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PŘIPRAVTE SE NA VÁNOCE 
A HÝČKEJTE SEBE I SVÉ BLÍZKÉ...
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Nechte se unést
do kouzelného

světa
LR  Vánoc!
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10€

Ve vzduchu už je pomalu cítit  kouzlo Vánoc
 –  magie očekávání, která uchvátí každého.

Očekávání společně strávených svátečních chvil s našimi blízký-
mi, intenzivní pocity a vděčnost. K tomu patří i dávání a přijímání 
dárků, ať už jde o štěstí při vybalení něčeho, po čem člověk 
dlouho toužil, nebo o radost z nečekaných překvapení. 

Rádi bychom tyto nádherné chvíle obohatili – drobnými pozor-
nostmi a nápady na dárky pro každého, kdo je pro Vás důležitý.

Vánoc  přichází
Kouzlo

DARUJTE JEŠTĚ VÍCE
Za každý prodaný produkt 
s tímto symbolem daruje 
LR dětem po celém světě 
1 nebo 10 €.

STYLOVÉ VÁNOCE
Darujte produkty LR stylově. 
Použi j te LR dárkové tašky
s líbivým vánočním designem.
I 96192   25 Kč

LIMITOVANÁ NABÍDKA
Produkty s tímto symbo-
lem jsou k dispozici pouze
na Vánoce a do vyprodání 
zásob!

10€1€limitovaná
NABÍDKA

Dělat dobré věci může být tak snadné...

LR GLOBAL KIDS FUND
VÁNOČNÍ HRNEK | 40201

699 Kč

limitovaná
NABÍDKA
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100% NATÜRLICHE
ÄTHERISCHE ÖLE

FLASCHEN & TIEGEL 
AUS RECYCLING-

KUNSTSTOFF (RPET)*

KONTROLLEN 
NACH HÖCHSTEN

QUALITÄTSSTANDARDS

ÄTHERISCHE ÖLE & 
ÖL-MISCHUNGEN IN 

GLASFLASCHEN 
MIT ALTGLASANTEIL*

1 | WINTER SOUL TĚLOVÉ MÁSLO 200 ml

1

2

3

2 | WINTER SOUL SMĚS VŮNÍ 10 ml

3 | WINTER SOUL SPRCHOVÝ A KOUPELOVÝ OLEJ 200 ml

4 | WINTER SOUL SÉRIE (Tělové máslo 200 ml + Sprchový a koupelový olej 200 ml)

100% přírodní éterické oleje: 
mandarinka, zázvor, vanilka, 
santalové dřevo

Lahvičky a skleničky
vyrobené z recyklova-
ného plastu (rPET)

Kontroly podle 
nejvyšších standardů 
kvality

Éterické oleje a směsi 
olejů ve skleněných 
lahvičkách s obsahem 
recyklovaného skla

4 | WINTER SOUL SÉRIE

   | 26144   1 118 Kč

 835 Kč

100% přírodní éterické oleje pro Vaši pohodu
Nechat svou mysl jen tak bloudit? S limitovanými produkty WINTER SOUL si můžete do svého
domova přinést svou osobní oázu pohody. Zahalte se do příjemně hřejivé vůně a nechte se hýčkat.

Sladká a kořeněná vůně, kterou se vyznačuje vanilka, mandarinka, zázvor a santalové dřevo, 
ší ří pocit bezpečí a klidu – pro kouzelné vánoční chví le!

Ponořte se do magického zimního 
světa wellness se Soul of Nature!

Bohaté tělové máslo v zimě udržuje suchou pokožku hebkou a vláčnou – s vysoce kvalitním olejem z makada-
miových ořechů a kakaovým máslem z certifikovaného udržitelného pěstování. Na Vaši pohodu působí harmo-
nizujícím a rozmazlujícím způsobem. S 98 %* přírodních složek a 100% přírodními éterickými oleji. 

| 26142   699 Kč

Vonná směs tvořená 100% přírodními esenciálními oleji, určená k provonění místnosti pomocí nosiče vůní. 
Kompozice olejů rozvine svou sladkou, kořenitě hřejivou a příjemnou vůni po celé místnosti.  

| 26143   699 Kč

Čistí a pečuje o suchou a citlivou pokožku v období zimy  při sprchování a koupání a působí harmonizačně na Vaši 
pohodu. Jedinečná textura s okamžitým efektem: v kombinaci s vodou se olej promění v mléčnou Kleopatřinu kou-
pel – čisté rozmazlování těla i duše. Bezvodé složení s 99 %* přírodních složek a 100% přírodními éterickými oleji.  

| 26141   419 Kč

Perfektní zimní série, se kterou se budete cítit prostě skvěle.  

| 26144   835 Kč

Rozmazlujte
 své tělo i  duši

limitovaná
NABÍDKAUŠETŘÍTE

283 Kč



1 | ÉTERICKÝ OLEJ MANDARINKA 10 ml

2 | ÉTERICKÝ OLEJ HŘEBÍČEK 10 ml

3 | AROMALAMPA

4 | PEČUJÍCÍ OLEJ 100 ml SÉRIE 2 ks

5 | DIY SÉRIE ÉTERICKÝCH OLEJŮ

100% přírodní éterické oleje
jsou balzámem pro tělo i duši!

