu a lesku
so zvodne ovocnou príchuťou 

1,6 g

Dokonalá kombinácia rúžu a lesku
so zvodne ovocnou príchuťou 

1,6 g

Dokonalá kombinácia rúžu a lesku
so zvodne ovocnou príchuťou 

1,6 g

Dokonalá kombinácia rúžu a lesku
so zvodne ovocnou príchuťou 

1,6 g

Dokonalá kombinácia rúžu a lesku
so zvodne ovocnou príchuťou 

2x 4,6 g

Obojstranný rozjasňovač
pre denný aj večerný make-up

2,5 ml

Rýchloschnúce a dlhotrvajúce 
linky pre zvodný vzhľad 

2,5 g

Maskara pre predĺžené a perfektne 
oddelené riasy aj v bazéne 

10062-4
SOFT MOSS

1 ks

10420-4
ROSE & GRAY

1 ks

10064
1 ks

10420-7
CASHMERE
& COPPER

1 ks

11117-104
DARK BEIGE

1 ks

10420-10
VINTAGE ROSE
& GRAPE

1 ks

10031-1
CRYSTAL CARAMEL

1 ks

10031-2
CRYSTAL ROSE

1 ks

10004
1 ks

10031-4
CRYSTAL MAUVE

1 ks

10005-1
ABSOLUTE BLACK

1 ks

10031-5
CRYSTAL PLUM

1 ks

10266
1 ks

10031-6
CRYSTAL BERRY

1 ks

9,99 € 12,99 €

18,99 € 12,99 €

37,99 € 12,99 €

LR COLOURS
KAJALOVÁ CERUZKA

10001-6
OLIVE GREEN

1 ks

8,99 €

9,99 €LR COLOURS
KAJALOVÁ CERUZKA

1,1 g

Intenzívne farbiaca a mimoriadne 
odolná ceruzka pre perfektný 
očný make-up po celý deň

10001-2
DARK COAL

1 ks

8,99 €

9,99 €

12,99 € 9,99 €

10,99 € 9,99 €

15,99 € 9,99 €

1,1 g

Intenzívne farbiaca a mimoriadne 
odolná ceruzka pre perfektný 
očný make-up po celý deň

D
E

K
O

R
A

T
ÍV

N
A

 K
O

Z
M

E
T
IK

A



83  10/2022

| O
S
TA

T
N

É
 P

R
O

D
U

K
T

Y
 Z

 T
E

JTO
 K

A
T
E
G

Ó
R

IE

PRODUKT PRODUKTODKAZ NA WEB ODKAZ NA WEBKÓD KÓDCENA CENA

LR COLOURS
KONTÚROVACIA CERUZKA

LR COLOURS
KONTÚROVACIA CERUZKA

LR COLOURS
KONTÚROVACIA CERUZKA

LR COLOURS
BALZAM NA PERY

LR DELUXE
RÚŽ HIGH IMPACT

LR DELUXE
RÚŽ HIGH IMPACT

LR DELUXE
RÚŽ HIGH IMPACT

LR DELUXE
RÚŽ HIGH IMPACT

1,16 g

Ideálna ceruzka pre dokonalé kontúry 
pier, perfektne ladí s Colours Rúžmi 

1,16 g

Ideálna ceruzka pre dokonalé kontúry 
pier, perfektne ladí s Colours Rúžmi 

1,16 g

Ideálna ceruzka pre dokonalé kontúry 
pier, perfektne ladí s Colours Rúžmi 

4,5 g

Jemná starostlivosť s maslom
cupuacu a vitamínom E pre citlivé
a suché pery 

3,5 g

Intenzívne farby a krémová textúra
s deluxe nádychom 

3,5 g

Intenzívne farby a krémová textúra
s deluxe nádychom 

3,5 g

Intenzívne farby a krémová textúra
s deluxe nádychom 

3,5 g

Intenzívne farby a krémová textúra
s deluxe nádychom 

10032-4
ORANGE TOFFEE

1 ks

10032-7
HOT CHILLI

1 ks

10032-103
JUICY ROSE

1 ks

10433
1 ks

11130-1
SIGNATURE RED

1 ks

11130-2
CAMNEY RED

1 ks

11130-5
SOFT BEIGE

1 ks

11130-6
LIGHT CHOCOLATE

1 ks

6,99 €

6,99 €

6,99 € 12,99 €

25,99 €

25,99 €

25,99 €

25,99 €

LR COLOURS
RÚŽ

4,5 g

Zvodný rúž s vitamínom E
pre neodolateľné pery ako
stvorené na bozkávanie 

10431-101
WARM ROSE

1 ks

12,99 €

LR COLOURS
RÚŽ

4,5 g

Zvodný rúž s vitamínom E
pre neodolateľné pery ako
stvorené na bozkávanie 

10431-102
MAGIC MAUVE

1 ks

12,99 €

LR COLOURS
RÚŽ

4,5 g

Zvodný rúž s vitamínom E
pre neodolateľné pery ako
stvorené na bozkávanie 

10431-103
JUICY ROSE

1 ks

12,99 €

LR COLOURS
RÚŽ

4,5 g

Zvodný rúž s vitamínom E
pre neodolateľné pery ako
stvorené na bozkávanie 

10431-104
ORANGE TOFFEE

1 ks

12,99 €

LR COLOURS
RÚŽ

4,5 g

Zvodný rúž s vitamínom E
pre neodolateľné pery ako
stvorené na bozkávanie 

10431-107
HOT CHILLI

1 ks

12,99 €

LR COLOURS
RÚŽ

4,5 g

Zvodný rúž s vitamínom E
pre neodolateľné pery ako
stvorené na bozkávanie 

10431-108
BROWN ROSE

1 ks

12,99 €

LR COLOURS
RÚŽ

4,5 g

Zvodný rúž s vitamínom E
pre neodolateľné pery ako
stvorené na bozkávanie 

10431-205
MIDNIGHT PLUM

1 ks

12,99 €
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COLOSTRUM
LIQUIDjoyful

EŠTE LEPŠIA CHUŤ 
PRE VAŠE ZDRAVIE

• Ešte lepšia chuť vďaka odstráneniu okysľujúcich kultúr

• Vysoko efektívne posilnenie imunitného systému

• Účinná ochrana pred baktériami a vírusmi

• 100 % prírodný produkt

SK obj. č. 95072-102

LR Health & Beauty Systems, s. r. o. • 023 54 Turzovka
Predaj LR produktov je možný výlučne prostredníctvom LR partnerov • V tomto katalógu 
sú uvedené nezáväzné odporúčané predajné ceny. Ceny sú uvedené vrátane DPH. 
• Tlačové chyby sú vyhradené • Ponuka produktov za akciové ceny je platná len 
do vypredania zásob!
www.LR-slovak.com, www.LR-zdravie.sk, www.LR-krasa.sk, www.LR-prilezitost.sk

LR partner Vašej dôvery:

Telefón:
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VŠETKÝCH VIAC AKO 500 PRODUKTOV Z NAŠEJ PONUKY 
NÁJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH

- 16,09 €

BEZ UMELÝCH
FARBÍV

BEZ
KONZERVANTOV

- 56,45 €

KÓD PRODUKTU: 80647
CENA: 79,98 €  63,89 €

SÉRIA
1+1
1KS COLOSTRUM LIQUID + 1KS COLOSTRUM JOYFUL

KÓD PRODUKTU: 80648
CENA: 239,94 €   183,49 €

SÉRIA
3+3
3 KS COLOSTRUM LIQUID & 3 KS COLOSTRUM JOYFUL 

LIMITOVANÁ
NOVINKA


