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10€

ŠTÝLOVÉ VIANOCE 
Darujte produkty LR štýlovo. 
Použite LR darčekové tašky s 
príťažlivým vianočným dizajnom. 
I 96192   0,90 €

ORIGINÁLNE BALENIE
Zabaľte svoj darček do obojstran-
ného baliaceho papiera s vianoč-
nými motívmi. 1 000 x 700 mm.
I 96059-19   0,90 €

DARUJTE EŠTE VIAC
Za každý predaný pro-
dukt s týmto symbolom 

daruje LR deťom
po celom svete
1 alebo 10 €.

10€1€

Robiť dobré veci môže byť také jednoduché...

LR GLOBAL KIDS FUND
VIANOČNÝ HRNČEK  | 40201

25,49 €

limitovaná
PONUKA

Vo vzduchu je už pomaly cítiť kúzlo Vianoc
- mágiu očakávania, ktorá uchváti každého. 

Očakávanie spoločne strávených sviatočných chvíľ s 
našimi blízkymi, intenzívne pocity a vďačnosť. K tomu pa-
trí aj dávanie a prijímanie darčekov, či už ide o šťastie pri 
rozbalení niečoho, po čom človek dlho túžil, alebo o radosť 
z nečakaných prekvapení. 

Radi by sme tieto nádherné chvíle obohatili - drobnými 
pozornosťami a nápadmi na darčeky pre každého, kto je pre 
Vás dôležitý.

Kuzlo

LIMITOVANÁ PONUKA
Produkty s týmto symbo-
lom sú k dispozícii iba na 
Vianoce a do vypredania 
zásob!

limitovaná
PONUKA

Vianoc    prichádza



Vďaka okúzľujúcim vôňam celebrít sa budete cítiť ako hviezda! Jedinečné 
vonné kompozície od Bruce Willisa prepožičiavajú neodolateľnú charizmu. Hviezdne Vianoce s vôňami celebrít

2 | LOVINGLY BY BRUCE WILLIS
     TELOVÉ MLIEKO 200 ml

Limitované, jemne parfumované telové mlieko vyživuje a 
zahaľuje celé telo zmyselnou, elegantnou vôňou Lovingly.

| 30410   20,19 €

5 | BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION
     VLASOVÝ A TELOVÝ ŠAMPÓN 200 ml
Parfumovaný šampón na vlasy a telo. S charizmatickou 
vôňou citrusových plodov, pačuli a tabakových akordov. 

| 2951   17,99 €

7 | BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION
     WINTER EDITION EDP 50 ml
Teplá a ležérna vôňa - ako útulný zimný večer pri krbe.
So zmyselnými koženými akordmi, oudom a nádychom tabaku. 

| 30146   47,49 €

6 | BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION SÉRIA
Perfektný vianočný darček pre fanúšikov Bruce Willisa. Eau 
de Parfum a parfumovaný šampón na vlasy a telo v sérii.

| 30500   51,89 €

4 | BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION
     EDP 50 ml
Charizmatický a elegantný. Mužná vôňa s citrusovými
plodmi, pačuli, tónmi tabaku a kože. 

| 2950   47,49 €
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1 | LOVINGLY BY BRUCE WILLIS EDP 50 ml

Vyznanie lásky Bruce Willlisa jeho manželke Emme, ktoré sa 
premenilo  na vôňu. Ženská kompozícia citrusových plodov, 
hrušky, ľalie, pivónie, bieleho cédra a santalového dreva. 

| 3630   47,49 €

3 | LOVINGLY BY BRUCE WILLIS SÉRIA

Vianočný darček pre ženy plný lásky: Eau de Parfum
a limitované telové mlieko vyžarujú čistú romantiku!

| 30413   53,99 €

6 | BRUCE WILLIS PERSONAL
     EDITION SÉRIA

   | 30500   65,48 €

 51,89 €
UŠETRÍTE

13,59 €
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3 | LOVINGLY BY BRUCE
     WILLIS SÉRIA

   | 30413   67,68 €

 53,99 €

UŠETRÍTE
13,69 €

limitované
PONUKY SÉRIÍ

by BRUCE WILLIS



Čarovné Vianoce plné designových vôní
1 | GUIDO MARIA KRETSCHMER FOR MEN EDP 50 ml

Ušľachtilá mužná vôňa s korenistými drevitými esenciami, 
ako bergamot, vetiver a koža. 

| 30220   47,49 €

3 | GUIDO MARIA KRETSCHMER EDP SÉRIA

Dva nadčasovo elegantné Eau de Parfum pre ženy
a mužov. Perfektný darček pre štýlových milovníkov vôní. 

| 30230   75,49 €

2 | GUIDO MARIA KRETSCHMER FOR WOMEN EDP 50 ml

Táto vonná kompozícia mandarínky, ruže a vanilky vyžaruje 
nežnú zvodnosť a zmyselnú eleganciu. 

| 30200   47,49 €

Guido Maria Kretschmer je medzinárodne uznávaným módnym návr-
három, ktorého štýlové kúsky si obľúbili ženy aj muži po celom svete. 

K dokonalému outfitu však neodmysliteľne patrí aj parfém, ktorý dovolí 
Vašej osobnosti skutočne vyniknúť. Naše vône vyvinuté týmto sympa-
tickým a úspešným návrhárom sú ideálnym vianočným darčekom, ktorý 
Vašim blízkym zaručene vykúzli úsmev na perách!
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limitovaná
PONUKA

SÉRIE
3 | GUIDO MARIA KRETSCHMER
     EDP SÉRIA

   | 30230   94,98 €

 75,49 € UŠETRÍTE
19,49 €



Naše vianočné bestsellery pre ženy

1 | VIANOČNÁ SADA PRE ŽENY STAR

(1 ks Guido Maria Kretschmer Edp 50 ml + 1 ks Aloe Vera Hydratačný 
telový balzam 200 ml + 1 ks Aloe Vera Ochranný deo roll-on 50 ml)

2 | VIANOČNÁ SADA PRE ŽENY LIFESTYLE

(1 ks Rockin´ Romance Edp 50 ml + 1 ks Aloe Vera 
Hydratačný telový balzam 200 ml + 1 ks Aloe Vera
Ochranný deo roll-on 50 ml)

Sadu Lifestyle Vám zabalíme do LR brandovej krabice a naviac 
Vám pribalíme ešte obojstranný vianočný baliaci papier.

3 | VIANOČNÁ SADA PRE ŽENY CLASSICS 

(1 ks LR CLASSIC Antigua Edp 50 ml + 1 ks Aloe Vera 
Hydratačný telový balzam 200 ml + 1 ks Aloe Vera
Ochranný deo roll-on 50 ml)

Sadu Classics Vám zabalíme do LR brandovej krabice a naviac 
Vám pribalíme ešte obojstranný vianočný baliaci papier. 

Dokonalá vianočná sada s obľúbenými Aloe Vera produkt-
mi a neodolateľnou vôňou navrhnutou sympatickým mód-
nym dizajnérom Guidom Maria Kretschmerom. 

| 96740   54,99 €

Ideálna sada produktov pre ženy s osobitým štýlom! 
Aloe Vera produkty sa postarajú o Vašu pokožku, 
zatiaľ čo lifestylová vôňa Rockin´ Romance Vás pre-
mení na poriadnu rebelku. 

| 96741   44,49 €

Skvelá vianočná sada pre starostlivosť o pokožku 
tela so zmyselnou vôňou LR Classics Antigua, ktorá 
pod stromčekom poteší každú ženu. 

| 96742   34,49 €

Vianoce sú za dverami a Vy stále neviete, čo dať svojej milovanej pod stromček, 
pretože už všetko má? V tom prípade ste na správnom mieste. 
S našimi limitovanými sadami sa rozhodne trafíte do vkusu každej dámy. 

Nenechávajte nákup darčekov na poslednú chvíľu a vyhnite sa preplnenému ná-
kupnému centru - darujte pod stromček jednu z našich vianočných sád, ktoré 
zaručene potešia!

limitované
SADY

PRE ŽENY 1 | VIANOČNÁ SADA PRE ŽENY STAR

   | 96740   73,77 €

 54,99 €
UŠETRÍTE

18,78 €

K sade Star Vám pribalíme

LR Vianočnú darčekovú tašku 

2 | VIANOČNÁ SADA PRE ŽENY LIFESTYLE   

   | 96741   59,87 €

 44,49 €
UŠETRÍTE

15,38 € 3 | VIANOČNÁ SADA PRE ŽENY CLASSICS    

   | 96742   46,27 €

 34,49 € UŠETRÍTE
11,78 €

9VIANOCE 2022



Naše vianočné bestsellery pre mužov 

1 | VIANOČNÁ SADA PRE MUŽOV STAR

(1 ks Guido Maria Kretschmer EdP 50 ml + 1 ks Aloe Vera Men Care 
Antistresový krém 100 ml + 1 ks Aloe Vera Ochranný deo roll-on 50 ml)

2 | VIANOČNÁ SADA PRE MUŽOV LIFESTYLE

(1 ks Metropolitan Man EdP 50 ml + 1 ks Aloe Vera Men 
Care Antistresový krém 100 ml + 1 ks Aloe Vera Ochranný 
deo roll-on 50 ml)

Sadu Lifestyle Vám zabalíme do LR brandovej krabice a naviac 
Vám pribalíme ešte LR obojstranný vianočný baliaci papier.  

3 | VIANOČNÁ SADA PRE MUŽOV CLASSICS

(1 ks LR CLASSIC Boston EdP 50 ml + 1 ks Aloe Vera Men 
Care Antistresový krém 100 ml + 1 ks Aloe Vera Ochranný 
deo roll-on 50 ml)

Sadu Classics Vám zabalíme do LR brandovej krabice a naviac 
Vám pribalíme ešte LR obojstranný vianočný baliaci papier. 

Hviezdna sada s Aloe Vera Antistresovým krémom, Ochranným 
deo roll-onom a mužným parfémom navrhnutým svetovo uzná-
vaným módnym návrhárom.

| 96743   54,99 €

Lifestylová sada s ošetrujúcimi produktmi a odvážnou 
vôňou Metropolitan Man, vďaka ktorej sa všedné dni 
premenia na chvíle plné dobrodružstva. 

| 96744   44,49 €

Skvelá vianočná sada, ktorá sa nielenže postará o 
mužskú pokožku, ale tiež Vás alebo Vášho blízkeho 
zahrnie sviežou a povzbudzujúcou vôňou.   

| 96745   34,49 €

Vybrať vianočný darček pre muža môže byť niekedy skutočne ťažký oriešok. Ak 
Vám Váš muž, syn alebo otec odpovedali na otázku "Čo by si chcel na Vianoce?" 
len "Neviem", nezúfajte!

Darujte mu namiesto ponožiek jednu z našich limitovaných vianočných sád
s vôňou a produktmi starostlivosti o telo, ktorými ho rozhodne prekvapíte.

limitované
SADY

PRE MUŽOV 1 | VIANOČNÁ SADA PRE MUŽOV STAR

   | 96743   73,77 €

 54,99 €
UŠETRÍTE

18,78 €

K sade Star Vám pribalíme

LR Vianočnú darčekovú tašku 

2 | VIANOČNÁ SADA PRE MUŽOV LIFESTYLE 

   | 96744   59,87 €

 44,49 € UŠETRÍTE
15,38 €
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3 | VIANOČNÁ SADA PRE MUŽOV CLASSICS

   | 96745   46,27 €

 34,49 € UŠETRÍTE
11,78 €



1€1€
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7 | FEMME NOBLESSE
     SÉRIA

   | 30371   57,48 €

 42,79 €

3 | JUNGLE MAN
     SÉRIA

   | 30632   51,58 €

 38,49 €

Sviatok pre Vaše zmysly.
Naše lifestylové vône pre mužov a ženy jemne 
zdôraznia Vašu individuálnu charizmu. 

Naše bestsellery Jungle Man a Femme No-
blesse rozhodne patria pod každý vianočný 
stromček!

Vône plné
magickej 
príťažlivosti 

1 | JUNGLE MAN EDP 50 ml
Najpredávanejšia vôňa pre mužov. Vzrušujúca zmes levan-
dule, mäty a jemných tonka bôbov pre všetkých dobro-
druhov, ktorí majú radi počas sviatkov trochu vzrušenia.  

| 30630   33,59 €

5 | FEMME NOBLESSE EDP 50 ml
Najpredávanejšia vôňa pre ženy. Elegantná ženská vonná kom-
pozícia s nádychom luxusu. Nadčasová a ušľachtilá s kvetmi 
pomarančovníka, ylang-ylang, vanilkou a vzácnou tonkou. 

| 30372   33,59 €

2 | JUNGLE MAN VODA PO HOLENÍ 100 ml 6 | FEMME NOBLESSE TELOVÝ KRÉM 200 ml

4 | JUNGLE MAN EXTREME EDP 50 ml

3 | JUNGLE MAN SÉRIA 7 | FEMME NOBLESSE SÉRIA

Extra porcia sviežosti a starostlivosti po holení
s mužnou vôňou levandule, mäty a bôbov tonka. 

| 30631   17,99 €

Bohato parfumovaný telový krém, ktorý Vás od hlavy k 
pätám zahalí do zmyselnej vône Femme Noblesse. 

| 30370   23,89 €

Ultra mužná vôňa. Intenzívnejší variant Jungle Man pre 
skutočne odvážnych. Exotická kompozícia s palinou,
eukalyptom a pačuli. 

| 30490   33,59 €

Eau de Parfum a voda po holení so vzrušujúcou vôňou 
slobody a dobrodružstva. 

| 30632   38,49 €

Parfém a parfumovaný telový krém s luxusnou dámsk-
ou vôňou pre štýlové ženy. 

| 30371   42,79 €

najpredávanejšie vône...

Kúzlo vôní
Žiadny darček nie je osobnejší ako

 dobrý parfém. 
Vône podčiarkujú charakter, vzbudzujú 

emócie a očarujú zmysly. 

Darujte jedinečné intenzívne okamihy 
so špeciálnou vôňou, na ktorú budete 

spomínať!

lim
ito

va
ná
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UŠETRÍTE
13,09 € UŠETRÍTE

14,69 €



Kombinovateľné vône pre 
jedinečné vonné kompozície.
Tri fascinujúce unisex vône, ktoré Vás vo svojej 
vzájomnej kombinácii sprevádzajú na ceste za 
vôňami zimného Londýna. Každá z troch kom-
pozícií Vás prenesie na zvláštne magické mie-
sto v britskej metropole. Podľa Vašej preferen-
cie môžete na seba nastriekať jednu, dve alebo 
všetky tri vône a vytvoriť si tak svoju vlastnú, 
jedinečnú vôňu. Vytvorte si každý deň úplne 
individuálnu kompozíciu!

1 | LR CLASSICS EDP 50 ml
    LONDON COLLECTION 1
Živá, korenistá vôňa Vás magicky vtiahne do slávnostne 
vyzdobenej Oxford Street na vianočné nákupy. S ko-
rením, levanduľou a pačuli. 

| 3295-134   19,99 €

2 | LR CLASSICS EDP 50 ml
    LONDON COLLECTION 2
Krémovo sladká vôňa Vás zahalí do príjemného tepla, zatiaľ 
čo sa prenesiete do romantického Winter Wonderlandu v 
Hyde Parku. S grapefruitom, vanilkou a santalovým drevom.

| 3295-135   19,99 €

3 | LR CLASSICS EDP 50 ml
    LONDON COLLECTION 3
Vôňa čerstvých byliniek a aromatická sviežosť Vás
zavedú na svetoznámy trh Covent Garden.
S citrónom, rozmarínom a pižmom.  

| 3295-136   19,99 €

4 | LR CLASSICS EDP 50 ml
    LONDON COLLECTION SÉRIA 3 ks
Tri kombinovateľné vône v jednej sérii pre nekonečné 
množstvo voňavých kombinácií. 

| 30643   45,49 €

Mixujte a porovnávajte 
1. Vyberte si dve alebo tri vône
z LONDON COLLECTION.

2. Nastriekajte svojich favoritov na pokožku 
jedného po druhom. Sami sa rozhodnete, koľko 

ktorej vône chcete použiť. 

3. Hotovo! Je tak jednoduché vytvoriť si vlastnú, 
osobnú, jedinečnú vonnú kompozíciu. 

AROMATICKÁ
Živosť a ľahkosť sa snúbi v ele-
gantnej drevitej vôni s aromatick-
ou, sviežou nótou. 

ZMYSELNÁ 
Jemné teplo a svieže tóny sa
spoja a vytvoria zmyselnú vôňu. 

DREVITÁ 
Drevito-korenené a krémovo-
teplé tóny sa spoja a vytvoria 
kompozíciu živej elegancie. 

Návrhy na DIY dvojice vôní:

Vytvorte si svo-
ju individuálnu 
voňavú cestu
do Londýna!

0302 +

0301 +

0201 +
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limitovaná
PONUKA

1€

MIXUJTE, KOMBINUJTE,
POROVNÁVAJTE

4 | LR CLASSICS EDP
    LONDON COLLECTION SÉRIA

   | 30643   59,97 €

 45,49 €

UŠETRÍTE
14,48 €
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1 | WINTER SOUL TELOVÉ MASLO 200 ml

2 | WINTER SOUL ZMES VÔNÍ 10 ml

3 | WINTER SOUL SPRCHOVÝ A KÚPEĽOVÝ OLEJ 200 ml

4 | WINTER SOUL SÉRIA  (Telové maslo 200 ml + Sprchový a kúpeľový olej 200 ml)

100 % prírodné esenciálne oleje pre Vašu pohodu
Nechať svoju myseľ len tak blúdiť? S limitovanými produktmi WINTER SOUL si môžete do 
svojho domova priniesť svoju osobnú oázu pohody. Zahaľte sa do príjemne hrejivej vône a 
nechajte sa rozmaznávať.

Sladká a korenená vôňa, ktorou sa vyznačujú vanilka, mandarínka, zázvor a santalové drevo, 
šíri pocit bezpečia a pokoja - pre kúzelné vianočné chvíle!

Ponorte sa do magického zimného 
sveta wellness so Soul of Nature!