Objevte účinek přírodních ingrediencí na Vaši poho-
du a radujte se ze zimních chvil plných vůní! Nové 
jednodruhové oleje zelená mandarinka
a kořeněný hřebíček můžete stejně jako všechny 
ostatní oleje použít jak k provonění místnosti
v aromalampě, tak k provonění pečujícího oleje LR.

Živá, ovocně hřejivá vůně zelených mandarinek z Brazílie, 
která má relaxační a zároveň povzbuzující a posilující 
účinek.

| 26088   799 Kč

Silná, hřejivě kořenitá vůně hřebíčku z Madagaskaru
– má uzemňující, povzbuzující a zároveň relaxační
a posilující účinek.

| 26089   719 Kč

Aromalampa ze dřeva a keramiky. Kompatibilní se všemi 
vonnými směsmi a éterickými oleji. Šíří přírodní esence
v každé místnosti – pro rozjímavou atmosféru.

| 40199   929 Kč

Jemný tělový a masážní olej. Kombinace 3 cenných olejů: 
mandlového oleje, jojobového oleje a oleje s extraktem z Aloe 
vera. Vyživuje, regeneruje a chrání pokožku před vysoušením.

| 26072   695 Kč

Vyberte si své favority ze čtyř vánočních DIY sérií olejů:

HAPPINESS | 26092   1 499 Kč
Mandarinka 10 ml + Pomeranč 10 ml + Tymián 10 ml

FRESH KICK | 26093   1 129 Kč
Mandarinka 10 ml + Hřebíček 10 ml

JOIE DE VIVRE | 26094   1 399 Kč
Bergamot 10 ml + Cedr 10 ml + Hřebíček 10 ml

WELLNESS | 26095   1 399 Kč
Hřebíček 10 ml + Pomeranč 10 ml + Tymián 10 ml

A navíc:
Součástí každé limitované DIY 
série éterických olejů je lahvička
s rozprašovačem pro přípravu
Vašeho pokojového spreje.

Vytvořte si svou magickou 
pokojovou vůni!
DIY  RECEPT „ EXTRA  PORCE  SVĚŽESTI“ 
pro 50ml  sprej

5 kapek hřebíčku 
20 kapek mandarinky 
35 g alkoholu (např. z lékárny) 
15 gramů destilované vody

Jak na to:
Naplňte nádobu alkoholem, přidejte éterické oleje
a zalijte vodou. Vše dobře promíchejte a nakonec 
naplňte svůj magický zázrak do malých Soul of Nature 
lahviček s rozprašovačem.

Pro individuální provonění 100 ml pečujícího oleje
LR použijte dvojnásobné množství éterických olejů!

Zimní oáza
pohody

1 2

5

3
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limitovanáNABÍDKA

4 | SOUL OF NATURE
    PEČUJÍCÍ OLEJ SÉRIE 2 ks

   | 26072   998 Kč

 695 Kč

HAPPINESS SÉRIE
DIY Série éterických 
olejů s rozprašovačem

I 26092   2 009 Kč

1 499 Kč

FRESH KICK SÉRIE
DIY Série éterických 
olejů s rozprašovačem

I 26093   1 518 Kč

1 129 Kč

JOIE DE VIVRE 
SÉRIE
DIY Série éterických 
olejů s rozprašovačem

I 26094   1 929 Kč

1 399 Kč

WELLNESS SÉRIE
DIY Série éterických 
olejů s rozprašovačem

I 26095   1 929 Kč

1 399 Kč

ÄTHERISCHE 
ÖLE ZUR 

BEDUFTUNG
DES LR PFLEGEÖLS

ÄTHERISCHE 
ÖLE ZUR 

RAUMBEDUFTUNG

ÉTERICKÉ OLEJE 
PRO PROVONĚNÍ 

PEČUJÍCÍHO OLEJE

ÉTERICKÉ OLEJE 
PRO PROVONĚNÍ 

MÍSTNOSTI

UŠETŘÍTE
303 Kč



1 | ALOE VERA SPARKLING SENSATIONS SPRCHOVÝ GEL 200 ml

2 | ALOE VERA SPARKLING SENSATIONS TĚLOVÝ KRÉM 200 ml

V párty náladě během svátků
Vánoce a Silvestra slavíme s limitovanou, luxusní 
řadou péče o obličej a tělo: Sparkling Sensations 
se svůdnou vůní sektu! Organický extrakt z hroznů 
a Aloe vera probudí Vaši pokožku ze zimního 
spánku a dodá jí kouzelně zářivý glow!

Magický zážitek 
z šumivé péče

Magicky šumivá péče o tělo

Magicky šumivá péče o pleť

Zlatavě třpytivý sprchový gel se ve sprše promění v hebkou pěnu, která jemně čistí, zklidňuje, hydratuje
a osvěžuje pokožku. S Aloe vera, bio extraktem z hroznů a svůdnou vůní šumivého vína.  

| 27124   369 Kč

Lehce našlehaný tělový krém pro zářivou pokožku. Zanechává pokožku sametově hebkou a hydratovanou. Zlata-
vé kapky na pokožce zanechávají jemný třpyt. S Aloe vera, bio extraktem z hroznů a svůdnou vůní šumivého vína.

| 27125   549 Kč

4 | ALOE VERA SPARKLING SENSATIONS BUBBLE MASK  45 ml
Čisticí detoxikační maska pro svěží pleť. Gel se promění v pěnu z drobných šumivých bublinek – jako byste
na obličeji měli perlivé víno. S Aloe vera, organickým extraktem z hroznů, svůdnou vůní a Bubble boosterem. 

| 27126   699 Kč

5 | ALOE VERA SPARKLING SENSATIONS PLEŤOVÝ KRÉM 50 ml
Lehce našlehaný krém na obličej pro zářivou pleť. Zanechává pokožku sametově hebkou, poskytuje jí dlouhodo-
bou hydrataci a zanechává lehce zlatavý třpyt. S Aloe vera, bio extraktem z hroznů a svůdnou vůní šumivého vína.  

| 27127   745 Kč

3 | ALOE VERA SPARKLING SENSATIONS SÉRIE PRO PÉČI O TĚLO
(Sprchový gel 200 ml + Tělový krém 200 ml)

Nejprve si vychutnejte perlivou sprchu se svůdnou vůní šumivého vína a poté hýčkejte svou pokožku 
nadýchaným tělovým krémem pro zlatavou záři.  

| 27134   729 Kč

6 | ALOE VERA SPARKLING SENSATIONS SÉRIE PRO PÉČI O PLEŤ
 (Bubble mask 45 ml + Pleťový krém 50 ml)

Dvakrát týdně si důkladně vyčistěte obličej pomocí Bubble Mask. Na pokožce šumí jako perlivé víno a umožňuje 
pokožce zazářit! Každé ráno používejte smetanový krém na obličej, a postarejte se tak o ohromující glow. 

| 27128   1 149 Kč

1

2

4

5
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limitovaná
NABÍDKA

6 | SPARKLING SENSATIONS  
     SÉRIE PRO PÉČI O PLEŤ

   | 27128   1 444 Kč

 1 149 Kč

3 | SPARKLING SENSATIONS  
     SÉRIE PRO PÉČI O TĚLO

   | 27134   918 Kč

 729 Kč

1€

1€

UŠETŘÍTE
295 Kč

UŠETŘÍTE
189 Kč



Zklidňující péče o namáhanou 
pokožku obličeje
Tajemství jedinečných účinků 2fázového 
pleťového séra Aloe Vera CBD spočívá v kombi-
naci 50 % hydratačního gelu z Aloe vera
a ochranného organického oleje ze semen
konopí setého s CBD. Jako magický film zajišťuje 
rovnoměrnou a zjemněnou pleť! V zimě rty rychle 
praskají – křehnou. S vydatným olejem pro péči
o rty Aloe Vera CBD chráníte jemnou pokožku 
Vašich rtů přirozeným způsobem.

1 | ALOE VERA CBD OLEJ NA RTY 10 ml
Pro sametově hebké, pružné rty navzdory větru
a nepříznivému počasí. Zklidňující a intenzivně vyživující 
kombinace Aloe vera, organického oleje ze semen ko-
nopí setého a CBD. S osvěžující mátou.

| 20852   399 Kč

3 | ALOE VERA CBD SÉRIE PRO PÉČI O PLEŤ
(Olej na rty 10 ml + Dvoufázové pleťové sérum 30 ml)

CBD pečující duo pro pokožku obličeje a rtů. Ideální na 
cesty – vejde se do každé kabelky!

| 20854   939 Kč

4 | ALOE VERA CBD SÉRIE PRO PÉČI O TĚLO
(Olejový sprchový gel 200 ml + Tělový peeling se solí 300 ml)

Tělový peeling s mořskou solí a olejový sprchový gel
pro pocit uvolnění.

| 20827   645 Kč

2 | ALOE VERA CBD DVOUFÁZOVÉ
     PLEŤOVÉ SÉRUM 30 ml 

Fáze 1: Hydratační péče 
Fáze 2: Regenerace a ochrana 

50 % hydratačního gelu z Aloe vera, ochranný organický
olej ze semínek konopí setého a CBD se postarají
o zklidněnou a hydratovanou pleť! Aplikujte ráno a večer 
na vyčištěnou pokožku obličeje a nechte krátce vstřebat. 
Před použitím dobře protřepejte.

| 20818   859 Kč

3 | ALOE VERA CBD           
    SÉRIE PRO PÉČI O PLEŤ

   | 20854   1 258 Kč

 939 Kč
4 | ALOE VERA CBD           
    SÉRIE PRO PÉČI O TĚLO

   | 20827   810 Kč

 645 Kč

limitovanáNABÍDKA

Zimní péče
pro citlivou pokožku

Objevte magické účinky Aloe vera gelu,
organického oleje ze semen

Cannabis sativa & CBD
na namáhanou a suchou pokožku.

Zažijte symbiózu zázračných rostlin
Aloe vera barbadensis & Cannabis sativa

pro Vaši zimní rutinu krásy!