Bohaté telové maslo v zime udržiava suchú pokožku hebkú a vláčnu - s vysokokvalitným olejom z makadamio-
vých orechov a kakaovým maslom z certifikovaného udržateľného pestovania. Na Vašu pohodu pôsobí harmo-
nizujúcim a rozmaznávajúcim spôsobom. S 98 %* prírodných zložiek a 100 % prírodnými esenciálnymi olejmi.  

| 26142   25,69 €

Vonná zmes tvorená 100 % prírodnými esenciálnymi olejmi, určená na prevoňanie miestnosti pomocou nosiča 
vôní. Kompozícia olejov rozvinie svoju sladkú, korenisto hrejivú a príjemnú vôňu po celej miestnosti.  

| 26143   25,69 €

Čistí a ošetruje suchú a citlivú pokožku v období zimy pri sprchovaní a kúpaní a pôsobí harmonizačne na Vašu pohodu. 
Jedinečná textúra s okamžitým efektom: v kombinácii s vodou sa olej premení na mliečny Kleopatrin kúpeľ - čisté ro-
zmaznávanie tela i duše. Bezvodé zloženie s 99 %* prírodných zložiek a 100 % prírodnými esenciálnymi olejmi.  

| 26141   15,39 €

Perfektná zimná séria, s ktorou sa budete cítiť proste skvele.  

| 26144   30,69 €

Rozmaznávajte
       svoje telo i dušu

100% NATÜRLICHE
ÄTHERISCHE ÖLE

FLASCHEN & TIEGEL 
AUS RECYCLING-

KUNSTSTOFF (RPET)*

KONTROLLEN 
NACH HÖCHSTEN

QUALITÄTSSTANDARDS

ÄTHERISCHE ÖLE & 
ÖL-MISCHUNGEN IN 

GLASFLASCHEN 
MIT ALTGLASANTEIL*

1

2

3

96192  I  0,90 €

100 % prírodné esenciálne 
oleje: mandarínka, zázvor, 
vanilka, santalové drevo

Nádobky a fľaštičky 
vyrobené z recyklova-
ného plastu (rPET)

Kontroly podľa 
najvyšších štandardov 
kvality 

Esenciálne oleje a zme-
si olejov v sklenených 
fľaštičkách s obsahom 
recyklovaného skla

4 | WINTER SOUL SÉRIA

   | 26144  41,08 €

 30,69 €

limitovaná
PONUKAUŠETRÍTE

10,39 €



1 | ESENCIÁLNY OLEJ MANDARÍNKA 10 ml

2 | ESENCIÁLNY OLEJ KLINČEK 10 ml

3 | AROMALAMPA

4 | OŠETRUJÚCI OLEJ 100 ml SÉRIA 2 ks

5 | DIY SÉRIA ESENCIÁLNYCH OLEJOV 

100 % prírodné esenciálne oleje 
sú balzamom pre telo aj dušu!
Objavte účinok prírodných ingrediencií na Vašu 
pohodu a radujte sa zo zimných chvíľ plných 
vôní! Nové jednodruhové oleje, zelená man-
darínka a korenený klinček, môžete rovnako ako 
všetky ostatné oleje použiť na prevoňanie miest-
nosti v aromalampe, aj na prevoňanie LR 
Ošetrujúceho oleja.

Živá, ovocne hrejivá kompozícia s vôňou zelených man-
daríniek z Brazílie, ktorá má relaxačný a zároveň povz-
budzujúci a posilňujúci účinok. 

| 26088   29,39 €

Silná, hrejivo-korenistá vôňa klinčeka z Madagaskaru - 
má uzemňujúci, povzbudzujúci a zároveň relaxačný
a posilňujúci účinok. 

| 26089   26,39 €

Aromalampa z dreva a keramiky. Kompatibilná so všetkými 
vonnými zmesami a esenciálnymi olejmi. Šíri prírodné esen-
cie do každej miestnosti - pre rozjímavú atmosféru. 

| 40199   34,09 €

Jemný telový a masážny olej. Kombinácia 3 cenných olejov: 
mandľového oleja, jojobového oleja a oleja s extraktom z Aloe 
Vera. Vyživuje, regeneruje a chráni pokožku pred vysušením. 

| 26072   25,49 €

Vyberte si svojich favoritov zo štyroch vianočných DIY 
sérií olejov:

HAPPINESS | 26092   54,99 €
Mandarínka 10 ml + Pomaranč 10 ml + Tymián 10 ml

FRESH KICK | 26093   41,49 €
Mandarínka 10 ml + Klinček 10 ml

JOIE DE VIVRE | 26094   51,39 €
Bergamot 10 ml + Céder 10 ml + Klinček 10 ml

WELLNESS | 26095   51,39 €
Klinček 10 ml + Pomaranč 10 ml + Tymián 10 ml 

A naviac:
Súčasťou každej limitovanej DIY 
série esenciálnych olejov je 
fľaštička s rozprašovačom na 
prípravu Vášho izbového spreja. 

Vytvorte si svoju magickú 
izbovú vôňu!
DIY RECEPT "EXTRA PORCIA SVIEŽOSTI" 
PRE 50ml SPREJ 

5 kvapiek klinčeka
20 kvapiek mandarínky
35 g alkoholu (napr. z lekárne)
15 gramov destilovanej vody 

Ako na to:

Naplňte nádobu alkoholom, pridajte esenciálne oleje
a zalejte vodou. Všetko dobre premiešajte, a nakoniec 
naplňte svoj magický zázrak do malých Soul of Nature 
f ľaštičiek s rozprašovačom. 

Na individuálne prevoňanie 100 ml ošetrujúceho oleja 
LR použite dvojnásobné množstvo esenciálnych olejov!

Zimná oáza 
pohody 

1 2

5

3

limitovanáPONUKA
4 | SOUL OF NATURE
    OŠETRUJÚCI OLEJ SÉRIA 2 ks

   | 26072   36,58 €

 25,49 €

HAPPINESS SÉRIA
DIY Séria esenciálnych 
olejov s rozprašovačom 

I 26092   73,87 €

54,99 €

FRESH KICK SÉRIA
DIY Séria esenciálnych 
olejov s rozprašovačom 

I 26093   55,78 €

41,49 €

JOIE DE VIVRE 
SÉRIA
DIY Séria esenciálnych 
olejov s rozprašovačom  

I 26094   70,87 €

51,39 €

WELLNESS SÉRIA
DIY Séria esenciálnych 
olejov s rozprašovačom 

I 26095   70,87 €

51,39 €

ÄTHERISCHE 
ÖLE ZUR 

BEDUFTUNG
DES LR PFLEGEÖLS

ÄTHERISCHE 
ÖLE ZUR 

RAUMBEDUFTUNG

ESENCIÁLNE OLEJE 
NA PREVOŇANIE 
OŠETRUJÚCEHO 

OLEJA 

ESENCIÁLNE OLEJE 
NA PREVOŇANIE 

MIESTNOSTI 

UŠETRÍTE
11,09 €
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1

2

4

5
1 | ALOE VERA SPARKLING SENSATIONS SPRCHOVÝ GÉL 200 ml

2 | ALOE VERA SPARKLING SENSATIONS TELOVÝ KRÉM 200 ml

V párty nálade počas sviatkov
Vianoce a Silvester oslávime s limitovanými, lu-
xusnými sériami starostlivosti o pleť a telo: Spar-
kling Sensations so zvodnou vôňou sektu! Or-
ganický extrakt z hrozna a Aloe Vera prebudia 
Vašu pokožku zo zimného spánku a dodajú jej 
kúzelne žiarivý glow!

Magický zážitok 
v šumivej
starostlivosti 

Magicky šumivá starostlivosť o telo 

Magicky šumivá starostlivosť o pleť

Zlatisto trblietavý sprchový gél sa v sprche premení na hebkú penu, ktorá jemne čistí, upokojuje, hydratuje
a osviežuje pokožku. S Aloe Vera, bio extraktom z hrozna a zvodnou vôňou šumivého vína.  

| 27124   13,59 €

Ľahko našľahaný telový krém pre žiarivú pokožku. Zanecháva pokožku zamatovo hebkú a hydratovanú. Zlatisté 
kvapky na pokožke zanechávajú jemný lesk. S Aloe Vera, bio extraktom z hrozna a zvodnou vôňou šumivého vína. 

| 27125   19,99 €

4 | ALOE VERA SPARKLING SENSATIONS BUBBLE MASK  45 ml
Čistiaca detoxikačná maska pre sviežu pleť. Gél sa premení na penu z drobných šumivých bubliniek - ako by 
ste mali na tvári perlivé víno. S Aloe Vera, organickým extraktom z hrozna, zvodnou vôňou a bubble boosterom.  

| 27126   25,69 €

5 | ALOE VERA SPARKLING SENSATIONS PLEŤOVÝ KRÉM 50 ml
Ľahko našľahaný krém na tvár pre žiarivú pleť. Zanecháva pokožku zamatovo hebkú, poskytuje jej dlhodobú hy-
dratáciu a zanecháva jemný zlatistý lesk. S Aloe Vera, bio extraktom z hrozna a zvodnou vôňou šumivého vína.   

| 27127   27,39 €

3 | ALOE VERA SPARKLING SENSATIONS SÉRIA STAROSTLIVOSTI O TELO 
(Sprchový gél 200 ml + Telový krém 200 ml)

Najprv si vychutnajte perlivú sprchu so šumivým vínom s príťažlivou vôňou a potom rozmaznávajte svoju 
pokožku nadýchaným telovým krémom pre zlatistý lesk.  

| 27134   26,59 €

6 | ALOE VERA SPARKLING SENSATIONS SÉRIA STAROSTLIVOSTI O PLEŤ
(Bubble mask 45 ml + Pleťový krém 50 ml)

Dvakrát týždenne si dôkladne vyčistite tvár pomocou Bubble Mask. Na pokožke šumí ako perlivé víno a umožňuje 
pokožke zažiariť! Každé ráno používajte našľahaný krém na tvár a postarajte sa tak o ohromujúci glow. 

| 27128   41,99 €
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1€

1€

limitovaná
PONUKA

6 | SPARKLING SENSATIONS  
     SÉRIA STAROSTLIVOSTI
     O PLEŤ

   | 27128  53,08 €

 41,99 €

3 | SPARKLING SENSATIONS  
     SÉRIA STAROSTLIVOSTI
     O TELO

   | 27134   33,58 €

 26,59 €

UŠETRÍTE
11,09 €

UŠETRÍTE
6,99 €



1
2

3 | ALOE VERA CBD SÉRIA          
    STAROSTLIVOSTI O PLEŤ

   | 20854   46,18 €

 34,49 €
4 | ALOE VERA CBD               
SÉRIA STAROSTLIVOSTI O TELO

   | 20827   29,98 €

 23,89 €

limitovanáPONUKA

UŠETRÍTE
11,69 € UŠETRÍTE

6,09 €

Upokojujúca starostlivosť
o namáhanú pokožku tváre
Tajomstvo jedinečných účinkov 2-fázového 
pleťového séra Aloe Vera CBD spočíva v 
kombinácii 50 % hydratačného gélu z Aloe 
Vera a ochranného organického oleja zo se-
mien konopy siatej s CBD. Ako magický film 
zaisťuje rovnomernú a zjemnenú pleť! V zime 
pery rýchlo praskajú - krehnú. S výdatným 
olejom pre starostlivosť o pery Aloe Vera 
CBD chránite jemnú pokožku Vašich pier 
prirodzeným spôsobom. 

1 | ALOE VERA CBD OLEJ NA PERY 10 ml
Pre zamatovo hebké, pružné pery napriek vetru a ne-
priaznivému počasiu. Upokojujúca a intenzívne 
vyživujúca kombinácia Aloe Vera, organického oleja zo 
semien konopy siatej a CBD. S osviežujúcou mätou. 

| 20852   14,69 €

3 | SÉRIA STAROSTLIVOSTI O PLEŤ
(Olej na pery 10 ml + Dvojfázové pleťové sérum 30 ml)

CBD ošetrujúce duo pre pokožku tváre a pier. Ideálne na 
cesty - zmestí sa do každej kabelky!

| 20854   34,49 €

4 | ALOE VERA CBD SÉRIA STAROSTLIVOSTI
    O TELO 
(Olejový sprchový gél 200 ml + Telový peeling so soľou 300 ml)

Telový peeling s morskou soľou a olejový sprchový gél 
pre pocit uvoľnenia. 

| 20827   23,89 €

2 | ALOE VERA CBD DVOJFÁZOVÉ
     PLEŤOVÉ SÉRUM 30 ml 

Fáza 1: Hydratačná starostlivosť
Fáza 2: Regenerácia a ochrana

50 % hydratačného gélu z Aloe Vera, ochranný organický 
olej zo semien konopy siatej a CBD sa postarajú o upoko-
jenú a hydratovanú pleť! Aplikujte ráno a večer na 
vyčistenú pokožku tváre  a nechajte krátko vstrebať. Pred 
použitím dobre pretrepte. 

| 20818   31,49 €

Zimná starostlivosť
pre citlivú pokožku 

Objavte magické účinky Aloe Vera gélu a orga-
nického oleja zo semien Cannabis sativa & CBD 

na namáhanú a suchú pokožku. 

Zažite symbiózu zázračných rastlín Aloe Vera 
barbadensis & Cannabis sativa pre Vašu zimnú 

rutinu krásy!

Tip:

Skombinujte Aloe Vera CBD Sériu pre 
starostlivosť o tvár s Aloe Vera CBD Sériou pre 

starostlivosť o telo a vytvorte tak ideálny 
vianočný darček!

Ošetrujúci zázrak
s magickou silou 
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Fantasticky voňavé trio na čistenie a starostlivosť o Vaše telo
Zrkadielko, zrkadielko... povedz že mi, kto je najkrajší v tejto zemi? 
S limitovanou, ľadovo-čírou vonnou zimnou starostlivosťou rozmaznávate svoju pokožku a vlasy
a okamžite sa cítite ako vo svojej obľúbenej rozprávke!

Zimná
rozprávka
plná kúziel!

1 | VÁŠ WINTER FAIRY TALE SPRCHOVÝ PEELING 200 ml
Nežne voňajúci sprchový peeling jemne vyčistí pokožku Vášho tela a vďaka drobným peelingovým zrniečkam 
pripomínajúcim snehové vločky urobí Vašu pokožku zamatovo hebkú. Pokožka je optimálne pripravená na 
následnú starostlivosť pomocou Krémového oleja pre starostlivosť o telo.

| 27160   11,69 €

2 | VÁŠ WINTER FAIRY TALE KRÉMOVÝ OLEJ PRE STAROSTLIVOSŤ O TELO  200 ml
Textúra intenzívne vyživujúceho Krémového oleja pre starostlivosť o telo sa pri aplikácii mení z krémovej na 
olejovú! Vaša pokožka je po sprche ošetrená a chránená pred vysúšaním v dôsledku chladného počasia.

| 27161   14,69 €

3 | VÁŠ WINTER FAIRY TALE SPREJ NA TELO & VLASY 100 ml
Praktický sprej hydratuje Vaše telo a vlasy vďaka cennej kyseline hyalurónovej a ďalším vybraným ingredienci-
ám. Celé Vaše telo zahalí do sviežej, čisto zimnej vône.  

| 27162   15,79 €

4 | VAŠA WINTER FAIRY TALE SÉRIA
(Sprchový peeling 200 ml + Krémový olej pre starostlivost o telo 200 ml + Sprej na telo & vlasy 100 ml)

Sprchový peeling, Krémový olej pre starostlivosť o telo a Sprej na vlasy & telo v rozprávkovom vzhľade - per-
fektný vianočný darček pre každého, kto rád sníva.

| 27163   33,59 €

okúzľujúci 
rozprávkový vzhľad

1

2

3

4 | VAŠA WINTER
     FAIRY TALE SÉRIA

   | 27163   42,17 €

 33,59 €

1€ limitovanáPONUKA
UŠETRÍTE
8,58 €
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96192  I  0,90 €
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3 | MILK & HONEY SÉRIA
(Pleťová maska 34 ml + Telový krém 200 ml)
Prírodná starostlivosť o telo aj dušu. Perfektná séria pre 
zimný rituál starostlivosti s mliekom a medom. 

| 27086   29,49 €

Užite si relaxačné ošetrujúce 
rituály s Milk & Honey!
Teraz v zime je ideálny čas na teplý, rozmaz-
návajúci kúpeľ s mliekom a medom!
Už kráľovná Kleopatra vedela: Prirodzené ta-
jomstvo krásy výživného mlieka a cenného 
medu uvoľňuje, regeneruje a upokojuje telo
aj dušu.

Rozmaznávajúca
starostlivosť 

s mliekom a medom 
Pripravte si penový kúpeľ Milk & Honey.

Naneste výživnú pleťovú masku a nechajte ju 
pôsobiť počas kúpeľa.

Zatvorte oči a užite si relaxačný kúpeľ.

Po kúpeli maznajte pokožku tela bohatým
telovým krémom. 

Tajomstvo krásy pre 
magické okamihy 
starostlivosti

1 | MILK & HONEY PLEŤOVÁ MASKA 34 ml
Milk & Honey Multi-pleťová maska sa postará o krásnu 
pleť! Inovatívna duo maska obsahuje 2 rôzne textúry: 
medový gél na T-zónu, ktorá býva mastná a mliečny 
krém na líca, ktoré sú často suché. 

| 27079   18,99 €

2 | MILK & HONEY TELOVÝ KRÉM 200 ml
Po kúpeli rozmaznávajte pokožku svojho tela zvodne 
voňajúcim telovým krémom Milk & Honey - potom sa 
budete cítiť ako znovuzrodení!

| 27073   17,99 €

3 | MILK & HONEY SÉRIE

   | 27086   36,98 €

 29,49 €

limitovanáPONUKA

1

2

UŠETRÍTE
7,49 €
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Aloe Vera pre žiarivú pleť!
Upokojujúca starostlivosť s čistým gélom z 
Aloe Vera a prírodnými rastlinnými výťažkami 
pre suchú a namáhanú pokožku tváre. 

Bohaté hydratačné textúry zakrývajú Vašu 
pokožku ako magický film. 

Aloe Vera Séria starostlivosti o pleť s denným 
krémom, nočným krémom a 24-hodinovým 
hydratačným sérom je aj skvelým tipom na 
darček, predovšetkým v zime!