Tip:
Zkombinujte Aloe Vera CBD Sérii péče o obličej 
s Aloe Vera CBD Sérií péče o tělo a vytvořte tak 

ideální vánoční dárek!

Pečující zázrak
s magickou silou

1
2
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UŠETŘÍTE
319 Kč UŠETŘÍTE

165 Kč



Fantasticky voňavé trio pro čištění a péči o Vaše tělo
Zrcadlo, zrcadlo… řekni mi, kdo je na světě nejkrásnější?
S limitovanou, ledově čirou vonnou zimní péčí hýčkáte svou pokožku i vlasy a okamžitě se cítíte
jako ve své oblíbené pohádce!

Zimní
pohádka
plná kouzel!

1 | VÁŠ WINTER FAIRY TALE SPRCHOVÝ PEELING 200 ml
Něžně vonící Sprchový peeling jemně vyčistí pokožku Vašeho těla a díky drobným peelingovým zrníčkům 
připomínajícím sněhové vločky učiní Vaši pokožku sametově hebkou. Pokožka je tak optimálně připravená
na následnou péči pomocí Krémového oleje pro péči o tělo.

| 27160   319 Kč

2 | VÁŠ WINTER FAIRY TALE KRÉMOVÝ OLEJ PRO PÉČI O TĚLO 200 ml
Textura intenzivně vyživujícího Krémového oleje pro péči o tělo se při aplikaci mění z krémové na olejovou!
Vaše pokožka je po sprše hýčkaná, opečovávaná a chráněná před vysoušením v důsledků chladného počasí.

| 27161   399 Kč

3 | VÁŠ WINTER FAIRY TALE SPREJ NA TĚLO & VLASY 100 ml
Praktický sprej hydratuje Vaše tělo a vlasy díky cenné kyselině hyaluronové a dalším vybraným ingrediencím. 
Celé Vaše tělo zahalí do svěží, čisté zimní vůně.  

| 27162   429 Kč

4 | VAŠE WINTER FAIRY TALE SÉRIE
(Sprchový peeling 200 ml + Krémový olej pro péči o tělo 200 ml + Sprej na tělo & vlasy 100 ml)

Sprchový peeling, Krémový olej pro péči o tělo a Sprej na tělo & vlasy v pohádkovém vzhledu – perfektní 
vánoční dárek pro každého, kdo rád sní.

| 27163   915 Kč

okouzlující
pohádkový vzhled

1

2

3

4 | VAŠE WINTER
     FAIRY TALE SÉRIE

   | 27163   1 147 Kč

 915 Kč

1€
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limitovanáNABÍDKA
UŠETŘÍTE

232 Kč
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Užijte si relaxační pečující
rituály s Milk & Honey!
Teď v zimě je ideální čas na teplou, rozmazlující 
koupel s mlékem a medem! Již královna Kleopatra 
věděla: Přirozené tajemství krásy výživného mléka 
a cenného medu uvolňuje, regeneruje
a uklidňuje tělo i duši.

1 | MILK & HONEY PLEŤOVÁ MASKA 34 ml
Milk & Honey pleťová maska se postará o krásnou pleť! 
Inovativní duo maska obsahuje 2 různé textury: medový 
gel na T-zónu, která bývá mastná, a mléčný krém na 
tváře, které bývají spíše suché.

| 27079   519 Kč

Rozmazlující péče
s mlékem a medem

Připravte si pěnovou koupel Milk & Honey. 

Naneste výživnou pleťovou masku a nechte
ji působit během koupele.

Zavřete oči a užijte si relaxační koupel. 

Po koupeli hýčkejte pokožku těla
bohatým tělovým krémem.

Tajemství krásy
pro magické 
okamžiky péče

4 | MILK & HONEY SÉRIE (Pleťová maska 34 ml
+ Tělový krém 200 ml + Pěna do koupele 250 ml)

2 | MILK & HONEY TĚLOVÝ KRÉM 200 ml
Po koupeli hýčkejte pokožku svého těla svůdně vonícím 
tělovým krémem Milk & Honey – poté se budete cítit jako 
znovuzrození!

| 27073   489 Kč

3 | MILK & HONEY PĚNA DO KOUPELE 250 ml
Luxusní pečující receptura pěny do koupele Milk & Ho-
ney jemně čistí, vyživuje a zajišťuje nádherně hebkou, 
jemnou a hladkou pokožku!

| 27074   319 Kč

Přírodní péče o tělo i duši. Perfektní série pro zimní rituál 
péče s mlékem a medem.

| 27085   1 049 Kč

4 | MILK & HONEY
     SÉRIE

   | 27085   1 327 Kč

 1 049 Kč

lim
ito

van
á

NABÍD
KA 1

2

3

UŠETŘÍTE
278 Kč



Aloe vera pro zářivou pleť!
Zklidňující péče s čistým gelem z Aloe vera
a přírodními rostlinnými výtažky pro suchou
a namáhanou pokožku obličeje.

Bohaté hydratační textury zakrývají Vaši pokožku 
jako magický film.

Aloe Vera Série péče o pleť s denním krémem, 
nočním krémem a 24hodinovým hydratačním 
sérem je také skvělým tipem na dárek, zejména 
v zimě!

1 | ALOE VERA EXTRA BOHATÝ
    DENNÍ KRÉM  50 ml

2 | ALOE VERA 24HODINOVÉ
    HYDRATAČNÍ SÉRUM 30 ml

Extra bohatý denní krém, který v zimě ochrání Vaši 
pokožku před chladem a vnějšími vlivy.

| 20740   745 Kč

Jemné sérum poskytuje Vaší pleti blahodárnou
hydrataci po celý den.

| 20685   719 Kč

3 | ALOE VERA REGENERAČNÍ
    NOČNÍ KRÉM 50 ml
Intenzivní péče o obličej pro noční regeneraci silně 
namáhané pokožky.

| 20675   745 Kč

Zimní rutina
Aloe Vera

Tři základní produkty každodenní péče
 o obličej poskytují každé pleti dostatek

hydratace a pomáhají jí přirozeně zazářit!

Tip:
Po vyčištění obličeje nejprve naneste sérum, 
nechte krátce vstřebat a poté použijte ráno 

denní krém a večer noční krém.

Kouzlo zázračné 
rostliny

4 | ALOE VERA SÉRIE PÉČE O PLEŤ
(Extra bohatý denní krém 50 ml + 24hodinové hydra-
tační sérum 30 ml + Regenerační noční krém 50 ml)
Optimálně sladěná pečující série pro zimou namáhanou 
pokožku.

| 20817   1 649 Kč

tak snadné
             tak dobré...
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4 | ALOE VERA SÉRIE
     PRO PÉČI O PLEŤ

   | 20817   2 209 Kč

 1 649 Kč

1€

limitovaná

NABÍDKA

1

2

3

UŠETŘÍTE
560 Kč



4 | ALOE VERA SÉRIE
     PÉČE O DĚTI

   | 20337   767 Kč

 535 Kč

1€

První sníh rozbuší dětská srdíčka!
Objevte zářivý, zasněžený svět ledního medvěda Lilo a těšte se na třpytivou zábavu při mytí rukou
s limitovaným pěnovým mýdlem. S magicky třpytivým zubním gelem a sprchovým gelem, šamponem
a kondicionérem 3v1 se Vaše každodenní péče o tělo stane zvířátkovým potěšením!

Kouzelný
zimní svět
pro všechny 
malé snílky

1 | ALOE VERA KIDS MAGICKY TŘPYTIVÉ PĚNOVÉ MÝDLO 200 ml
Jemně čistící pěnové mýdlo se na slunci třpytí a leskne jako sníh. Hydratuje a chrání citlivou dětskou pokožku 
před vysoušením. S Aloe vera, organickým výtažkem z broskve a ovocnou vůní. 

POUŽITÍ: Vezměte pěnové mýdlo do dlaní, obdivujte třpyt a lesk, rozetřete a napěňte.
Poté si ruce opláchněte vlažnou vodou. 

| 20336   259 Kč

2 | ALOE VERA KIDS MAGICKY TŘPYTIVÝ ZUBNÍ GEL 50 ml
Šetrné čištění mléčných zoubků s jemnou mátovou příchutí a třpytivým efektem.
Vhodný pro děti od 0 do 6 let.

| 20329   159 Kč

3 | ALOE VERA KIDS 3V1 ŠAMPON, KONDICIONÉR & SPRCHOVÝ GEL 250 ml
Šetrné čištění pokožky a vlasů – bez tahání! Dětské vlásky čistí a hydratuje. Zároveň chrání pokožku hlavy
a usnadňuje rozčesávání.

| 20328   349 Kč

4 | ALOE VERA KIDS SÉRIE PÉČE O DĚTI (Magicky třpytivé pěnové mýdlo 200 ml
+ Magicky třpytivý zubní gel 50 ml + 3v1 Šampon, kondicionér & sprchový gel 250 ml)
Aby se každý rituál péče stal pro děti třpytivým, magickým zážitkem!

| 20337   535 Kč

21VÁNOCE 2022

limitovaná

NABÍDKA

1

2

3

UŠETŘÍTE
232 Kč



4 | ALOE VERA 
    POWERPACK SÉRIE 

   | 20859   1 338 Kč

 1 059 Kč

1 | ALOE VERA POWERPACK OČNÍ SÉRUM 15 ml

2 | ALOE VERA POWERPACK HYDRATAČNÍ GELOVÝ KRÉM 100 ml

3 | ALOE VERA POWERPACK SÉRIE
(Oční sérum 15 ml + Hydratační gelový krém 100 ml)

Vše, co muž potřebuje pro svou každodenní péči
Váš balíček plný sí ly pro atraktivní upravený vzhled. Nová limitovaná péče o obličej 

POWERPACK se silnou kombinací 50 % Aloe vera, extraktu z listů baobabu, kofeinu

a organického zázvoru – skutečný turbo star t do každého dne!