1 | ALOE VERA EXTRA BOHATÝ
    DENNÝ KRÉM  50 ml

2 | ALOE VERA 24-HODINOVÉ     
    HYDRATAČNÉ SÉRUM 30 ml

Extra bohatý denný krém, ktorý v zime ochráni Vašu 
pokožku pred chladom a vonkajšími vplyvmi. 

| 20740   27,39 €

Jemné sérum poskytuje Vašej pleti blahodarnú 
hydratáciu po celý deň. 

| 20685   26,39 €

3 | ALOE VERA REGENERAČNÝ
    NOČNÝ KRÉM  50 ml
Intenzívna starostlivosť o tvár pre nočnú regenerá-
ciu silno namáhanej pokožky. 

| 20675   27,39 €

Zimná rutina
Aloe Vera

Tri základné produkty každodennej starostlivo-
sti o tvár poskytujú každej pleti dostatok hy-
dratácie a pomáhajú jej prirodzene zažiariť!

Tip:
Po vyčistení tváre najskôr naneste sérum, 

nechajte ho krátko vstrebať a potom použite 
ráno denný krém a večer nočný krém.  

Kúzlo zázračnej 
rastliny 

4 | ALOE VERA SÉRIA STAROSTLIVOSTI O PLEŤ
(Extra bohatý denný krém 50 ml + 24-hodinové hydratačné 
sérum 30 ml + Regeneračný nočný krém 50 ml)

Optimálne zladená ošetrujúca séria pre zimou namáhanú 
pokožku. 

| 20817   60,59 €

také jednoduché
          také dobré....

4 | ALOE VERA SÉRIA
    STAROSTLIVOSTI O PLEŤ

   | 20817   81,17 €

 60,59 €

limitovaná

PONUKA UŠETRÍTE
20,58 €



1€

4 | ALOE VERA SÉRIA
     STAROSTLIVOSTI O DETI

   | 20337   28,17 €

 19,59 €

Prvý sneh rozbúši detské srdiečka!
Objavte žiarivý, zasnežený svet ľadového medveďa Lila a tešte sa na trblietavú zábavu pri umý-
vaní rúk s limitovaným penovým mydlom. S magicky trblietavým zubným gélom a sprchovým 
gélom, šampónom a kondicionérom 3v1 sa Vaša každodenná starostlivosť o telo stane zvie-
racím dobrodružstvom!

Kúzelný
zimný svet 
pre všetkých 
malých rojkov

1 | ALOE VERA KIDS MAGICKY TRBLIETAVÉ PENOVÉ MYDLO 200 ml
Jemne čistiace penové mydlo sa na slnku trbliece a leskne ako sneh. Hydratuje a chráni citlivú detskú
pokožku pred vysušením. S Aloe Vera, organickým výťažkom z broskyne a ovocnou vôňou. 

POUŽITIE: Vezmite penové mydlo do dlaní, obdivujte trblietanie a lesk, rozotrite a napeňte.
Potom si ruky opláchnite vlažnou vodou.  

| 20336   9,49 €

2 | ALOE VERA KIDS MAGICKY TRBLIETAVÝ ZUBNÝ GÉL 50 ml
Šetrné čistenie mliečnych zubov s jemnou mätovou príchuťou a trblietavým efektom.
Vhodný pre deti od 0 do 6 rokov. 

| 20329   5,89 €

3 | ALOE VERA KIDS 3V1 ŠAMPÓN, KONDICIONÉR & SPRCHOVÝ GÉL 250 ml
Šetrné čistenie pokožky a vlasov - bez ťahania! Detské vlásky čistí a hydratuje. Zároveň chráni pokožku
hlavy a uľahčuje rozčesávanie. 

| 20328   12,79 €

4 | ALOE VERA KIDS SÉRIA STAROSTLIVOSTI O DETI (Magicky trblietavé penové mydlo 
200 ml + Magicky trblietavý zubný gél 50 ml + 3v1 Šampón, kondicionér & sprchový gél 250 ml)
Aby sa každý rituál starostlivosti stal pre deti trblietavým, magickým zážitkom!

| 20337   19,59 €

limitovaná

PONUKA
UŠETRÍTE
8,58 €
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96192  I  0,90 €
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1

2

4 | ALOE VERA 
    POWERPACK SÉRIA 

   | 20859   49,08 €

 38,89 €

1 | ALOE VERA POWERPACK OČNÉ SÉRUM 15 ml

2 | ALOE VERA POWERPACK HYDRATAČNÝ GÉLOVÝ KRÉM 100 ml

3 | ALOE VERA POWERPACK SÉRIA
(Očné sérum 15 ml + Hydratačný gélový krém 100 ml)

Všetko, čo muž potrebuje pre svoju každodennú starostlivosť 
Váš balíček plný sily pre atraktívny upravený vzhľad. Nová limitovaná starostlivosť
o tvár POWERPACK so silnou kombináciou 50 % Aloe Vera, extraktu z listov bao-
babu, kofeínu a organického zázvoru - skutočný turbo štart do každého dňa!

Očné sérum pre mužov s príjemne chladivým efektom. Redukuje tmavé kruhy a opuchy, oživuje, vyhladzuje
a redukuje jemné vrásky. S 50 % Aloe Vera, extraktom z listov baobabu, kofeínom a organickým extraktom
zo zázvoru.  

| 20444   31,49 €

Hydratačný gélový krém, ktorý sa okamžite vstrebáva, vyhladzuje pleť a zanecháva ju sviežu a fit.
S 50 % Aloe Vera, extraktom z listov baobabu, kofeínom a organickým extraktom zázvoru.   

| 20445   17,59 €

Vaša výpomoc pre perfektný štart do každého dňa. Aby Vaša pokožka bola v tej najlepšej forme. 

| 20859   38,89 €

Magická 
ošetrujúca sila 
pre skutočných 
mužov

limitovaná

PONUKA

UŠETRÍTE
10,19 €
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1 | ALOE VERA DRINKING GÉL
    TRADITIONAL S MEDOM
    SÉRIA

   | 80840   76,07 €

 53,79 €

1€

limitovaná

PONUKA
SÉRIÍ

Jedinečná limitovaná vianočná séria, ktorej súčasťou je aj 
Aloe Vera Hydratačný gélový koncentrát.
Vyberte si svojich favoritov z piatich variantov Aloe Vera Drinking Gélov v limitovanej zlatej fľaši!

UŠETRÍTE
22,28 €

2 | ALOE VERA DRINKING GÉL BROSKYŇA SÉRIA (2 ks Aloe Vera
Drinking Gél Broskyňa 1000 ml + 1 ks Aloe Vera Hydratačný gélový koncentrát 100 ml)

Pre lepší pocit z vlastného tela. Bez cukru. Nízky obsah kalórií, podporuje a povz-
budzuje energetický metabolizmus.  

| 80841  76,07 €   53,79 €

3 | ALOE VERA DRINKING GÉL IMMUNE PLUS SÉRIA (2 ks Aloe Vera
Drinking Gél Immune Plus 1000 ml + 1 ks Aloe Vera Hydratačný gélový koncentrát 100 ml)

Na posilnenie imunitného systému. Stimuluje imunitný systém a podporuje 
obranyschopnosť organizmu.

| 80839   84,47 €   61,49 €

4 | ALOE VERA DRINKING GÉL INTENSE SIVERA SÉRIA (2 ks Aloe Vera
Drinking Gél Intense Sivera 1000 ml + 1 ks Aloe Vera Hydratačný gélový koncentrát 100 ml)

Pre viac vitality. Podporuje krvné cievy, urýchľuje vstrebávanie železa a chráni pred
oxidatívnym stresom. 

| 80842   84,47 €   61,49 €

5 | ALOE VERA DRINKING GÉL ACTIVE FREEDOM SÉRIA (2 ks Aloe Vera
Drinking Gél Active Freedom 1000 ml + 1 ks Aloe Vera Hydratačný gélový koncentrát 100 ml)

Pre väčšiu voľnosť pohybu. Podporuje pohyblivosť a stabilitu pohybového aparátu. 

| 80843   84,47 €   61,49 €
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Pripravení na 
zimu? 1 | SEZÓNNA PODPORNÁ

     SÉRIA 

   | 80780   71,97 €

 45,99 €

Zimný čajový obrad
Rozmaznávajte svoje zmysly aromatickým čajom 
z bobúľ! Zažite malý výlet plný zážitkov pre telo 
a dušu s každou šálkou čaju a užite si pocit tep-

la, vnútorného pokoja a čistej pohody!

Príprava: 

1 ½ lyžičky čaju zalejte vo veľkej šálke vriacou 
vodou (cca 200 ml), zakryte, nechajte 5-6 

minút lúhovať a potom sceďte.

1 | LR LIFETAKT OCHUTENÁ BYLINKOVÁ 
    A OVOCNÁ ČAJOVÁ ZMES 75 g

2 | MICROSILVER UNIVERZÁLNY
     TELOVÝ  KRÉM 75 ml

2 | LR LIFETAKT OCHUTENÁ BYLINKOVÁ
    A OVOCNÁ ČAJOVÁ ZMES SÉRIA 2 ks

Lahodná kompozícia medzinárodnej čajovej klasiky.
Obsahuje oolong, pu-erh, ibištek, červenú repu, kúsky 
jahôd, mätu klasnú, kúsky jabĺk, mätu piepornú, okvetné 
lístky ruže a kúsky šípok.

| 80655   11,49 €

Vysokoúčinná kombinácia Microsil-
ver BGTM a ectoínu posilňuje kožnú 
bariéru prostredníctvom cielenej 
kontroly choroboplodných zárod-
kov. 

Skutočné riešenie problémov
pre podráždenú, extrémne suchú
a namáhanú pokožku. 

| 25034   34,89 €

1 | SEZÓNNA PODPORNÁ SÉRIA (2 ks Vita Ac-
tive 150 ml + 1 ks MicroSilver Plus Gél na ruky 75 ml)

Ochrana zvnútra aj zvonka pre celú rodinu! Vita Active 
poskytuje veľkým aj malým 10 dôležitých vitamínov v 
jednej čajovej lyžičke každý deň!

Antibakteriálny gél na ruky s mikrostriebrom spoľahlivo 
chráni pred baktériami a vírusmi. 

| 80780   45,99 €

Zažite s každou šálkou malý pôžitok pre telo aj dušu. 
Viac chuti, viac pôžitku s výhodnou sériou. 

| 80657   16,99 €

limitovaná
PONUKA

Tu sú Vaši dokonalí
spoločníci:
Naša sezónna podporná séria Vám zaistí účinnú 
ochranu zvnútra aj zvonka nielen v zimnom 
období. 

A jedinečný univerzálny telový krém s mikrostrie-
brom sa postará o dokonalú ochranu Vašej 
namáhanej pokožky.  

limitovaná

PONUKA

UŠETRÍTE
25,98 €

2 | LR LIFETAKT OCHUTENÁ  
     BYLINKOVÁ A OVOCNÁ     
     ČAJOVÁ ZMES SÉRIA  2 ks

   | 80657   22,98 €

 16,99 €

UŠETRÍTE
5,99 €



1 | ZEITGARD PRO PRÍSTROJ 4V1
     S HLAVICOU PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU

    | 70110- 

 311,49 €

2  
PEELINGOVÁ HLAVICA
Intenzívny kavitačný peeling s ino-
vatívnou ultrazvukovou technoló-
giou precízne odstraňuje nečistoty 
a postará sa o čistú a hladkú 
pokožku tváre do hĺbky pórov. 

3  
HLAVICA NA
VYHLADENIE TVÁRE
Hlavica na vyhladenie tváre 
proti starnutiu zaisťuje pomo-
cou ultrazvuku v kombinácii s 
vysokoúčinnou starostlivosťou 
LR ZEITGARD pevnejšiu 
pokožku s väčšou pružnosťou. 
Naviac dokáže redukovať znám-
ky starnutia. 

4 
HLAVICA PRE 
STAROSTLIVOSŤ O TELO 
Masážna hlavica na spevnenie tela sa 
vďaka ultrazvuku a vibrácii postará o 
posilnenie spojivového tkaniva a reduk-
ciu celulitídy.

1  
HLAVICA NA
ČISTENIE TVÁRE
Profesionálna čistiaca hlavica 
pre až 10x efektívnejšie čistenie 
tváre presvedčí jedinečným hygie-
nickým konceptom. Vlákna mäk-
kej čistiacej kefky sú zmiešané s 
antibakteriálnym Microsilver BGTM.

Zažite kúzlo
inovatívnej
technológie!

1 | ZEITGARD PRO PRÍSTROJ 4V1
Kozmetický prístroj s nabíjacou stanicou + hlavica podľa 
výberu: -1 Hlavica na čistenie tváre (vr. adaptéra),
-2 Peelingová hlavica, -3 Hlavica na vyhladenie tváre,
-4 Hlavica na starostlivosť o pokožku tela 

| 70110-   311,49 €

2 | ZEITGARD ČISTIACA SÉRIA 
(Čistiaci krém 125 ml + Pleťová voda 200 ml)

Čistiaci krém jemne, ale dôkladne čistí pokožku tváre
v kombinácii s hlavicou na čistenie tváre. Pleťová voda 
upokojuje pleť po ošetrení čistiacou kefkou alebo 
kavitačným peelingom a posilňuje jej prirodzenú 
ochrannú funkciu. Oba produkty obsahujú extrakt
z harungany, ktorý podporuje regeneráciu pokožky. 

| 28007   35,29 €

3 | ZEITGARD TELOVÝ KRÉM 200 ml

Telový krém s inovatívnym systémom transportu 
účinných látok obnovuje prirodzenú kolagénovú 
štruktúru pokožky, hydratuje ju a ukladá ju v 
pokožke. Panthenol a vitamín E posilňujú jej 
ochrannú funkciu, kyselina hyalurónová ju 
viditeľne vypĺňa. Pokožka je pružnejšia a 
odolnejšia, je hodvábna a hladká. 

| 28002   38,89 €

Kúzelné kozmetické nástroje 
pre nadčasovú krásu. 
Užite si luxus profesionálnej kozmetiky ako zo 
salónu v pohodlí Vášho domova:

Inovatívny high-tech prístroj so štyrmi rôznymi 
hlavicami pre účinné čistenie a starostlivosť o 
pleť a telo - prispôsobené vekovým a indivi-
duálnym potrebám pleti. 

2 | ZEITGARD ČISTIACA SÉRIA 

   | 28007   44,78 €

 35,29 €

1

3

2

UŠETRÍTE
9,49 €

SYSTÉM TRANSPORTU 
ÚČINNÝCH LÁTOK
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    Ovocná vitamínová        nálož Kozmetické receptúry pre magickú žiaru 
Skutočná vitamínová bomba pre pružnú a hebkú pokožku a rovnomernú, žiarivú 
pleť! Dokonalý príval energie pre zimou namáhanú pokožku. Jednoducho ho večer 
naneste na vyčistenú pleť predtým, než použijete obvyklú nočnú starostlivosť - a 
ráno vkročte do žiarivého dňa!

Vitamín C je dobrý pre imunitný systém nielen zvnútra, ale pôsobí na pokožku
aj zvonka ako trojitá účinná zbraň proti starnutiu:
1. Poskytuje pokožke maximum sviežosti a podporuje jej hydratáciu.

2. Zmierňuje pigmentové škvrny a zaisťuje rovnomernú pleť.

3. Stimuluje tvorbu kolagénu a podporuje regeneráciu pokožky - pre pevnú
  a hladkú pokožku.  

Vďaka našej inovatívnej zlatej technológii dosahujeme maximálnu stabilitu 
aktívnej zložky. Plná sila vitamínu C je zachovaná až do poslednej kvapky 
séra vďaka najjemnejším časticiam zlata!

1 | ZEITGARD SÉRUM S VITAMÍNOM C
    S ROZJASŇUJÚCIM EFEKTOM 30 ML

Ovocný vitamínový booster pre zimou namáhanú pleť.
Pre mladistvo žiarivý lesk a magickú charizmu!
Skutočná vitamínová bomba s rozjasňujúcim efektom pre hebkú
a vypnutú pokožku a rovnomernú, žiarivú pleť.
So zlatou technológiou a anti-aging účinkom. 

| 28191   47,39 €

Tajomstvo 
magickej
charizmy

41VIANOCE 2022

96192  I  0,90 €

limitovaná
PONUKA
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Oslávte s nami 20 rokov s Aloe Vera!

Už dve desaťročia Vám LR prináša dokonalé a vysokokvalitné produkty so silou prírody - s 
Aloe Vera. Táto rastlina je skutočným multitalentom, ktorý sa o Vás stará zvnútra aj zvonka. 
Postará sa o správne fungovanie Vášho organizmu, duševnú pohodu, ale aj krásnu pokožku 
a lesklé, zdravo vyzerajúce vlasy.  

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 pred škodlivými vonkajšími vplyvmi.  

Vedeli ste, že...

• Používame tie najlepšie suroviny na svete, ktoré sú vždy 100 % kvalitné?

• Používame najlepšiu Aloe Vera rastlinu na svete - preto majú naše výrobky
   prirodzene dobrú chuť?

• Našim partnerom ponúkame osvedčený obchodný model pre finančnú nezávislosť
   s možnosťou medzinárodnej kariéry v čase a na mieste, ktoré si sami zvolia?

• Každoročne u nás začínajú tisíce ľudí svoju úspešnú kariéru?

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. 

V I D E O  NA  P O Z R E T I E
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Colostrum Joyful,
nový člen našej Colostrum rodiny.

80360 I 53,99 €

80361 I 39,99 €

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

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 

+

+
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VIDEO NA POZRETIE

COLOSTRUM



LR TIP
pre duševnú

pohodu

26123 I 15,39 €
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Viete, čo je to oxidačný stres?
O oxidačnom strese hovoríme v prípade, keď naše telo nie je schopné vyrovnávať sa so škodlivými voľnými radi-
kálmi (oxidantmi) a neutralizovať ich pomocou telu prospešných antioxidantov. Tieto voľné radikály poškodzujú bunky 
nášho organizmu, čo môže viesť k predčasnému starnutiu a mnohým vážnym ochoreniam, ako sú napr. Alzheimerova 
choroba, Parkinsonova choroba, depresia, nádorové ochorenia atď. Je teda životne dôležité telu pravidelne dodávať 
dostatočné množstvo antioxidantov (nájdeme ich napr. v lesnom ovocí, špenáte či fazuliach), aby tak bolo maximálne 
chránené. 

Zdravie, telesné aj duševné, je v živote to najdôležitejšie. Bolesti hlavy, neschopnosť sa po-
riadne sústrediť, ale aj svalové kŕče či stres nám môžu deň poriadne znepríjemniť. V práci 
alebo v škole sa nám nebude dariť a na naše obľúbené aktivity nebudeme mať dostatok 
energie. Pre každý problém však existuje riešenie.

Dôležitá je hlavne prevencia! LR Vám ponúka širokú škálu produktov, ktoré Vás podporia 
v každej situácii a ročnom období. Vyskúšajte napríklad náš LR LIFETAKT Mind Master plný 
vitamínov a rôznych telu prospešných látok, ktorý nabudí Vaše telo aj myseľ, aby ste boli plní 
energie a maximálne pripravení na nástrahy každého dňa. 

ZDRAVIE A IMUNITA
Starostlivosť o telo aj myseľ

LR LIFETAKT
MIND MASTER
FORMULA RED

OBSAH: 500 ml
KÓD PRODUKTU: 80950
CENA: 16,39 €    12,19 €

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

• 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

Máte doma študenta alebo je Vaša práca mimo-
riadne vyčerpávajúca? Patentovaný výrobok 
Mind Master je tou najlepšou výživou, ktorú 
môžete Vášmu mozgu poskytnúť. Obsahuje 
vysokú dávku niekoľkých vitamínov, rovnako ako 
aj železo, selén, extrakt zo zeleného čaju, L-kar-
nitin 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 
vekových kategórií, ktorí chcú svoje telo ochrániť 
pred nežiaducimi účinkami oxidačného stresu
a tiež podporiť svoje myslenie a koncentráciu. 

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s: LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gély, LR 
LIFETAKT Vita Active Red, Soul of Nature Mätový olej, Soul of Nature STRONG SOUL 
Zmes vôní, Soul of Nature STRONG SOUL Roll-on

KÓD PRODUKTU: 80935
CENA: 74,99 €

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

ušetríte
4,20 €

  

80900 I 16,39 €

80980 I 29,99 €
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MIND MASTER
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LR LIFETAKT
PRO 12
KAPSULY

• Pre vyváženú črevnú mikroflóru

• 12 cenných bakteriálnych kmeňov

• S prebiotikami pre správny rast
 a aktivitu baktérií

• S vlákninou 
Podpor te svoje čre vá

Črevo je najdôležitejším orgánom nášho
imunitného systému.

Trápia Vás problémy s trávením, ako je napr. pálenie záhy, nadúvanie, hnačka alebo zápcha, sú pre Vás 
Pro 12 Kapsuly tým najlepším nástrojom na to, aby ste sa opäť cítili v pohode! Naviac vďaka patentova-
nému zapuzdreniu prejdú baktérie tráviacim traktom bez toho, aby došlo k ich poškodeniu.

Cieľová skupina: Muži aj ženy všetkých vekových kategórií, ktorých trápia problémy s trávením.
Vhodné tiež pre tých, ktorí chcú posilniť svoj imunitný systém. 

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s: LR LIFETAKT Pro Balance Tablety,
LR LIFETAKT Colostrum produkty, LR LIFETAKT Super Omega Kapsuly

Pro 12 Kapsle jsou unikátní kombinací dvanácti kmenů probiotických bakterií, které jsou navíc 
díky mikrozapouzdření chráněné od nežádoucího vlivu žaludeční kyseliny. Probiotické bakterie 
zlepšují stav střevní mikroflóry, upravují trávení, snižují rizika vzniku střevních zánětů i nádorů 
a přes střevní stěnu trénují a posilují imunitní systém celého těla. Jejich využití je tak značně široké  
a uplatní se nejen v pomocné léčbě řady střevních onemocnění, ale například také u alergiků, 
astmatiků či ekzematiků.

NÁZOR LEKÁRA

KÓD PRODUKTU: 80373
CENA: 139,99 €

SÉRIA
3 KS

VIDEO NA POZRETIE

PRO 12 KAPSULY

OBSAH: 30 kapsúl
KÓD PRODUKTU: 80370
CENA: 49,99 €  39,69 €

PATENTOVANÁ
MIKROENKAPSULÁCIA

M
UDr. Pavel Hanzelk

a

ušetríte
10,30 €
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Magická huba
  pre dlhý život

LR TIP
pre zdravé

srdce

80800 I 34,39 €

80338 I 49,99 €

LR LIFETAKT
REISHI PLUS
KAPSULY

OBSAH: 30 kapsúl
KÓD PRODUKTU: 80331
CENA: 49,99 €  39,69 €

KÓD PRODUKTU: 80147
CENA: 142,99 €

SÉRIA
3 KS

Reishi Plus je promyšlenou kombinací extraktu z houby s vysokým obsahem beta D glukanů, triterpe-
noidů a sušené, jemně rozemleté houby s obsahem celého spektra všech účinných látek lesklokorky. 
Představuje tak významnou podporu pro náš imunitní systém a posiluje jej v boji a prevenci s chorobami 
i tak zákeřnými, jako jsou právě nádorová onemocnění.

NÁZOR LEKÁRA

• Pre správnu funkciu ciev

• Prispieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania
 a chráni pred oxidačným stresom 

• Pre normálny stav kostí a zubov

• 75 % odporúčanej dennej dávky vitamínu C

Táto magická huba sa v čínskej medicíne používa už 
4 000 rokov. V Japonsku a Číne je schváleným liekom 
ako významný doplnok onkologickej liečby. Obsahuje 
veľké množstvo životne dôležitých látok, ktoré okrem 
iného chránia pečeň a priaznivo ovplyvňujú hladinu 
hormónov prostaty. Reishi je bohatá aj na beta-glukány, 
ktoré významne ovplyvňujú činnosť imunitného systému. 
Obsiahnutý vitamín C naviac prispieva k vstrebávaniu 
dôležitých látok. 

Cieľová skupina: Muži aj ženy všetkých vekových 
kategórií, ktorí chcú podporiť správne fungovanie celého 
tela. Vhodný aj ako prevencia nádorových ochorení. 

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s:
LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gély, LR LIFETAKT Cistus Incanus 
produkty, LR LIFETAKT Pro Balance Tablety LETÁK NA STIAHNUTIE

REISHI PLUS KAPSULY

ušetríte
10,30 €

M
UDr. Pavel Hanzelk

a
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na darček
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LR LIFETAKT 
NIGHT MASTER

LR LIFETAKT ALOE
VERA DRINKING GÉL
ACTIVE FREEDOM

OBSAH: 30 x 3,7 g
KÓD PRODUKTU: 81110
CENA: 76,99 €

OBSAH: 1000 ml
KÓD PRODUKTU: 80850
CENA: 34,39 €

KÓD PRODUKTU: 80856
CENA: 184,99 €

SÉRIA
6 KS

Prečo spoločnosť LR používa na výrobu produktov z Aloe Vera iba Aloe Vera Barbadensis Miller?

Často spomínaná Aloe Arborescens obsahuje veľké množstvo aloínu a je teda nevhodná na kon-
zumáciu. Naopak Aloe Vera Barbadensis Miller je jediná odroda,  z viac ako 200 druhov Aloe Vera, 
ktorú je možné konzumovať. Preto LR používa na výrobu svojich produktov práve ju.  

Night master představuje jedinečnou kombinaci aminokyseliny L-tryptofanu, účinných přírodních 
látek z chmele a šafránu, hořčíku, zinku a vitamínů skupiny B, které pomáhají zvyšovat hladinu 
„spánkového hormonu” melatoninu, zesilovat jeho účinky a zcela přirozeným způsobem tak navozo-
vat spánek bez rizika rozvoje závislosti či nepříjemných nežádoucích účinků. Rychlé usínání, hluboký 
spánek a svěží probuzení, to jsou základní účinky nového produktu.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ NÁZOR LEKÁRA

• S kolagénom na podporu pohybového aparátu

• Pre normálnu činnosť nervovej sústavy a metabolizmu

• 88 % Aloe Vera gélu

• Vysoký obsah vitamínov C a E

• Na zlepšenie kvality spánku a rýchlejšie    
 zaspávanie

• Pre maximálnu regeneráciu počas spánku

• S L-Tryptofánom, vitamínmi skupiny B,
 horčíkom a zinkom

• Nespôsobuje závislosť

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s:
LR LIFETAKT Super Omega Kapsuly, LR LIFETAKT Active Freedom Kapsuly,
Aloe Vera Relaxačné hrejivé mlieko, MicroSilver Plus Deo roll-on

Doprajte svojmu telu kvalitnú výživu, aby ste boli fit aj v 

starobe! Náš Aloe Vera Drinking Gél Active Freedom  zaistí 

správne fungovanie celého Vášho tela. Nielenže sa postará 

o správne fungovanie Vášho pohybového aparátu, ale vďaka 

vysokému obsahu vitamínu C a E prispieva k normálnej 

činnosti nervovej sústavy, optimálnej funkcii ciev alebo nor-

málnemu stavu ďasien, zubov a pokožky.  

Cieľová skupina: Muži aj ženy všetkých vekových kategórií, 

ktorí chcú podporiť svoj pohybový aparát. Vhodné predo-

všetkým pre staršie osoby a vrcholových športovcov. 

Trápia Vás problémy so zaspávaním alebo sa v noci 
nestále budíte? Night Master bez cukru, laktózy
a lepku je tým najlepším produktom na zlepšenie 
kvality Vášho spánku. Dokonalá kombinácia účin-
ných látok s vedecky preukázanými účinkami
s trojitým účinkom sa postará o rýchlejšie zaspá-
vanie, hlboký spánok po celú noc a maximálnu 
regeneráciu počas noci, aby ste sa ráno cítili ako 
znovuzrodení!

Cieľová skupina: Dospelí, ktorých trápia problémy 
so spánkom. Ak užívate antidepresíva, konzultujte 
užívanie výrobku so svojím lekárom. Nevhodné pre 
tehotné a dojčiace ženy a mladistvých. 

Zlepšite svoj 
 spánok

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s: LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gély,
LR LIFETAKT Colostrum produkty, Soul of Nature RELAXED SOUL Sprej na vankúš a do miestnosti

VIDEO NA POZRETIE

NIGHT MASTER

Pre bezbolestný
        pohyb 

M
UDr. Pavel Hanzelk
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KÓD CENA

LR LIFETAKT
ALOE VERA DRINKING GÉL
TRADITIONAL S MEDOM

LR LIFETAKT
ALOE VERA DRINKING GÉL
IMMUNE PLUS

LR LIFETAKT
COLOSTRUM LIQUID

LR LIFETAKT
ALOE VERA DRINKING GÉL
INTENSE SIVERA

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

1000 ml

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

125 ml

100 % prírodné tekuté colostrum pre rýchle 
posilnenie imunitného systému 

1000 ml

90 % Aloe Vera gélu a žihľavovým extraktom 
pre všeobecnú pohodu

80700
1 ks

81000
1 ks

80361
1 ks

80800
1 ks

30,19 €

34,39 €

39,99 €

34,39 €

80706
séria 6 ks

81006
séria 6 ks

80364
séria 6 ks

80806
séria 6 ks

161,99 €

184,99 €

226,99 €

184,99 €

LR LIFETAKT
ALOE VERA DRINKING GÉL
BROSKYŇA

1000 ml

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

80750
1 ks

30,19 €

80756
séria 6 ks

161,99 €

LR LIFETAKT
CISTUS INCANUS KAPSULY

60 kapsúl

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

80325
1 ks

49,99 €

80142
séria 3 ks

142,99 €

LR LIFETAKT
CISTUS INCANUS ÚSTNY SPREJ

30 ml

86 % Cistus Incanus a vysoký obsah vitamínov 
pre rýchle posilnenie imunity aj na cestách

80326
1 ks

25,99 €LR LIFETAKT
MIND MASTER FORMULA GREEN

500 ml

Vysoký obsah rôznych vitamínov pre lepšiu 
výkonnosť a sústredenie

80900
1 ks

16,39 €

80935
MIX séria 5 ks

74,99 €

LR LIFETAKT
COLOSTRUM KAPSULY

60 kapsúl 
 800 mg prášku z colostra na posilnenie imunity 
 s vysokým obsahom cenných látok

80360
1 ks

53,99 €

80389
séria 3 ks

150,99 €

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 €

KÓD CENA

*Limitovaná ponuka zlatých fliaš platí do vypredania zásob.

*Limitovaná ponuka zlatých fliaš platí do vypredania zásob.

*Limitovaná ponuka zlatých fliaš platí do vypredania zásob.

*Limitovaná ponuka zlatých fliaš platí do vypredania zásob.
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LR LIFETAKT
5in1 BEAUTY ELIXÍR

LR LIFETAKT
5in1 MEN´S SHOT

30 x 25 ml
Komplexná prevencia pre krásny vzhľad 
aj vnútornú pohodu

30 x 25 ml

Kombinácia účinných látok pre zaistenie 
dokonalej mužnosti

81030
1 ks

81020
1 ks

149,99 €

149,99 €

81033
séria 3 ks

81023
séria 3 ks

378,99 €

378,99 €

LR LIFETAKT
WOMAN PHYTO KAPSULY

90 kapsúl

Vysoko účinné látky a vitamíny na potlačenie 
negatívnych prejavov menopauzy

80332
1 ks

34,99 €

80352
séria 3 ks

96,49 €

LR LIFETAKT
SUPER OMEGA KAPSULY

60 kapsúl

Vysoký obsah nenasýtených mastných kyselín 
pre maximálnu podporu Vášho srdca

80338
1 ks

49,99 €

80144
séria 4 ks

184,99 €

LR LIFETAKT
PRO BALANCE TABLETY

360 tabliet

Účinná kombinácia minerálov a stopových 
prvkov na boj s prekyslením organizmu

80102
1 ks

42,99 €

80108
séria 3 ks

114,99 €

LR LIFETAKT
ACTIVE FREEDOM KAPSULY

60 kapsúl

Pre normálny stav kostí, svalov a tvorbu 
spojivových tkanív

80190
1 ks

39,99 €

80192
séria 3 ks

114,99 €

LR LIFETAKT
VITA ACTIVE RED

150 ml

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

80301
1 ks

25,99 €

80148
séria 3 ks

69,99 €

KÓD CENA KÓD CENA

PROTEIN POWER
VANILKOVÝ NÁPOJ V PRÁŠKU

375 g

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

80550
1 ks

49,99 €

80561
séria 3 ks

130,99 €

ZMES BYLÍN
SO ZELENÝM ČAJOM
NA PRÍPRAVU NÁLEVU

250 g

Chutný čaj ideálny na podporu pitného 
režimu najmä v období redukčnej diéty

80205
1 ks

28,99 €

FIBER BOOST
NÁPOJ V PRÁŠKU

210 g

Vysoký obsah vlákniny pre správnu 
funkciu čriev a rýchle zasýtenie

80630
1 ks

29,99 €

80633
séria 3 ks

81,99 €
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VIDEO NA POZRETIE

ALOE VIA STAROSTLIVOSŤ

59  12/2022

Komplexná starostlivosť pre Vás aj Vašich najbližších  
Pokožka každého z nás je iná a vyžaduje si rozdielnu starostlivosť. Nájsť tie správne 
produkty na starostlivosť o pokožku nášho tela, ktoré nám budú vyhovovať vo všetkých 
smeroch môže byť niekedy skutočne náročné. Čím sme starší, tým je naša pokožka 
náchylnejšia k vysúšaniu, preto je potrebné poskytnúť jej čo najviac hydratácie. 

V LR sme si plne vedomí individuálnych potrieb našich zákazníkov a preto Vám ponúkame 
jedinečné produkty pre starostlivosť o každú pokožku, a to v tej najlepšej kvalite!

STAROSTLIVOSŤ PRE CELÚ RODINU ALOE VERA
MULTIFUNKČNÝ MSM
TELOVÝ GÉL

OBSAH: 200 ml
KÓD PRODUKTU: 20604
CENA: 31,49 €  24,99 €

LR ALOE VIA Špeciálna starostlivosť mimoriadne upokojuje a regeneruje namáhanú pokožku a 
podráždenie kože. Výrobky LR ALOE VIA priľnú k pokožke ako ochranný film, ochladia ju, upokoja 
a zregenerujú. To všetko vďaka špeciálnym komplexom účinných látok a upokojujúcim bylinným 
esenciám. 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

• Pre namáhané svaly a kĺby

• Chladivý účinok

• Pre pružnú a vypnutú pokožku

• 60 % Aloe Vera gélu 

Doprajte svojim namáhaným kĺbom a svalom 
uvoľňujúcu chladivú starostlivosť!

Špeciálna MSM zlúčenina síry, listy medvedice a 
výťažok z vŕbovej kôry sa postarajú o maximálne 
uvoľnenie, Vaša pokožka bude naviac vypnutá a 
pružná. Vysoký obsah Aloe Vera gélu zaisťuje hĺb-
kovú hydratáciu a upokojenie pokožky. Tento gél 
by rozhodne nemal chýbať v žiadnej domácnosti! 

Cieľová skupina: Odporúčame osobám s namá-
hanými kĺbami, špeciálne pre športovcov a osoby 
so zamestnaním so zvýšenou fyzickou záťažou.

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s:
LR LIFETAKT Active Freedom Kapsuly, Aloe Vera
Relaxačné hrejivé mlieko, Aloe Vera Sprej prvej pomoci 60%

ušetríte
6,50 €

20650 I 39,89 €
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Chráňte svoje ruky 
    pred mrazom

ALOE VERA
EXTRA HUSTÝ
KRÉM NA RUKY

OBSAH: 75 ml
KÓD PRODUKTU: 20613
CENA: 13,59 €  10,79 €

• Pre starostlivosť o extrémne suchú pokožku rúk

• Podporuje regeneráciu vysušenej pokožky

• 40 % Aloe Vera a bio výťažok z nechtíka
 pre ochranu popraskanej pokožky

• S rastlinnými olejmi, glyceridmi, skvalánom
 a vitamínom E

Extra hustý, intenzívne vyživujúci krém inten-
zívne regeneruje suchú a hrubú pokožku rúk, 
ktorá bude následne hebká a vláčna. 