Oční sérum pro muže s příjemně chladivým efektem. Redukuje tmavé kruhy a otoky, oživuje, vyhlazuje
a redukuje jemné vrásky. S 50 % Aloe vera, extraktem z listů baobabu, kofeinem a organickým extraktem
ze zázvoru.  

| 20444   859 Kč

Hydratační gelový krém, který se okamžitě vstřebává, vyhlazuje pleť a zanechává ji svěží a fit.
S 50 % Aloe vera, extraktem z listů baobabu, kofeinem a organickým extraktem zázvoru. 

| 20445   479 Kč

Vaše výpomoc pro perfektní start do každého dne. Aby Vaše pokožka byla v té nejlepší formě.

| 20859   1 059 Kč

Magická 
pečující síla 
pro skutečné 
muže

23VÁNOCE 2022

limitovaná

NABÍDKA

1

2

UŠETŘÍTE
279 Kč



25VÁNOCE 2022

Přírodní
kouzelný nápoj
pro celou
rodinu

1 | ALOE VERA DRINKING GEL
    TRADITIONAL S MEDEM
    SÉRIE

   | 80840   1 949 Kč

 1 389 Kč
1€

limitovaná

NABÍDKA

SÉRIÍ
1 | ALOE VERA DRINKING GEL TRADITIONAL S MEDEM SÉRIE (2 ks Aloe Vera
Drinking Gel Traditional s medem 1000 ml + 1 ks Aloe Vera Hydratační gelový koncentrát 100 ml)

Pro větší pohodu. Podporuje celkový pocit pohody, obranyschopnost organismu a ener-
getický metabolismus.  

| 80840   1 949 Kč   1 389 Kč

2 | ALOE VERA DRINKING GEL BROSKEV SÉRIE (2 ks Aloe Vera
Drinking Gel Broskev 1000 ml + 1 ks Aloe Vera Hydratační gelový koncentrát 100 ml)

Pro lepší pocit z vlastního těla. Bez cukru. Nízký obsah kalorií, podporuje a povzbu-
zuje energetický metabolismus. 

| 80841  1 949 Kč   1 389 Kč

3 | ALOE VERA DRINKING GEL IMMUNE PLUS SÉRIE (2 ks Aloe Vera
Drinking Gel Immune Plus 1000 ml + 1 ks Aloe Vera Hydratační gelový koncentrát 100 ml)

K posílení imunitního systému. Stimuluje imunitní systém a podporuje obranyschopnost organismu.

| 80839   2 169 Kč   1 589 Kč

4 | ALOE VERA DRINKING GEL SÉRIE INTENSE SIVERA (2 ks Aloe Vera
Drinking Gel Intense Sivera 1000 ml + 1 ks Aloe Vera Hydratační gelový koncentrát 100 ml)

Pro více vitality. Podporuje krevní cévy, urychluje vstřebávání železa a chrání před
oxidativním stresem. 

| 80842   2 169 Kč   1 589 Kč

5 | ALOE VERA DRINKING GEL ACTIVE FREEDOM SÉRIE (2 ks Aloe Vera
Drinking Gel Active Freedom 1000 ml + 1 ks Aloe Vera Hydratační gelový koncentrát 100 ml)

Pro větší volnost pohybu. Podporuje pohyblivost a stabilitu pohybového aparátu.  

| 80843   2 169 Kč   1 589 Kč

6 | ALOE VERA DRINKING GEL ACAI SÉRIE (2 ks Aloe Vera Drinking Gel
Acai 1000 ml + 1 ks Aloe Vera Hydratační gelový koncentrát 100 ml)

Pro slunné dny – po celý rok. Trojitá ochrana s plody açaí: vyvážená rovnováha 
elektrolytů, ochrana pokožky a podpora obranyschopnosti.  

| 80844   2 169 Kč   1 589 Kč

Kouzlo? Magie? Jednoduše Aloe vera!
Vyberte si své favority ze šesti variant Aloe Vera Drinking Gelů! 
Jedinečná limitovaná vánoční série, jejíž součástí je nyní Aloe Vera Hydratační gelový koncentrát.

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

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

(3 mm)

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

 * du montant de référence pour l’apport journalier 

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

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

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

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

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

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

65
66

3

This product is certified by:

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

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

TRADITIONAL HONEY

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

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

(3 mm)

Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°:

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

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

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne

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

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

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

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

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

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

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

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

89 mg (111 %**)

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

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

80 mg (100 %**)

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

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

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

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

89 mg (111 %**)

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

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

80 mg (100 %**)

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

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

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

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

89 mg (111 %**)

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

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

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

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

PEACH FL AVOUR

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

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

(3 mm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vitamin E (α-TE)
Vitamin C

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

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

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

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

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

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

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

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

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

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

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

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

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

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

Vitamina E (α-TE)
Vitamina C

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

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

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

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

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

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

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

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

NVloeibaar voedingssupplement met vitamine C, zink en seleen

Ingrediënten: Aloe vera (Barbadensis Miller) gel1 (85%), bloemenhoning (8%), gembersap (6%, Zingiber officinale), 
geconcentreerd citroensap (Citrus limon) (0,4 %), vitamin C (L-ascorbinezuur), voedingszuur (citronenzuur), stabilisator 
(xanthaangom), conserveermiddel (kaliumsorbaat), zinkcitraat-3-hydraat, natriumseleniet. 
Consumeren aanbeveling: Neem driemaal daags 30 ml (gelijk aan 3 dopjes). Het beste voor de maaltijd, kan 
worden verdund met water of vruchtensap.
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel consumeren. 
De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupplementen zijn geen vervanging 
voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van belang is. Product buiten 
het bereik van kinderen bewaren.

* Vitamine C, zink en seleen dragen bij tot de normale werking van het immuunsysteem.
** Referentiehoeveelheid voor de dagelijkse inname

1 Mexico

Voedingswaardevermelding per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamine C
Zink
Seleen

89 mg (111 %**)
11 mg (110 %**)

50 µg (91 %**) 

80 mg (100 %**)
10 mg (100 %**)

45 µg (82 %**)

68
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This product is certified by:
Dit product is gecertificeerd door: / 

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

 Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Zink und Selen

Zutaten: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gel1 (85 %), Blütenhonig (8 %), Ingwersaft (Zingiber officinale) (6 %), 
Zitronensaftkonzentrat  (Citrus limon) (0,4 %), Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Säuerungsmittel (Citronensäure), 
Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Zinkcitrat-3-hydrat, Natriumselenit.
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich 30 ml (entspricht 3 Verschlusskappen) einnehmen, am besten vor den 
Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig verbrauchen. 
Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind 
kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise 
von Bedeutung ist. Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

AT

* Vitamin C, Zink und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr

¹ Mexiko

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

89 mg (111 %**)
11 mg (110 %**)

50 µg (91 %**) 

80 mg (100 %**)
10 mg (100 %**)

45 µg (82 %**)

1000 ml
11 Einheiten*** /  
11 eenheden*** 85 % Aloe Vera Blattfilet /

85 % Aloe Vera leaf fillet
Mit Ingwer, Zitrone, Honig, Vitamin C, Zink /
With ginger, lemon, honey, vitamin C, zinc
Unterstützt das Immunsystem* /
Supports the immune system*

IMMUNE PLUS*
MADE IN GERMANY

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

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

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

68
18
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Dit product is gecertificeerd door: / 
This product is certified by:

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

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

AT

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

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

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

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

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

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

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

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

1000 ml
11 Einheiten** /  
11 eenheden** 

85% Aloe Vera Blattfilet 

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

AÇAÍ PRO SUMMER

 LIM
ITED 

ED
IT

IO
N

MADE IN GERMANY

Behälter 4
Wrap around label

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

(3 mm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nährwerte  pro 100 ml
pro 90 ml 

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

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

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

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

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

< 0,5 g
 < 0,01 g

Voedingswaarden per 100 ml
per 90 ml 

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

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

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

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

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

< 0,5 g
 < 0,01 g

Valori nutrizionali in 100 ml
in 90 ml 

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

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

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

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

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

< 0,5 g
 < 0,01 g

Valeurs 
nutritionnelles  par 100 ml

par 90 ml 
(= 3 x 30 ml)*

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

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

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

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

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

< 0,5 g
 < 0,01 g

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

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

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

INTENSE SIVER A

UŠETŘÍTE
560 Kč
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Připraveni na 
zimu? 1 | SEZÓNNÍ

     PODPŮRNÁ SÉRIE

   | 80780   1 907 Kč

 1 209 Kč

Zimní čajový obřad
Rozmazlujte své smysly aromatickým čajem  

z bobulí! Zažijte malý výlet plný zážitků pro tělo 
i duši s každým šálkem čaje a užijte si pocit tep-

la, vnitřního klidu a čisté pohody!

Příprava: 
1 ½ lžičky čaje zalijte ve velkém šálku vroucí 

vodou (cca 200 ml), zakryjte, nechte
5–6 minut odstát a poté sceďte.

2 | LR LIFETAKT OCHUCENÁ      
    BYLINKOVÁ A OVOCNÁ            
    ČAJOVÁ SMĚS SÉRIE 2 ks

   | 80657   598 Kč

 445 Kč

1

2

1 | LR LIFETAKT OCHUCENÁ BYLINKOVÁ
     A OVOCNÁ ČAJOVÁ SMĚS 75 g

2 | MICROSILVER UNIVERZÁLNÍ
     TĚLOVÝ KRÉM 75 ml

2 | LR LIFETAKT OCHUCENÁ BYLINKOVÁ
     A OVOCNÁ ČAJOVÁ SMĚS SÉRIE 2 ks

Lahodná kompozice mezinárodní čajové klasiky. Obsahuje 
oolong, pu-erh, ibišek, červenou řepu, kousky jahod, mátu 
klasnatou, kousky jablek, mátu peprnou, okvětní lístky růže
a kousky šípků.

| 80655   299 Kč

Vysoce účinná kombinace Micro-
silver BG™ a ectoinu posiluje kožní 
bariéru prostřednictvím cílené 
kontroly choroboplodných 
zárodků.

Skutečné řešení problémů pro 
podrážděnou, extrémně suchou
a namáhanou pokožku.

| 25034   949 Kč

1 | SEZÓNNÍ PODPŮRNÁ SÉRIE (2 ks Vita Active 
150 ml + 1 ks MicroSilver Plus Gel na ruce 75 ml)

Ochrana zevnitř i zvenčí pro celou rodinu! Vita Active 
poskytuje velkým i malým 10 důležitých vitamínů
v jediné čajové lžičce každý den!