Kombinácia rastlinných olejov a mandľového oleja 
zaistí zjemnenie hrubej pokožky. 
Skvalán - botanický lipid, ktorý je totožný s lipidmi 
ľudskej pokožky, glyceridy a vitamín E poskytujú 
pokožke intenzívnu starostlivosť a zaisťujú jej 
maximálnu regeneráciu. 

Cieľová skupina: Osoby s extrémne vysušenou, 
popraskanou a namáhanou pokožkou rúk. 

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s:
Aloe Vera Jemná umývacia emulzia, Aloe Vera Ochranný 
krém s propolisom, MicroSilver Plus Gél na ruky

Produkty starostlivosti o ruky s Aloe Vera rozmaznávajú a upokojujú namáhané ruky - deň za dňom. 
Účinné zloženie Aloe Vera a extraktu z organického nechtíka prispievajú k regenerácii pokožky.
Aloe Vera naviac dodáva vlhkosť.

Aj drsné, namáhané ruky budú opäť hebkými a pružnými. 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

ušetríte
2,80 €

  

20610 I 11,49 €

20611 I 8,39 €

40%
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ALOE VERA 
JEMNÝ KRÉM

ALOE VERA
CBD OLEJOVÝ
SPRCHOVÝ GÉL

OBSAH: 100 ml
KÓD PRODUKTU: 20631
CENA: 13,59 €  10,79 €

OBSAH: 200 ml
KÓD PRODUKTU: 20824
CENA: 12,49 €

• Pre jemné čistenie pokožky bez
 vysušovania

• Pre hydratovanú a upokojenú pokožku

• S Aloe Vera a olejom zo semien
 Cannabis sativa & CBD 

• Pre hebkú a intenzívne hydratovanú   
 pokožku

• 35 % Aloe Vera gélu

• Bio výťažok z magnólie

• Vhodný pre pokožku so sklonom
 k vysúšaniu 

Jemný olejový sprchový gél je ideálnym 
spoločníkom na každodennú očistu Vášho 
tela. 

Aloe Vera Vašu pokožku jemne čistí, zatiaľ čo 
organický olej zo semien konopy siatej obo-
hatenej o CBD sa postará o jej upokojenie 
a maximálnu hydratáciu. Jednoducho si ho 
postavte na vaňu či do sprchového kúta a 
doprajte svojej pokožke pri každom sprcho-
vaní dokonalú hydratačnú starostlivosť. 

Cieľová skupina: Pre každého, kto chce 
svojej pokožke dopriať kvalitnú starostlivosť 
pomocou prírodnej kozmetiky. 

Trápi Vás hrubá a vysušená pokožka?

Hutný, nemastný krém na tvár a telo je ideál-
nym produktom pre starostlivosť o extrémne 
namáhané a suché časti pokožky, ako sú 
napríklad ruky, lakte, kolená alebo chodidlá. 
Patentované zloženie Vašu pokožku vyživí, 
zjemní a poskytne jej maximálnu hydratáciu, 
aby ste sa mohli vo svojom tele mohli opäť 
cítiť skvelo! Jednoducho ho nanášajte podľa 
potreby a užívajte si pocit hodvábne jemnej 
pokožky. 

Cieľová skupina: Odporúčame pre osoby s 
namáhanou a suchou pokožkou tela. 

Dokonalá
čistota s CBD

Skoncujte so suchou 
pokožkou

Odporúčame kombinovať s: Aloe Vera Ochranný deo 
roll-on, Aloe Vera Jemná umývacia emulzia, Aloe 
Vera Ochranný krém s propolisom 35%Odporúčame kombinovať s: Aloe Vera CBD Telový 

peeling so soľou, Aloe Vera Korekčný telový 
krém, MicroSilver Plus Deo roll-on

LR ALOE VERA CBD je rad prémiovej kozmetiky s cennými aktívnymi zložkami z Aloe Vera barbadensis a 
Cannabis sativa. Kombinácia Aloe Vera a bio oleja zo semien Cannabis sativa obohateného o CBD má upo-
kojujúci a intenzívne ošetrujúci účinok pre mimoriadne namáhanú pokožku, podporuje vlastný regeneračný 
proces pokožky a vyživuje ju. 

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 ošet-
rovať namáhanú pokožku. 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Magnólia je ker vyskytujúci sa v Ázii a ľudia ho používajú ako liek. V kozmetickom priemysle je obľúbený 

predovšetkým pre svoje protizápalové a antibakteriálne účinky. Dokáže bojovať so zápachom z úst, znižovať 

opuchy, ale aj redukovať akné. Naviac je tiež skvelým antioxidantom!  

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

 

ušetríte
2,80 €

S
T
A

R
O

S
T
L
IV

O
S

Ť
 P

R
E
 C

E
L
Ú

 R
O

D
IN

U

LETÁK NA STIAHNUTIE

ALOE VERA CBD



65  12/2022

Vylepšite svoju každodennú rutinu starostlivosti 
Občas naše telo potrebuje špeciálnu podporu a preto je potrebné doplniť svoju každo-
dennú rutinu starostlivosti špeciálnymi, cielenými produktmi, ktoré nám pomôžu s našimi 
individuálnymi požiadavkami. 

Či už túžite po dokonale hladkej pleti, šetrnom holení alebo potrebujete riešenie pre 
nadmerné vypadávanie vlasov, v LR myslíme na potreby každého. Dokonca aj tých naj-
menších. Vyskúšajte náš Aloe Vera Baby Care Jemný ochranný krém, ktorý chráni citlivú 
detskú pokožku pred zapareninami a podráždením a zaistí jej rýchlu regeneráciu. 

CIELENÁ STAROSTLIVOSŤ ALOE VERA
BABY CARE JEMNÝ 
OCHRANNÝ KRÉM

Odporúčame kombinovať s: Aloe Vera Baby Care Jemná umývacia emulzia  
a šampón, Aloe Vera Kids Care Magicky trblietavý zubný gél

• Pre regeneráciu a upokojenie
 podráždenej pokožky

• Ochrana pred odreninami a zapareninami
 v plienkovej oblasti

• 40 % Aloe Vera, zinok, panthenol
 a bio extrakt z nechtíka

• Bez parfumácie 

V LR myslíme aj na tých najmenších.

Chráňte citlivú detskú pokožku pred podrážde-
ním a zapareninami s naším Jemným ochranným 
krémom. Výdatná, hutná textúra krému intenzívne 
hydratuje detskú pokožku, ošetruje už vzniknuté 
podráždenie a zapareniny. 

Aby sa Vaše bábätko cítilo čo najlepšie a bolo 
vždy šťastné a usmievavé!

Cieľová skupina: Pre citlivú detskú pokožku, 
ktorá vyžaduje šetrnú, ale kvalitnú starostlivosť.  

Séria LR ALOE VIA starostlivosť pre deti s tým najlepším z Aloe Vera - jej gélom - a cennými bio 
výťažkami z rastlín je mimoriadne jemná a prirodzená voči citlivej pokožke batoliat. Vyrobená bez 
prídavku parabénov, minerálnych olejov a parfumácie. 
Obsahuje obzvlášť vysoký podiel Aloe Vera gélu. Dokonalá pre citlivú detskú pokožku, pretože Aloe 
Vera je skutočný multitalent: regeneruje, hydratuje, upokojuje a chráni.   

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

OBSAH: 100 ml
KÓD PRODUKTU: 20319
CENA: 13,59 €  10,89 €

20320 I 13,59 €

20321 I 13,59 €

ušetríte
2,70 €

40%

 

LR TIP
Ochrana pred
mrazom pre
celú rodinu
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Oslňte zdravým úsmevom • Na ochranu ústnej dutiny proti
 zápachu a zubnému kazu

• Pre normálny stav ďasien a zubov

• MicroSilver BGTM  chráni proti
 vírusom a baktériám až 12 hodín

• S fluoridom (200 ppm) a xylitolom 

Ochranná ústna voda s vedecky preukáza-
nými účinkami a gélovou textúrou šetrne, ale 
dôkladne ošetruje Vaše ústa, zaisťuje vyvážený 
mikrobióm ústnej dutiny a chráni zuby pred 
usadzovaním povlaku a tvorbou kazov. 

75 % užívateľov potvrdzuje zlepšenie stavu 
zubov a 70 % uvádza posilnenie ďasien. 

S mätou piepornou a mentolom pre dokonale 
svieži dych po celý deň. 

Cieľová skupina: Ženy a muži, ktorých
trápia problémy s ďasnami (napr. parodon-
tóza), zubný kaz, zápach z úst alebo mandľové 
kamene. Nevhodné pre deti do 14 rokov
a pre tehotné a dojčiace ženy. 

Odporúčame kombinovať s: MicroSilver Plus Ošet-
rujúca zubná pasta, MicroSilver Plus Hygienický 
ústny sprej, Aloe Vera Zubná pasta Sensitive

MICROSILVER PLUS
OCHRANNÁ ÚSTNA
VODA

OBSAH: 300 ml
KÓD PRODUKTU: 25130
CENA: 31,39 €

Zdravie začína okrem iného aj v ústach. Mikrobióm úst obsahuje veľké množstvo rôznych baktérií. Nerovnováha 
v ústach môže mať nepríjemné následky. Zuby citlivé na bolesť, ďasná náchylné k zápalu, zlý dych a ďalšie 
problémy. 
Systém ústnej starostlivosti LR MICROSILVER PLUS zbavuje ústnu dutinu choroboplodných zárodkov a ponúka 
inovatívnu ochranu silných zubov, zdravých ďasien a vyváženej flóry v ústach. 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

25090 I 10,49 €

25140 I 12,29 €
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Zbavte sa strniska 
   bez podráždenia • Pre šetrné a dôkladné holenie

 citlivej pokožky

• Hydratuje a osviežuje

• Chráni pred podráždením pokožky

• 30 % Aloe Vera 

Ak je Vaša pokožka po oholení suchá, začerve-
naná a svrbí, máme pre Vás perfektné riešenie. 
Gélová textúra, ktorá sa po nanesení zmení na 
bohatú penu, zaistí dokonalé kĺzanie holiaceho 
strojčeka, čím zabraňuje podráždeniu citlivej 
pokožky tváre. 

S Aloe Vera gélom, vďaka ktorému bude Vaša 
pokožka maximálne hydratovaná a upokojená. 
Už žiadne nepríjemné pocity po holení!

Cieľová skupina: Muži s citlivou pokožkou, 
ktorí túžia po dokonale oholených kontúrach
a kvalitnej starostlivosti po holení. 

Odporúčame kombinovať s:
Aloe Vera Men Care Antistresový krém, Aloe Vera Men Care balzam 
po holení, MicroSilver Plus Umývací krém 

ALOE VERA
MEN CARE UPOKOJUJÚCI 
GÉL NA HOLENIE

OBSAH: 150 ml
KÓD PRODUKTU: 20423
CENA: 13,59 €  10,89 €

ušetríte
2,70 €

LR ALOE VIA Starostlivosť pre mužov s vysokým obsahom hydratačného Aloe Vera gélu je špeciálne prispôso-
bená potrebám mužskej pokožky počas a po holení. Keďže má mužská pokožka inú textúru než tá ženská, kaž-
dodenné holenie ju môže poškodiť. Kombinácia Aloe Vera a bio extraktu z bieleho čaju, ktorý je charakteristický 
svojím upokojujúcim účinkom, uvoľňuje namáhanú mužskú pokožku a dodáva jej sviežosť. 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

30%

20421 I 13,59 €

20422 I 19,99 €
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ALOE VERA
PLEŤOVÝ PEELING

L-RECAPIN
ŠAMPÓN

OBSAH: 75 ml
KÓD PRODUKTU: 20673
CENA: 16,79 €  13,29 €

• Pôsobí aj proti dedične podmienenému  
 vypadávaniu vlasov

• S apigenínom na podporu prekrvenia   
 vlasových korienkov

• Kyselina oleanová znižuje regresiu
 vlasových korienkov

• Biotinyl-GHK na podporu uchytenia   
 vlasových korienkov 

• Pre jemnejšiu a žiarivú pleť

• Nenarúša prirodzenú kožnú bariéru

• Peelingové zrná na rastlinnej báze

• 50 % Aloe Vera a bio výťažok z divokej ruže

Riedke vlasy sú strašiak každého, s L-Recapin Šam-
pónom sa však nemusíte ničoho obávať!

Vysokoúčinná kombinácia látok, ako je kyselina 
oleanová, apigenín a Biotinyl-GHK, zníži regresiu 
vlasových korienkov a podporí ich prekrvenie a uchy-
tenie. S vedecky preukázanými účinkami v kombinácii 
s L-Recapin Tonikom - 76 % potvrdzuje účinnosť a 
zväčšenie hustoty vlasov. 

Cieľová skupina: Pre mužov, ale aj ženy, ktorých 
trápi nadmerné vypadávanie vlasov. 

Dokonalá, šetrná starostlivosť pre jemné 
odstránenie odumretých kožných buniek. 

Jemne odstraňuje šupiny suchej kože bez toho, 
aby došlo k narušeniu kožnej bariéry. Stimuluje 
cirkuláciu krvi na dosiahnutie žiarivej a mladistvo 
vyzerajúcej pleti. Vysoký obsah Aloe Vera gélu 
poskytuje Vašej pleti upokojenie a hydratáciu. 
Naviac je vhodná pre každý typ pleti!

Cieľová skupina: Vhodné pre každý typ pleti. 
Odporúčame na suchú, šupinatú pokožku

Rozlúčte sa 
s padaním 

vlasov
Rozjasnite 

svoju pokožku

Pre ešte lepší účinok odporúčame kombinovať s:
L-Recapin tonikum, LR LIFETAKT 5in1 Men’s Shot, LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir

Produkty L-Recapin Tonikum a Šampón sú navzájom zladené a ich kombinácia prináša tie najlepšie výsledky. 
Iba dôkladná starostlivosť a pravidelné používanie oboch výrobkov prinesie najlepšie výsledky. 

Potvrdená účinnosť
• 76 % testovaných osôb potvrdilo zväčšenie objemu vlasov. Tým je možné demonštrovať, že vlas zotrváva 
dlhšie v prirodzenej fáze rastu
• 76 % testovaných osôb potvrdilo účinnosť produktu 

*Tonikum bolo testované na 20 mužoch a 5 ženách vo veku 21 až 60 rokov. 4 mesiace trvajúce testy uskutočnil inštitút
DermaTronnier v roku 2005 

MALI BY STE VEDIEŤ

50%

OBSAH: 200 ml
KÓD PRODUKTU: 27003
CENA: 27,39 €  21,89 €

Odporúčame kombinovať s: Aloe Vera Multi-aktívny denný
krém, Aloe Vera Hydratačná pleťová maska,
Aloe Vera Rozjasňujúca pleťová voda

Žiarivo krásna tvár vyžaduje dostatočnú starostlivosť - základom každej starostlivosti je čistenie pleti s LR 
ALOE VIA. Z času na čas potrebuje Vaša pleť hĺbkové čistenie. Ideálnymi kandidátmi sú: prirodzene jemný 
Aloe Vera Pleťový peeling a Aloe Vera Magic Bubble Mask s magicky brniacim detoxikačným efektom.

Výsledok: čistá a intenzívne revitalizovaná pleť. 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

ušetríte
3,50 €

ušetríte
5,50 €
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KÓD KÓDCENA CENA

ALOE VERA PLEŤOVÉ
ČISTIACE OBRÚSKY

ALOE VERA SPREJ
PRVEJ POMOCÍ

ALOE VERA HYDRATAČNÝ 
GÉLOVÝ KONCENTRÁT

ALOE VERA RELAXAČNÉ
HREJIVÉ MLIEKO

ALOE VERA REGENERAČNÝ KRÉM 
DERMAINTENSE

ALOE VERA BOX PRVEJ POMOCI
STAROSTLIVOSTI O POKOŽKU

ALOE VERA HYDRATAČNÝ
BALZAM NA PERY

ALOE VERA HARMONIZUJÚCE
ČISTIACE MLIEKO

ALOE VERA ROZJASŇUJÚCA
PLEŤOVÁ VODA

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 

100 ml

90 % Aloe Vera pre rýchlu úľavu od 
suchej, podráždenej pokožky

100 ml

Hrejivé mlieko so 45 % Aloe Vera 
pre relaxáciu preťažených svalov

50 ml

Extra hutný krém s 20 % Aloe Vera na upokojenie 
a regeneráciu mimoriadne namáhaných kožných partií

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

4,8 g

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

200 ml

50 % Aloe Vera a bio extrakt z divokej ruže pre 
šetrné, ale dôkladné čistenie suchej a citlivej pokožky

200 ml

S 30 % Aloe Vera a bez alkoholu pre upokojenú, 
hydratovanú a sviežu pleť

20672
1 ks

20600
1 ks

20601
1 ks

20603
1 ks

20606
1 ks

20650
1 ks

20676
1 ks

20670
1 ks

20671
1 ks

ALOE VERA CBD
TELOVÝ PEELING SO SOĽOU

300 ml

Upokojujúci a vyživujúci telový peeling pre 
dokonale hladkú a vyživenú pokožku tela

20823
1 ks

17,49 €

6,29 €

19,99 €

15,69 €

15,69 €

ALOE VERA OCHRANNÝ
KRÉM S PROPOLISOM

100 ml

Hutný krém s 90 % Aloe Vera pre starostlivosť
o extrémne suchú a namáhanú pokožku

20602
1 ks

19,99 €

39,89 €

39,89 €

ALOE VERA ZUBNÁ PASTA
SENSITIVE

100 ml

40 % Aloe Vera a komplex minerálov 
pre každodenné čistenie citlivých zubov

20691
1 ks

6,29 €

6,29 €

17,89 €

17,89 €

ALOE VERA EXTRA SVIEŽI
ZUBNÝ GÉL

100 ml

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

20690
1 ks

6,29 €

    CBD Care     Oral Care

  Face Care

   Special Care

ALOE VERA
MAGIC BUBBLE MASK

50 ml

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

20789
1 ks

25,69 €

|   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
S

T
A

R
O

S
T
L
IV

O
S

Ť
 P

R
E
 C

E
L
Ú

 R
O

D
IN

U
 / C

IE
L
E
N

Á
 S

T
A

R
O

S
T
L
IV

O
S

Ť



75  12/2022

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

250 ml

Jemné a šetrné čistenie pokožky i vlasového 
porastu, bez parfumácie

20436
1 ks

14,69 €

ALOE VERA MULTI-AKTÍVNY
DENNÝ KRÉM

ALOE VERA REGENERAČNÝ 
NOČNÝ KRÉM

ALOE VERA ZJEMŇUJÚCI
OČNÝ KRÉM

ALOE VERA HYDRATAČNÝ
KRÉMOVÝ GÉL

ALOE VERA HYDRATAČNÁ
PLEŤOVÁ MASKA

50 ml

Ľahký krém pre intenzívne hydratovanú 
a chránenú pokožku

50 ml

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

15 ml

Intenzívna starostlivosť pre pevné očné okolie 
bez tmavých kruhov a opuchu

50 ml

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

75 ml

Osviežujúca gélová maska pre pružnejšiu 
a až o 95 % hydratovanejšiu pleť

20674
1 ks

20675
1 ks

20677
1 ks

20679
1 ks

20689
1 ks

27,39 €

27,39 €

27,39 €

27,39 €

21,99 €

KÓD CENA    Face Care

    Hair Care

ALOE VERA NUTRI-REPAIR
ŠAMPÓN NA VLASY

200 ml

Jemný šampón na posilnenie vlasov zvnútra 
a zdravú vlasovú pokožku

20648
1 ks

13,49 €

ALOE VERA NUTRI REPAIR
ZÁVEREČNÁ KÚRA

150 ml

Efektívna ochrana pred vysokými teplotami 
pre vyživené a hydratované vlasy

20647
1 ks

15,99 €

KÓD CENA    Hair Care

    Men Care

ALOE VERA NUTRI-REPAIR
KONDICIONÉR NA VLASY

ALOE VERA NUTRI-REPAIR
MASKA NA VLASY

200 ml

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

200 ml

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

20649
1 ks

20730
1 ks

15,99 €

20,19 €

ALOE VERA MEN CARE
UPOKOJUJÚCA PENA NA HOLENIE

ALOE VERA MEN CARE
BALZAM PO HOLENÍ

200 ml

Optimálna príprava pokožky a fúzov na holenie 
a intenzívna hydratácia pre každodenné použitie

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

20420
1 ks

20421
1 ks

13,59 €

13,59 €

ALOE VERA MEN CARE
ANTISTRESOVÝ KRÉM

100 ml

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

20422
1 ks

19,99 €

ALOE VERA ČISTIACA PENA

150 ml

50 % Aloe Vera a extrakt z bio divokej ruže pre doko-
nalé vyčistenie normálnej, mastnej a zmiešanej pleti

20813
1 ks

9,49 €
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ALOE VERA HYDRATAČNÝ
TELOVÝ BALZAM

200 ml

Intenzívna hydratácia s vysokým obsahom 
Aloe Vera pre hodvábne jemnú pokožku

20639
1 ks

19,99 €

ALOE VERA BABY CARE
JEMNÁ UMÝVACIA EMULZIA A ŠAMPÓN

ALOE VERA BABY CARE
JEMNÝ KRÉM NA TVÁR A TELO

ALOE VERA KIDS CARE 3V1 ŠAMPÓN, 
KONDICIONÉR & SPRCHOVÝ GÉL

ALOE VERA KIDS CARE MAGICKY 
TRBLIETAVÝ ZUBNÝ GÉL

250 ml

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

100 ml

Extra jemný a ľahký krém na citlivú pokožku 
so 40 % Aloe Vera

250 ml

30 % Aloe Vera, panthenol a výťažok z broskýň na
jemné umývanie pokožky a ľahké rozčesávanie vlasov

50 ml

Zábavná zubná pasta s vedecky dokázanými 
pozitívnymi účinkami na detský chrup

20320
1 ks

20321
1 ks

20328
1 ks

20329
1 ks

13,59 €

13,59 €

12,79 €

5,89 €

KÓD CENA

   Baby Care

   Kids Care

KÓD CENA   Body Care
ALOE VERA JEMNÝ 
KRÉM NA RUKY

75 ml

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

20610
1 ks

11,49 €

ALOE VERA JEMNÁ
UMÝVACIA EMULZIA

250 ml

Výživné mydlo s Aloe Vera a výťažkom 
z nechtíka na jemné čistenie a hydratáciu

20611
1 ks

8,39 €

ALOE VERA VITALIZAČNÝ
SPRCHOVÝ GÉL

ALOE VERA VLASOVÝ
A TELOVÝ ŠAMPÓN

250 ml

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

250 ml

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

20630
1 ks

20633
1 ks

13,59 €

17,89 €

ALOE VERA JEMNÁ UMÝVACIA EMULZIA
NÁHRADNÉ BALENIE

500 ml

Výživné mydlo s Aloe Vera a výťažkom z nechtíka
na jemné čistenie a hydratáciu

20612
1 ks

12,59 €

    Men Care

ALOE VERA MEN CARE 2V1
BALZAM PRE TVAROVANIE VLASOV A FÚZOV

50 ml

Jedinečný gél na tvarovanie pružných vlasov 
aj fúzov a uľahčenie ich rozčesávania

20438
1 ks

15,39 €

ALOE VERA OCHRANNÝ
DEO ROLL-ON

50 ml

Jemný deodorant bez alkoholu pre svieže
podpazušie bez zápachu

20643
1 ks

6,29 €

ALOE VERA MEN CARE 2V1
OLEJ NA TVÁR A FÚZY

30 ml

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

20437
1 ks

19,79 €
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MICROSILVER PLUS
REGENERAČNÝ KRÉM NA RUKY

MICROSILVER PLUS
GÉL NA RUKY

MICROSILVER PLUS
ŠAMPÓN PROTI LUPINÁM

MICROSILVER PLUS
ZUBNÁ PASTA

MICROSILVER PLUS ÚSTNY SPREJ 
PRE HYGIENICKÚ STAROSTLIVOSŤ

LR OCHRANNÝ HYDROALKOHOLOVÝ 
SPREJ NA RUKY

MICROSILVER PLUS
DEO ROLL-ON

L-RECAPIN TONIKUM

75 ml

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

75 ml

Hygienický gél odstráni až 99,87 % vírusov a bakté-
rií, pre hygienicky čisté ruky až na 12 hod.

150 ml

Ošetrujúci šampón pre viditeľne menej lupín 
a svrbenie už po prvom umytí

75 ml

Komplex účinných látok pre zdravé ďasná
a posilnenú zubnú sklovinu

75 ml

Rýchly sprej na dezinfekciu ústnej dutiny, ochranu
pred zubným kazom a svieži dych

125 ml

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

50 ml
Jemný, spoľahlivý deodorant pre podpazušie bez 
zápachu až na 24 hodín

200 ml

Účinný prostriedok na boj s dedične 
podmieneným vypadávaním vlasov

25065
1 ks

25051
1 ks

25072
1 ks

25090
1 ks

25140
1 ks

24000
1 ks

25033
1 ks 27001

1 ks

22,49 €

19,99 €

33,59 €

10,49 €

12,29 €

MICROSILVER PLUS
PLEŤOVÝ KRÉM
50 ml

Bylinný komplex účinných látok na regeneráciu 
pokožky a posilnenú kožnú bariéru

25001
1 ks

27,39 €

15,39 €

17,89 €
52,49 €

MICROSILVER PLUS
UMÝVACÍ KRÉM
150 ml

Dexpantenol, zinok a kyselina salicylová pre 
dokonale hladkú pleť bez zápalových prejavov

25000
1 ks

23,99 €

KÓD CENA   Body Care

LR CISTUS INCANUS
KÚPEĽOVÝ ČAJ

250 g

Ideálny spoločník na regeneráciu podráždenej
a citlivej pokožky s vysokým obsahom polyfenolov, 
účinných antioxidantov. Výluh je vhodný na použitie 
na pokožke celého tela, a to aj pleti.

24003
1 ks

20,49 €

KÓD CENA

ALOE VERA KOREKČNÝ
TELOVÝ KRÉM

200 ml

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

27535
1 ks

33,99 €

ALOE VERA TVARUJÚCI
TELOVÝ GÉL

200 ml

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

27536
1 ks

33,99 €

ALOE VERA REGENERAČNÁ
STAROSTLIVOSŤ O CHODIDLÁ

100 ml

Rýchlo sa vstrebávajúci krém pre intenzívnu
starostlivosť o hrubú pokožku chodidiel

27517
1 ks

11,99 €
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Jednoduchá cesta k dokonale žiarivej pokožke 
Kto z nás by nechcel mať vždy sviežu a žiarivú pokožku. Ale vedeli ste, že naša pokožka 
každý deň uvoľní až 14 g odumretých kožných buniek? Tie priľnú k našej pokožke a up-
chávajú póry. Môže to viesť k vzniku akné, čiernych bodiek a ďalších nedokonalostí. Naša 
pokožka potom pôsobí mdlo a unavene, je zašednutá a šupinatá a to sa samozrejme od-
ráža aj na našom sebavedomí. 

Doprajte si dvakrát týždenne šetrný, ale vysoko účinný detoxikačný peeling s našou ul-
trazvukovou Peelingovou hlavicou, ktorá zabezpečí precízne odstránenie odumretých 
kožných buniek, aby tak Vaša pokožka mohla znovu zažiariť! 

ANTI-AGE ZEITGARD PRO
PRÍSTROJ 4V1
S PEELINGOVOU HLAVICOU

PRÍSTROJ + HLAVICA
KÓD PRODUKTU: 70110-2
CENA: 311,49 €

Kavitačný peeling s inovatívnou ultrazvukovou technológiou umožňuje precízne odstránenie odumre-
tých kožných buniek, nečistôt a prebytočného kožného mazu z pórov a vlasových folikulov. Pleť je 
viditeľne hladšia, sviežejšia a mladšia. 

ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV 
Špeciálna ultrazvuková frekvencia z pokožky odparuje molekuly vody - na pokožke dochádza k množ-
stvu mikroimplózií. Energia uvoľnená pri tomto procese uvoľňuje nečistoty a odumretú kožu, a to aj 
hlboko vo vnútri pórov. 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

• Intenzívne detoxikuje pleť

• Odstraňuje nedokonalosti pleti

• Stimuluje proces obnovy buniek

• Zlepšuje textúru pokožky 

Inovatívna, patentovaná Peelingová hlavica 

pracuje na ultrazvukovej frekvencii 25 kHz, vďaka 

ktorej dochádza k jemnému, ale šetrnému odstrá-

neniu nedokonalostí pleti, ako sú napríklad čierne 

a biele bodky, nadbytočný kožný maz a taktiež 

odumreté kožné bunky. A to aj hlboko v póroch!

Naviac stimuluje cirkuláciu krvi a aktivuje lymfa-

tický systém. Vaša pleť bude po použití dokonale 

hladká a viditeľne sviežejšia a mladistvejšia.

Pre najlepšie výsledky použite v kombinácii

s Zeitgard Pro Pleťovou vodou.

Cieľová skupina: Muži aj ženy, ktorí túžia po mla-

distvej pleti bez nedokonalostí.

REVOLUČNÁ
NOVINKA

NÁŠ TIPna darček
70103 I 77,89 €

70102 I 77,89 €

70107 I 30,89 €

POUŽITIE:
TVÁR

VIDEO NA POZRETIE

ZEITGARD PRO
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ZEITGARD PRO
PLEŤOVÁ VODA

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

• Na upokojenie a rozjasnenie pleti

• Obnovuje prirodzený mikrobióm pokožky

• S antiseptickými a protizápalovými účinkami

• Bez alkoholu 

...extrakt z harungany sa získava z afrického stromu harungana a vyznačuje sa podobnými účinkami 
ako retinol? 

Tento strom má neobyčajnú regeneračnú silu a je právom nazývaný "ochrancom lesa".

VEDELI STE, ŽE…

Prémiová Zeitgard Pro Pleťová voda by rozhodne 

mala byť súčasťou Vašej každodennej rutiny v 

starostlivosti o pleť. Zinok PCA, alantoín a panthenol 

obnovujú prirodzený mikrobióm pokožky a vďaka pH 

5 bude zachovaná tiež prirodzená ochranná bariéra 

Vašej pleti. Glycerín a extrakt z harungany sa postarajú 

o hĺbkovú hydratáciu a regeneráciu pleti, zatiaľ čo 

extrakt z eukalyptu a bieleho čaju poskytne Vašej pleti 

čistiace a protizápalové účinky. Použite pleťovú vodu 

vždy po peelingovom ošetrení, aby ste tým svojej 

pokožke zaistili tú najlepšiu regeneračnú starostlivosť. 

Cieľová skupina: Pleťová voda neobsahuje alkohol, 

preto je vhodná pre všetky typy pleti, špeciálne pre 

citlivú pokožku a pokožku so zápalovými prejavmi. 

Odporúčame používať po každom peelingovom 

ošetrení pleti. 

Doprajte svojej pleti 
        kvalitnú regeneráciu...

NOVINKA

Odporúčame kombinovať s: Zeitgard Pro Set pre vyhla-
denie tváre, Zeitgard Pro Čistiaci krém, Zeitgard Blue 
Light Defender, Zeitgard Nočná maska

POUŽITIE:
TVÁR
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Odporúčame kombinovať s: ZEITGARD Beauty Diamonds 
Pleťový olej, ZEITGARD Serox Sérum s okamžitým účinkom

WOMEN 40+

ZEITGARD
BEAUTY DIAMONDS
2V1 OČNÝ KRÉM & MASKA

• Pre dokonalé spevnenie a vyhladenie  
 očného okolia

• Redukuje tmavé kruhy pod očami

• Vyzdvihuje očné viečka a obmedzuje  
 ich pokles

• Vosk zo slnečnice, jojoby a mimózy  
 redukuje drobné vrásky 

Novinka v našom sortimente!

Jedinečný 2v1 Očný krém & maska je

dokonalým produktom v starostlivosti

o Vaše očné okolie - ráno ho naneste ako

očný krém a večer ako masku. Unikátny

Eye´FectiveTM z arabského hlohu a jazmínu

sa postará nielen o spevnenie očného okolia

a redukciu tmavých kruhov, ale aj o pozdvihnutie

Vašich očných viečok a zabraňuje ich poklesu.

Naviac obsahuje aj osvedčené ingrediencie proti starnutiu pokožky, ako je napr. bambucké maslo, 

panthenol alebo vitamín E. Doprajte svojej jemnej pokožke v oblasti očí tú najlepšiu starostlivosť. 

Cieľová skupina: Ženy 40+, ktoré trápia poklesnuté horné viečka, vejárovité vrásky či tmavé kruhy

pod očami. 

Dvojitá starostlivosť 
pre dokonalé 
očné kontúry

OBSAH: 30 ml
KÓD PRODUKTU: 28319
CENA: 47,39 €  37,79 €

Najlepšie výsledky
dosiahnete pri použití 
s hlavicou na vyhladenie
tváre

ušetríte
9,60 €

28314 I 47,39 €

SYSTÉM TRANSPORTU 
ÚČINNÝCH LÁTOK

NOVÉ ZLOŽENIE
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Predĺžte svoju mladosť... ZEITGARD RACINE Q10
SÉRIA

• Na oddialenie prejavu prvých
 známok starnutia 

• Extra dávka hydratácie

• Pre pružnejšiu a vypnutejšiu pleť

• S ceramidmi a vitamínmi 

ZEITGARD Racine Q10 Denný krém 50 ml
Dokonalý krém s koenzýmom Q10, ošetrujúcim komplexom
s riasami, vitamínom E a UV filtrom chráni Vašu pokožku 
počas celého dňa a poskytuje jej svieži a vitálny vzhľad.

ZEITGARD Racine Q10 Nočný krém 50 ml
Výdatná textúra krému s koenzýmom Q10, minerálmi,
jojobovým olejom a bambuckým maslom sa počas noci 
postará o hĺbkovú regeneráciu buniek a vyživenie pleti. 

ZEITGARD Racine Q10 Očný krém 15 ml
Jemný očný krém s vitamínmi A, E a C a s koenzýmom Q10 
zaistí šetrnú starostlivosť o citlivé očné okolie. Pokožka bude 
optimálne vyživená a rozjasnená. 

Cieľová skupina: Pre ženy od 20 rokov, ale aj ženy so zrelou 
pleťou, ktoré chcú oddialiť prejavy starnutia pleti alebo chrániť 
pokožku pred voľnými radikálmi a dodať svojej pleti novú energiu. 

Dokonalá základná starostlivosť, ktorú rozhodne ocenia ako 
mladšie tak aj zrelšie ženy! Vaša pleť bude svieža, vitálna a 
plná novej energie. Krém obsahuje cennú kyselinu hyaluró-
novú na zaistenie maximálnej hydratácie pokožky, ale tiež 
dôležité ceramidy a fosfolipidy, ktoré obnovujú prirodzenú 
ochrannú bariéru pokožky a chránia ju pred stratou vlhkosti. 
Bio-Bustyl a Kigeline, ovocný extrakt, obnovujú Vašu pleť 
zvnútra a zaisťujú jej spevnenie. 

Odporúčame kombinovať s: ZEITGARD Racine Q10 
Kolagen sérum, Aloe Vera Rozjasňujúca pleťová voda, 
Aloe Vera Magic Bubble Mask WOMEN 20+

KÓD PRODUKTU: 28503
CENA: 44,37 €   32,99 €SÉRIA

ušetríte
11,38 €

...Kigeline je extrakt z ovocia afrického stromu Kigelia africana? Africkými ženami je oceňovaný predovšetkým pre svoju schopnosť posil-
niť pokožku pŕs. Vedecké štúdie potvrdili, že flavonoidy a saponio-fytosteroly obsiahnuté v dužine Kigelia sú zodpovedné za spevnenie 
kože, a to vďaka svojim vlastnostiam podobným hormónom. Tieto látky vyvažujú štruktúru zrelej pleti a zlepšujú jej pružnosť, redukujú 
vrásky a predchádzajú tvorbe nových vrások. 

VEDELI STE, ŽE…

28504 I 28,59 €
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KÓD KÓDCENA CENA

ZEITGARD PRO
ČISTIACA  HLAVICA (bez adaptéra)

ZEITGARD PRO
ČISTIACA HLAVICA (vrátane adaptéra)

ZEITGARD PRO
PEELINGOVÁ HLAVICA

ZEITGARD PRO
ANTI-AGING HLAVICA

ZEITGARD PRO
HLAVICA PRE STAROSTLIVOSŤ 
O POKOŽKU TELA

ZEITGARD PRO
KOMPLETNÝ SET

Hlavica na čistenie tváre s mäkkými
vláknami, ktoré sú napustené antibakteriálnym 
MICROSILVER BGTM

Hlavica na čistenie tváre s mäkkými
vláknami, ktoré sú napustené antibakteriálnym 
MICROSILVER BGTM

Ultrazvuková peelingová hlavica
pre šetrné, ale precízne odstránenie odumretých 
kožných buniek a nedokonalostí 

Ultrazvuková hlavica na vyhladenie vrások
a pevnejšiu a pružnejšiu pokožku

Vibračná a ultrazvuková hlavica na redukciu 
celulitídy a podporu funkcie lymfatického 
systému 

ZEITGARD PRO Prístroj (70100)
Čistiaca hlavica vr. adaptéra (70105)
Peelingová hlavica (70104)
Anti-aging hlavica (70102)
Hlavica pre starostlivosť o telo (70103)
ZEITGARD Čistiaci krém (28000) 
ZEITGARD Pleťová voda (28001)
ZEITGARD Telový krém (28002)

70107
1 ks

70105
1 ks

70104
1 ks

70102
1 ks

70103
1 ks

70111
1 ks

30,89 €

77,89 €

77,89 €

77,89 €

77,89 €

547,99 €

ZEITGARD PRO
SET NA ČISTENIE TVÁRE

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

70110-1
1 ks

311,49 €

ZEITGARD PRO
ČISTIACI KRÉM

ZEITGARD  PRO
TELOVÝ KRÉM

125 ml

Inovatívny krém pre čistú pleť do hĺbky 
pórov s extraktom z harungany pre
dokonalé rozjasnenie

200 ml

Vyvážená kombinácia živín s anti-aging efektom 
pre pružnú a pevnú pokožku celého tela

28000
1 ks

28002
1 ks

22,39 €

38,89 €

ZEITGARD PRO
SÉRIA PRE ČISTENIE TVÁRE

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

70106
1 ks

315,99 €

ZEITGARD PRO
SET PRE STAROSTLIVOSŤ O TELO

ZEITGARD PRO Prístroj (70100)
ZEITGARD PRO Hlavica pre starostlivosť
o telo (70103)

70110-4
1 ks

311,49 €

ZEITGARD PRO
SET PRE VYHLADENIE TVÁRE

ZEITGARD PRO Prístroj (70100)
ZEITGARD PRO Anti-aging hlavica (70102)

70110-3
1 ks

311,49 €
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ZEITGARD NANOGOLD
2v1 OČNÝ KRÉM & MASKA

30 ml

Vyhladzujúca a spevňujúca starostlivosť o očné 
okolie proti opuchu a tmavým kruhom

28194
1 ks

42,19 €

ZEITGARD NANOGOLD
DENNÝ KRÉM

50 ml

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

28192
1 ks

42,19 €

ZEITGARD NANOGOLD
NOČNÝ KRÉM

50 ml

Výdatná starostlivosť s extraktom z mikro-
rias pre hĺbkovú regeneráciu unavenej pleti

28193
1 ks

47,39 €

KÓD CENA

30+NANOGOLD

POWER LIFT

ZEITGARD POWERLIFT
PLEŤOVÝ KRÉM

30 ml

Ľahká emulzia s ovsenými peptidmi, kyselinou 
hyalurónovou a bylinnými extraktmi pre hydran-
tovú a vyhladenú pleť

28100
1 ks

26,39 €ZEITGARD RACINE
DENNÝ KRÉM Q10

ZEITGARD RACINE
NOČNÝ KRÉM Q10

ZEITGARD RACINE
OČNÝ KRÉM Q10

ZEITGARD RACINE
KOLAGEN SÉRUM Q10

50 ml

Hydratačný krém s vitamínom E a koenzýmom Q10
pre ochranu buniek 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 hydratáciu
a mladistvú, žiarivo sviežu, hladkú pleť

28500
1 ks

28501
1 ks

28502
1 ks

28504
1 ks

14,69 €

16,89 €

12,79 €

28,59 €

KÓD CENA20+

20+

RACINE Q10

PLATINUM MEN

ZEITGARD
ANTI-AGE NOČNÁ MASKA

50 ml

Anti-aging starostlivosti pre dokonale
regenerovanú a hydratovanú pleť

71011
1 ks

26,39 €

ANTI-AGE

ZEITGARD PLATINUM
ANTI-AGING KRÉM

50 ml

All-in-one starostlivosť pre mužov pre dlhodobo 
hydratovanú pleť a vyhladenie vrások

28449
1 ks

47,39 €
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ZEITGARD 
FANTASTICKÁ MASKARA

ZEITGARD
AKTIVIZUJÚCE SÉRUM NA MIHALNICE

10 ml

Inteligentná 3D štruktúra
pre efekt „umelých rias“

5,5 ml

Šetrné, ale účinné sérum pre preukázateľne 
dlhšie a hustejšie riasy

71080
1 ks

71081
1 ks

29,99 €

44,99 €

35+SEROX

ZEITGARD SEROX
INSTANT SKIN PERFECTOR

ZEITGARD SEROX
SÉRUM S OKAMŽITÝM ÚČINKOM

30 ml

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

30 ml

Vysoko účinná kombinácia látok na okamžité 
vyhladenie pleti a hĺbkovú hydratáciu

28250
1 ks

28251
1 ks

56,89 €

84,09 €

ZEITGARD SEROX
VYPLŇOVAČ VRÁSOK

ZEITGARD SEROX
INTENZÍVNY KRÉM

15 ml

Kombinácia vysoko účinných látok pre
okamžité vyhladenie mimických vrások

50 ml

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

28236
1 ks

28244
1 ks

47,49 €

59,89 €

ZEITGARD SEROX
PROFESIONÁLNE OČNÉ VANKÚŠIKY

4 x 2 vankúšiky

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

28235
1 ks

52,49 €

KÓD CENA

ZEITGARD BEAUTY DIAMONDS
DENNÝ KRÉM

ZEITGARD BEAUTY DIAMONDS
NOČNÝ KRÉM

ZEITGARD BEAUTY DIAMONDS
ANTI-AGE PLEŤOVÝ OLEJ

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

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

28317
1 ks

28318
1 ks

28314
1 ks

47,39 €

52,49 €

47,39 €

40+BEAUTY
DIAMONDS

LASHES
CARE

KÓD CENA

BLUE LIGHT

ZEITGARD BLUE LIGHT
DEFENDER SÉRUM

30 ml

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

71060
1 ks

47,39 €
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BRUCE WILLIS
EDP

ESSENCE OF ROSE
EDP

• Korenená, silná vôňa pre mužov

• Hlava parfému: Grapefruit, pomaranč

• Srdce parfému: Korenie, listy geránia

• Základ parfému: Cédrové drevo, vetiver

• Kvetinová, zmyselná vôňa pre ženy 

• Hlava parfému: Ovocie, jazmín

• Srdce parfému: Ruža, púder

• Základ parfému: Sladká ambra

Intenzívna vôňa plná elegancie a nekonvenčnosti v dizajnovom 
flakóne. Svieža vôňa citrusových plodov Vám dodá energiu do 
celého dňa, zatiaľ čo sa korenie, listy geránia, cédrové drevo a 
vetiver postarajú o neodolateľnú príťažlivosť. Ideálna vôňa pre 
každého sebavedomého muža. Staňte sa akčným hrdinom, 
akým je aj Bruce Willis! 

Lightning Collection - tri vonné kreácie, ktorých tvárou 
sa stala Emma Heming-Willis, manželka hviezdy akčných 
filmov Bruce Willisa. Tri vône plné žiarivého lesku, rozmani-
tých emócií a magickej energie. 

Essence of Rose, vôňa vyžarujúca nekonečne nežnú 
romantiku. 

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 30505
CENA: 47,49 €

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 30330-202
CENA: 47,49 €

Parfémy celebrít: Spoločnosť LR vyvinula jedinečný medzinárodný koncept vôní celebrít. Medzinárodné hviezdy v oblasti filmu, 
designu a módy vytvárajú v úzkej spolupráci s LR vlastné, veľmi osobité parfémy. 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Bez parfému nie je elegancia
Práve ste vyšli zo sprchy, obliekli si svoje najlepšie šaty a strávili veľa času v kúpeľni úpravou 
fúzov alebo, v prípade dám, make-upom. Chýba Vám však ten najdôležitejší módny doplnok 
- parfém! Bez neho by všetko Vaše doposiaľ vynaložené úsilie vyšlo nazmar. 

Vôňa má obrovskú silu vytvárať našu náladu a vyvolávať spomienky. Vďaka vhodnému par-
fému môžete svoje okolie skutočne zaujať a ľudia si Vás budú dlhšie pamätať. Urobte dojem 
na pracovnom pohovore alebo schôdzke. Vyskúšajte naše vysokokvalitné vône a buďte 
nezabudnuteľní! 

VÔNE...

AKČNÝ HRDINA
& GENTLEMAN

PRAVÁ
FILMOVÁ
HVIEZDA!

2950 I 47,49 €
BROŽÚRA NA STIAHNUTIE

VÔNE
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METROPOLITAN MAN
EDP
• Korenená, nevtieravá vôňa pre mužov

• Hlava parfému: Bergamot, sečuánske korenie

• Srdce parfému: Kardamóm, geránium

• Základ parfému: Čokoláda, vetiver 

Len pár strieknutí tejto neodolateľnej pánskej vône a Vy sa v 
okamihu premeníte na moderného metropolitného muža. Svieži 
bergamot a sečuánske korenie Vám uberú roky a premenia Vás 
na elegantného muža plného energie, zatiaľ čo čokoláda a vetiver 
Vás obklopia aurou plnou tajomstva a zmyselnosti. 

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 30196
CENA: 33,59 € 26,59 €

HAREM
EDP
• Orientálna, zvodná vôňa pre ženy

• Hlava parfému: Mandarínka, bergamot

• Srdce parfému: Plod mučenky, marhuľa 

• Základ parfému: Čokoláda, karamel 

Harem je ideálna vôňa pre originálne a sebavedomé ženy. 
Zahaľte sa do sladkého kúzla orientu, ktoré Vás premení na 
zvodnú ženu plnú dokonalej zmyselnosti. S touto vôňou sa 
budete každý deň cítiť ako indická princezná. 

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 30404
CENA: 33,59 € 26,59 €

Čokoláda v hlavnej úlohe...

PREČO NÁM ČOKOLÁDA TAK VONIA?
Pri každom privoňaní ku kvalitnej čokoláde sa nám zbiehajú sliny na jazyku, prečo sa to ale deje? Tím mníchovských chemi-
kov zistil, že sa v čokoláde nachádza 69 prchavých aromatických zlúčenín. Neodolateľnosť vône čokolády má na svedomí 
látka nazývaná beta-ionon, ktorá sa vyskytuje v kvetinách, ale aj v esenciálnych olejoch. Čokoláda teda nielen výborne chutí, 
ale má tiež pozitívny vplyv na našu náladu. 

ušetríte
7,00 €

ušetríte
7,00 €
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Chladná a suchá pokožka vôňu dostatočne neudrží. Ak chcete predĺžiť intenzitu vône, pravidelne vlhčite miesta, na ktoré ste 
aplikovali parfém.  

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

LR CLASSICS
SINGAPORE EDP

• Korenená, intenzívna vôňa pre mužov
• Hlava parfému: Orientálne korenené akordy
• Srdce parfému: Cédrové drevo, šalvia
• Základ parfému: Vanilka, kadidlo 

Zvodná a tajomná vôňa, rovnako ako tento štát juhovýchod-
nej Ázie - miesto plné vášne a kontrastov. Ak chcete ženy 
skutočne zaujať, je pre Vás táto vôňa ako stvorená. Len 
jedno strieknutie na krk a zápästia a Vy sa ihneď premeníte 
na charizmatického muža, ktorému neodolá žiadna žena. 

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 3295-151 
CENA: 19,99 € 15,59 €

LR CLASSICS
HAWAII EDP

• Ovocná, orientálna vôňa pre ženy
• Hlava parfému: Bergamot, škorica
• Srdce parfému: Ruža, heliotrop
• Základ parfému: Vanilka, tonka 

Exotická kompozícia bergamotu, škorice, ruže a vanilky Vás 
prenesie do prímorského letoviska plného romantiky a relaxácie. 
S vôňou Hawaii sa budete cítiť mladší o niekoľko rokov. Naviac 
Vás nabije pozitívnou energiou, každodenné výzvy tak prekonáte 
s ľahkosťou a úsmevom na perách. 

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 3295-106 
CENA: 19,99 € 15,59 €

Darujte svojej polovičke 
        dokonalý darček...

ušetríte
4,40 €

ušetríte
4,40 €
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KÓD KÓDCENA CENA

PURE TENDERNESS
BY GMK EDP

LR HVIEZDNE VÔNE
PRE ŽENY

LR LIFESTYLE VÔNE
PRE ŽENY

LR CLASSICS VÔNE
PRE ŽENY

LR LIFESTYLE VÔNE
PRE ŽENY

BRILLIANT LOOK
EDP

SHINE BY NIGHT
EDP

PURE 
BY GMK EDP

HEART & SOUL
EDP

PURE HAPPINESS
BY GMK EDP

FEMME NOBLESSE
EDP

ROCKIN´ ROMANCE
EDP

ESSENCE OF MARINE
EDP

PSEUDONYM
EDP

ESSENCE OF AMBER
EDP

BEAUTYQUEEN
EDP

SENSUAL GRACE
EDP

SHINE BY DAY
EDP

50 ml

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

50 ml

Romantická vôňa, ktorá vás zahrnie poci-
tom sviežosti, inšpirácie a sebavedomia

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

Svieža vôňa nabitá energiou, ktorá Vám
otvorí všetky dvere 

50 ml

Svieža vôňa, ktorá prebudí Vás
aj Vaše zmysly

50 ml

Zmysluplná vôňa, ktorá Vás obklopí tajuplnou 
a neodolateľnou aurou 

50 ml

Zmyselná vôňa plná inšpirácie, energie
a túžby po živote

50 ml

Zvodná kvetinová vôňa prebúdza inšpiráciu
a dodá Vám poriadnu dávku sviežosti 

50 ml

Omamná vôňa plná gracióznosti, zvodnej
zmyselnosti a nežnej ľahkosti 

50 ml

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

30580
1 ks

30095
1 ks

30610
1 ks

30530
1 ks

3650
1 ks

30560
1 ks

30372
1 ks

3250
1 ks

30330-201
1 ks

30386
1 ks

30330-203
1 ks

30134
1 ks

30150
1 ks

30600
1 ks

58,69 €

33,59 €

33,59 €

58,69 €

33,59 €

58,69 €

33,59 €

33,59 €

47,49 €

33,59 €

47,49 €

33,59 €

33,59 €

33,59 €

LR CLASSICS
MARBELLA EDP

50 ml

Živá, orientálna vôňa pre pocit čistého luxusu

3295-124
1 ks

19,99 €

LR CLASSICS
VALENCIA EDP

50 ml

Ovocná vôňa plná energie, s ktorou budete 
šarmantné ako ženy Stredomoria

3295-126
1 ks

19,99 €
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LR CLASSICS
SANTORINI EDP

50 ml

Svieža, neodolateľná vôňa, ktorá Vás 
naplní pocitom blaha

3295-220
1 ks

19,99 €

LR CLASSICS
LOS ANGELES EDP 

50 ml

Ovocná, kvetinová vôňa pre pocit
mladistvej  sviežosti

3295-127
1 ks

19,99 €

LR CLASSICS
ANTIGUA EDP

50 ml

Intenzívna orientálna vôňa plná romantiky

3295-223
1 ks

19,99 €

KÓD CENALR CLASSICS VÔNE
PRE ŽENY

LR HVIEZDNE  VÔNE
PRE MUŽOV

LR LIFESTYLE VÔNE
PRE MUŽOV

PURE TENDERNESS
BY GMK EDP

PURE
BY GMK EDP

PURE HAPPINESS
BY GMK EDP

50 ml

Aromatická, drevitá vôňa plná temperamentu
a pozitívnej energie  pre čistú radosť zo života

50 ml

Drevitá, korenená vôňa
pre sebavedomých mužov

50 ml

Príťažlivá, neodolateľná vôňa plná sex-appealu
a vášne

30590
1 ks

30540
1 ks

30570
1 ks

58,69 €

58,69 €

58,69 €

OCEAN´ SKY
EDP

50 ml

Ľahká, svieža vôňa Vás naplní energiou
a bezstarostnosťou

30170
1 ks

33,59 €

KÓD CENALR LIFESTYLE VÔNE
PRE MUŽOV

LR CLASSICS VÔNE
PRE MUŽOV

TERMINATOR
EDP

JUST SPORT
EDP

JUNGLE MAN
EDP

50 ml

Nadčasová vôňa plná energie
pre charizmatických mužov

50 ml

Dynamická vôňa plná sviežosti,
mužnosti a elegancie

50 ml

Intenzívna vôňa plná exotiky
pre energických mužov

30414
1 ks

30000
1 ks

30630
1 ks

33,59 €

33,59 €

33,59 €

LR CLASSICS
STOCKHOLM

LR CLASSICS
NIAGARA EDP

50 ml

Zvodná drevitá vôňa plná neodolateľnej mužskej 
elegancie

50 ml

Silná, čerstvá vôňa, vďaka ktorej budete silní
a odvážni

3295-260
1 ks

3295-261
1 ks

19,99 €

19,99 €

LR CLASSICS
MONACO EDP

50 ml

Drevitá, elegantná vôňa vyžarujúca luxus a exkluzivitu

3295-259
1 ks

19,99 €

LR CLASSICS
BOSTON EDP

50 ml

Svieža ovocná vôňa plná energie a vzrušenia

3295-162
1 ks

19,99 €

RACING
EDP

50 ml

Provokatívna vôňa pre mužov,
ktorí majú radi výzvy a nebezpečenstvo

30027
1 ks

33,59 €
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LETÁK NA STIAHNUTIE

SOUL OF NATURE
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Vaše osobné chvíle relaxácie 
Vianoce by mali byť časom pokoja a oddychu, avšak všetci zo svojich skúseností vie-
me, že opak je pravdou. Prípravy, nákupy darčekov v preplnených nákupných centrách 
alebo cestovanie za našimi blízkymi - to všetko môže byť skutočne vyčerpávajúce a 
stresujúce. 

Aby sme Vám v tomto krásnom, ale náročnom období pomohli, ponúkame Vám naše 
100 % prírodné esenciálne oleje, ktoré sa postarajú o nabudenie Vášho tela a mysle. 
A pre maximálny pocit uvoľnenia si môžete dopriať relaxačnú masáž s naším Soul of 
Nature Ošetrujúcim olejom. 

AROMATERAPIA SOUL OF NATURE
ESENCIÁLNE OLEJE 10 ml

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

• 100 % prírodné esenciálne oleje

• Nabudia Vaše telo aj myseľ

• Na prevoňanie miestnosti či masážnych
 a ošetrujúcich olejov 

ESENCIÁLNY OLEJ CITRÓN: Svieža ovocná vôňa oleja Vás nabudí 
a dodá Vám poriadnu dávku energie počas dní, kedy ste vyčerpaní 
či len potrebujete motiváciu a povzbudenie. Citrónová vôňa je známa 
pre svoje pozitívne účinky na náladu -  motivuje, osviežuje a pozdvihuje 
náladu. Naviac Vám pomôže sa poriadne sústrediť!

ESENCIÁLNY OLEJ POMARANČ: Tento olej sa vyznačuje vzrušujú-
cimi, stimulujúcimi a povzbudzujúcimi účinkami. Jeho sladká ovocná 
vôňa Vás prebudí opäť k životu, aby ste boli silní a plní energie po celý 
deň. Pridajte pár kvapiek esenciálneho oleja do LR Ošetrujúceho oleja 
a doprajte svojej polovičke romantickú masáž. 

ESENCIÁLNY OLEJ BERGAMOT: Svieža a čistá vôňa bergamotu 
osviežuje, upokojuje a zlepšuje koncentráciu. Máte za sebou náročný deň 
a potrebujete zrelaxovať a znovu dobiť batérie? Pridajte pár kvapiek berga-
motového oleja do difuzéra, ľahnite si na gauč alebo zem a relaxujte. Už za 
pár minút sa budete cítiť ako znovuzrodení!

ESENCIÁLNY OLEJ LEVANDUĽA: Vôňa levandule je známa po celom 
svete predovšetkým pre svoje relaxačné a upokojujúce účinky. Ak ste 
poslednú dobu neustále v strese, nemôžete zaspať alebo sa v noci 
budíte, potom nesmie náš levanduľový olej na Vašom nočnom stolíku 
rozhodne chýbať. Pridajte pár kvapiek oleja do difuzéra pred tým, než 
pôjdete spať a pocíťte dokonalý relaxačný a uspávajúci účinok. 

KÓD PRODUKTU: 26080
CENA: 13,39 €   10,59 €

KÓD PRODUKTU: 26081
CENA: 10,49 €   8,29 €

KÓD PRODUKTU: 26082
CENA: 33,99 €   26,99 €

KÓD PRODUKTU: 26085
CENA: 25,69 €   20,49 €

26070 I 18,29 €

96210 I 165,89 €

ušetríte
2,80 €

ušetríte
2,20 €

ušetríte
7,00 €

ušetríte
5,20 €
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NÁŠ TIP
na darček

VIDEO NA POZRETIE

SOUL OF NATURE
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       Doprajte si 
uvoľňujúcu masáž 

SOUL OF NATURE
OŠETRUJÚCA SÉRIA
AROMATICKÝCH OLEJOV

• Uvoľnenie a relaxácia 

• Pre starostlivosť o telo aj ducha

• 8 x 100 % prírodný esenciálny olej

• 1 x Soul of Nature Ošetrujúci olej 

Mali ste náročný deň a potrebujete chvíľu len 
pre seba, aby ste mohli poriadne zrelaxovať?

Naša dokonalá Ošetrujúca séria sa postará nie-
len o Vašu pokožku, ale aj duševnú pohodu, aby 
ste sa mohli cítiť odpočinutí a plní novej energie. 

Vyberte si jeden z ôsmich 100 % prírodných 
esenciálnych olejov, pridajte pár kvapiek do 
aróma difuzéra, zatvorte oči a odpočívajte. Bolia 
Vás natiahnuté svaly? Použite náš Ošetrujúci 
olej s 97 % prírodných zložiek, ako je napríklad 
mandľový či jojobový olej a doprajte si uvoľňu-
júcu masáž. Pre ešte lepšiu relaxáciu ho môžete 
zmiešať aj s našimi esenciálnymi olejmi. 

DIY Recept "Energetický štart"
Recept nabitý energiou! Čo budete potrebovať? 100 ml Soul of Nature Ošetrujúceho oleja, 40 kva-
piek Esenciálneho oleja Pomaranč a 10 kvapiek Esenciálneho oleja Citrón. Esenciálne oleje pridajte 
priamo do Ošetrujúceho oleja, pevne uzavrite, pretrepte a máte hotovo! Teraz si môžete dopriať 
masáž, ktorá Vás nabudí. 

VYSKÚŠAJTE JEDEN Z NAŠICH DIY RECEPTOV!

Odporúčame kombinovať s:
Soul of Nature Esenciálne oleje

KÓD PRODUKTU: 26090
CENA: 161,49 €

+
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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KÓD KÓD

KÓD

CENA CENA

CENA

SOUL OF NATURE RELAXED SOUL
TELOVÉ MASLO

SOUL OF NATURE RELAXED SOUL
SPREJ DO MIESTNOSTI A NA VANKÚŠ

SOUL OF NATURE RELAXED SOUL
ROLL-ON

SOUL OF NATURE
OŠETRUJÚCIOLEJ

SOUL OF NATURE
SÉRIA 4 NÁLAD

SOUL OF NATURE
RELAXED SOUL
ZMES VÔNÍ

SOUL OF NATURE RELAXED SOUL 
SPRCHOVÝ GÉL

200 ml

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

100 ml

Relaxačný sprej pre okamžité navodenie
príjemnej relaxačnej atmosféry

10 ml

Dvojitý účinok: 100 % prírodné esenciálne oleje
pre maximálne uvoľnenie a zahriatie aj na cestách

100 ml

97 % prírodných zložiek v jedinečnom
2v1 telovom a masážnom oleji

4 x Roll-on + 4 x 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

26102
1 ks

26103
1 ks

26104
1 ks

26070
1 ks

26150
1 ks

26100
1 ks

26101
1 ks

25,69 €

15,39 €

15,39 €

18,29 €

143,89 €

25,69 €

15,39 €

SOUL OF NATURE
ESENCIÁLNY OLEJ CÉDER

10 ml

Teplá, drevitá vôňa 100 % prírodného oleja
Vám pomôže sa upokojiť a znovu nabiť energiu

26087
1 ks

10,49 €

SOUL OF NATURE
ESENCIÁLNY OLEJ TYMIÁN

10 ml

Svieži, 100 % prírodný olej na posilnenie,
stimuláciu a zlepšenie koncentrácie

26086
1 ks

33,99 €

SOUL OF NATURE
ESENCIÁLNY OLEJ MÄTA

ESENCIÁLNE
OLEJE

RELAXED
SOUL

HOPEFUL
SOUL

OŠETRUJÚCI
OLEJ

SÉRIA

10 ml

Chladná vôňa 100 % prírodného oleja Vás
prebudí a dodá dávku poriadnej energie

26083
1 ks

20,49 €

SOUL OF NATURE
ESENCIÁLNY OLEJ EUKALYPTUS

10 ml

100 % prírodný olej na osvieženie
a lepšiu koncentráciu

26084
1 ks

14,49 €

SOUL OF NATURE HOPEFUL SOUL
SPRCHOVÝ GÉL

200 ml

Harmonizujúci sprchový gél pre uvoľňujúci zážitok
pri každom sprchovaní

26111
1 ks

15,39 €
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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 na posilnenie energie a hebkú pokožku

10 ml

Hrejivý efekt, okamžité osvieženie a revitalizácia 
Vašich zmyslov 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 pozdvihnutie Vašej nálady

Dizajnový 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 €

SOUL OF NATURE HOPEFUL SOUL
TELOVÉ MASLO

200 ml

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

26112
1 ks

25,69 €

KÓD CENAHOPEFUL
SOUL

STRONG
SOUL

SOUL OF NATURE HOPEFUL SOUL
ZMES VÔNÍ

10 ml

Zmes bergamotu, santalového dreva a harman-
čeka pre maximálnu harmonizáciu a uzemnenie

26110
1 ks

25,69 €

KÓD CENACHEERFUL
SOUL

PRÍSLUŠENSTVO
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Červenej nie je nikdy dosť
Ak sa trápite výberom toho správneho odtieňa rúžu, nemusíte - stavte na červenú! 
Či už je Vaša pleť tmavá, olivová, alebo veľmi svetlá, červený rúž je klasika a pristane 
úplne každému. Nielenže dokonale zvýrazní Vaše pery, ale naviac Vás premení na 
sebavedomú a neodolateľnú ženu. Takú, akou bola aj Marilyn Monroe. 

Zaobstarajte si napríklad náš LR Colours Rúž Hot Chilli s vitamínom E, ktorý Vaše 
pery zároveň aj ošetruje!

DEKORATÍVNA KOZMETIKA LR DELUXE
RÚŽ HIGH IMPACT

Odporúčame kombinovať s: LR COLOURS Kontúrovacia 
ceruzka, LR COLOURS Balzam na pery

• Dlhotrvajúci

• Intenzívne farby

• Krémová textúra

• Jednoduché nanášanie

Dokonalý rúž, ktorý Vás premení na 
neodolateľnú ženu plnú sexappealu!

Krémová textúra zaistí jednoduché nanášanie 
pre dokonalé kontúry. Naviac je dlhotrvajúci, 
takže s Vami vydrží po celý deň - skutočne 
"bozkuvzdorný"! LR Deluxe Rúž Vám ponú-
kame v niekoľkých odtieňoch, vyberte si ten, 
ktorý sa naviac hodí k Vašej pleti. 

LIGHT CHOCOLATE
OBSAH: 3,5 g
KÓD PRODUKTU: 11130-6
CENA: 25,99 €

Zrod prvých očných tieňov je spojený s Egypťanmi a datuje sa do obdobia už pred dvanásťtisíc rokmi! Kleopatra pre svoj neodolateľný 
očný make-up používala napríklad zmes olova, zoxidovanej medi a opaľovaných mandlí. V Japonsku si dámy na očné viečka aplikovali 
napr. ryžovú múku alebo drvené okvetné lístky.  

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

D
E

K
O

R
A

T
ÍV

N
A

 K
O

Z
M

E
T
IK

A



115  12/2022

LR COLOURS
RÚŽ

• Ošetrujúce zloženie

• Intenzívne farby v mnohých odtieňoch

• Lesklá textúra

• S vitamínom E

Úžasný rúž, ktorý Vaše pery nielen skrášli, ale 
zároveň ich aj ošetruje! Vyživujúce zloženie s 
vitamínom E regeneruje Vaše suché a popras-
kané pery a poskytuje im dôležitú ochranu pred 
oxidačným stresom a vonkajšími vplyvmi. 

Doprajte svojim perám tú najlepšiu starostli-
vosť, pretože ony si to zaslúžia. 

OBSAH: 4,5 g
KÓD PRODUKTU: 10431-
CENA: 12,99 €

101 - WARM ROSE

103 - JUICY ROSE 108 - BROWN ROSE

104 - ORANGE TOFFEE 205 - MIDNIGHT PLUM

107 - HOT CHILLI

...rúž v starovekom Egypte symbolizoval, v akej spoločenskej vrstve sa žena nachádza? V tej dobre volili ženy skôr odtiene hnedé než 
červené a nosili ich aj muži. Forma rúžu, ako ju poznáme dnes, je relatívne moderným vynálezom. Prvý vysúvací rúž bol predstavený až v 
roku 1915. Do tej doby mal formu hrudky či hranola, ktorý bol zabalený do hodvábu a ženy si ho väčšinou nanášali štetcom.

VEDELI STE, ŽE...

Luxusný look
nielen cez Vianoce
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Odporúčame kombinovať s: LR COLOURS Rúž, LR COLOURS Transparentný lesklý rúž, 
LR COLOURS Balzam na pery

LR COLOURS
KONTÚROVACIA 
CERUZKA

LR COLOURS
TRANSPARENTNÝ
LESKLÝ RÚŽ

OBSAH: 1,16 g
KÓD PRODUKTU: 10032-
CENA: 6,99 €

OBSAH: 1,6 g
KÓD PRODUKTU: 10031-
CENA: 9,99 €

Prvé dôkazy o používaní rúžu na zvýraznenie pier sa datujú približne do doby pred 5 000 rokov v Mezopotámii. Veľký rozvoj 
nastal v 16. storočí za vlády kráľovnej Alžbety I., ale jeho moderná podoba sa objavuje najskôr na konci 19. storočia a to 
presne v roku 1883 na svetovej výstave v Amsterdame. Prvý komerčný model bol vyrobený zo zmesi jelenieho loja, vosku, 
červenej farby, bergamotového a mandľového oleja. Rúž ako ho poznáme v dnes je vyrábaný od roku 1915. V súčasnosti 
sú rúže mimoriadne rozšírené a prieskumy ukazujú, že až 83 % dámskej populácie rúž v Česku používa. 

Po plných perách túži každá žena. Ak neholdujete injekciám, vyskúšajte nasledujúci tip, vďaka ktorému budú Vaše pery opticky objemnej-
šie: Vezmite si kontúrovaciu ceruzku vo farbe o niečo tmavšej, ako je rúž, ktorý chcete následne použiť. Ústa orámujte teste nad vonkajším 
okrajom pier, na hornú peru nakreslite širšie písmeno V tak, aby bol hrot písmena v strede pery. Následne do stredu spodnej pery namaľujte 
zvislú čiarku, jemnými, ťukavými pohybmi naneste rúž a voilà, dokonale objemné pery sú na svete!

VEDELI STE, ŽE: AKO OPTICKY ZVÄČŠIŤ PERY?

• Pre dokonalé kontúrovanie pier

• Ideálna na korekcie

• Perfektne ladí s rúžmi

• Jednoduchá aplikácia 

• Odolný a hydratačný

• Perfektná kombinácia rúžu a lesku

• So zvodnou ovocnou príchuťou

• Široká paleta farebných odtieňov 

Radi si pery pre tým, než nanesiete rúž 
najprv orámujete, ale nemôžete zohnať ten 
správny odtieň? V LR myslíme na všetko!

Naša obľúbená LR Colours Kontúrovacia 
ceruzka tvorí v mnohých farebných odtieňoch 
ideálne duo s našimi rúžmi, aby bol Váš make-
-up dokonalý vo všetkých smeroch.  

Oživte svoje pery neodolateľným leskom...

Neviete, či dnes použiť lesk alebo rúž? Máme
pre Vás jednoduché riešenie - použite oba!

Naneste náš obľúbený LR Colours Transparentný 
lesklý rúž a premeňte svoje pery na neodolateľný 
objekt krásy. Vyberte si, ktorý odtieň Vám najlepšie 
padne a nechajte svoje pery zažiariť. Tento doplnok 
Vám budú všetci závidieť!

1 - CRYSTAL CARAMEL

2 - CRYSTAL ROSE

6 - CRYSTAL BERRY

7 - HOT CHILLI

103 - JUICY ROSE

Orámujte svoje pery
      k dokonalosti...
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KÓD KÓDCENA CENA

LR COLOURS
KRYCIA TYČINKA

LR COLOURS
MINERÁLNY PRÁŠKOVÝ PÚDER

LR COLOURS
BRONZOVÉ TÓNOVACIE PERLY

LR COLOURS
MINERÁLNE OČNÉ TIENE DUO

LR DELUXE
KOMPAKTNÁ PODKLADOVÁ BÁZA
PERFECT SMOOTH

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

15 g

Transparentný púder pre dokonalú
fixáciu každého odtieňa make-upu

18 g

Kompaktný púder vo forme perál
pre dokonale žiarivý letný vzhľad

8,5 g

Stredne krycí kompaktný make-up
báza pre dokonalú pleť aj na cestách

10062-4
SOFT MOSS

1 ks

10064
1 ks

10068
1 ks

10420-7
CASHMERE
& COPPER

1 ks

11117-104
DARK BEIGE

1 ks

9,99 €

18,99 €

18,99 €

12,99 €
37,99 €

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 €

8,99 €

LR COLOURS
ROZJASŇOVAČ OČNÝCH VIEČOK

2 x 4,6 g

Obojstranný rozjasňovač
pre denný aj večerný make-up

10004
1 ks

12,99 €

LR COLOURS
TEKUTÉ OČNÉ LINKY

2,5 ml

Rýchloschnúce a dlhotrvajúce linky 
pre zvodný vzhľad

10005-1
ABSOLUTE
BLACK

1 ks

10,99 €

LR COLOURS
VODOODOLNÁ MASKARA
NA PREDĹŽENIE MIHALNÍC

7 ml

Maskara pre predĺžené a perfektne 
oddelené riasy aj v bazéne 

10266
1 ks

15,99 €

10001-6
OLIVE GREEN
1 ks

LR COLOURS
BALZAM NA PERY

4,5 g

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

10433
1 ks

12,99 €
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PRIPIME  SI  SPOLOČNE

Objednajte
2 ks Aloe Vera
Drinking gélu

a my Vám k nim
pribalíme

1ks Aloe Vera
Hydratačný

gélový koncentrát

NÁŠ TIPna darček

SK obj. č. 95072-122

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:

POZRITE SI NÁŠ KATALÓG ONLINE

Kompletnú ponuku týchto limitovaných sérií nájdete na strane 35.