Antibakteriální gel na ruce s mikrostříbrem spolehlivě 
chrání před bakteriemi a viry.

| 80780   1 209 Kč

Zažijte s každým šálkem malý požitek pro tělo i duši.
Více chuti, více požitku s výhodnou sérií.

| 80657   445 Kč

limitovaná
NABÍDKA

Zde jsou Vaši dokonalí
společníci:
Naše sezónní podpůrná série Vám zajistí účinnou 
ochranu zevnitř i zvenčí nejen v zimním období. 

A jedinečný Univerzální tělový krém s mikrostříbrem
se zase postará o dokonalou ochranu Vaší namáha-
né pokožky.

limitovaná

NABÍDKA

UŠETŘÍTE
153 Kč UŠETŘÍTE

698 Kč



4 | LR CLASSICS EDP
    LONDON COLLECTION SÉRIE

   | 30643   1 647 Kč

 1 249 Kč

Kombinovatelné vůně pro 
jedinečné vonné kompozice.
Tři fascinující unisex vůně, které Vás ve své 
vzájemné kombinaci doprovodí na cestě za 
vůněmi zimního Londýna. Každá ze tří kompozic 
Vás přenese na zvláštní magické místo v britské 
metropoli. Podle libosti na sebe můžete nastříkat 
jednu, dvě nebo všechny tři vůně a vytvořit si tak 
svou vlastní, jedinečnou vůni. Vytvořte si každý 
den zcela individuální kompozici!

1 | LR CLASSICS EDP 50 ml
    LONDON COLLECTION 1
Živá, kořeněná vůně Vás magicky vtáhne do slavnostně 
vyzdobené Oxford Street na vánoční nákupy.
S pepřem, levandulí a pačuli.

| 3295-134   549 Kč

2 | LR CLASSICS EDP 50 ml
    LONDON COLLECTION 2
Krémově sladká vůně Vás zahalí do příjemného tepla, zatím-
co se přenesete do romantického Winter Wonderlandu
v Hyde Parku. S grapefruitem, vanilkou a santalovým dřevem.

| 3295-135   549 Kč

3 | LR CLASSICS EDP 50 ml
    LONDON COLLECTION 3
Vůně čerstvých bylinek a aromatická svěžest Vás zavede 
na světově proslulý trh Covent Garden.
S citronem, rozmarýnem a pižmem.

| 3295-136   549 Kč

4 | LR CLASSICS EDP 50 ml
    LONDON COLLECTION SÉRIE 3 ks
Tři kombinovatelné vůně v jedné sérii pro nekonečné 
množství voňavých kombinací.

| 30643   1 249 Kč

Mixujte a porovnávejte
1. Vyberte si dvě nebo tři vůně
z LONDON COLLECTION.

2. Nastříkejte své favority na pokožku
jednoho po druhém. Sami se rozhodnete,

kolik které vůně chcete použít.

3. Hotovo! Je tak snadné vytvořit si vlastní, 
osobní, jedinečnou vonnou kompozici.

AROMATICKÁ
Živost a lehkost se snoubí
v elegantní dřevité vůni
s aromatickou, svěží notou.

SMYSLNÁ
Jemné teplo a svěží tóny
se snoubí ve smyslnou vůni.

DŘEVITÁ
Dřevitě kořeněné a krémově
teplé tóny se snoubí
v kompozici živé elegance.

Návrhy na DIY dvojice vůní:

Vytvořte si svou 
individuální 
voňavou cestu
do Londýna!

0302 +

0301 +

0201 +
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1€

limitovaná
NABÍDKA

UŠETŘÍTE
398 Kč



7 | FEMME NOBLESSE
     SÉRIE

   | 30371   1 578 Kč

 1 175 Kč

3 | JUNGLE MAN
     SÉRIE

   | 30632   1 418 Kč

 1 059 Kč

1€1€

Svátek pro Vaše smysly.
Naše lifestylové vůně pro muže a ženy jemně 
zdůrazní Vaše individuální charisma.

Naše bestsellery Jungle Man a Femme Noblesse 
rozhodně patří pod každý vánoční stromeček!

Vůně plné
magické
přitažlivosti

1 | JUNGLE MAN EDP 50 ml
Nejprodávanější vůně pro muže. Vzrušující směs
levandule, máty a jemných fazolí tonka pro všechny 
dobrodruhy, kteří mají i o svátcích rádi trochu vzrušení.

| 30630   929 Kč

5 | FEMME NOBLESSE EDP 50 ml
Nejprodávanější vůně pro ženy. Elegantní ženská vonná kom-
pozice s nádechem luxusu. Nadčasová a ušlechtilá s květy 
pomerančovníku, ylang-ylang, vanilkou a vzácnou tonkou.

| 30372   929 Kč

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

4 | JUNGLE MAN EXTREME EDP 50 ml

3 | JUNGLE MAN SÉRIE 7 | FEMME NOBLESSE SÉRIE

Extra porce svěžesti a péče po holení s mužnou vůní 
levandule, máty a fazolí tonka.

| 30631   489 Kč

Bohatě parfémovaný tělový krém, který Vás od hlavy až 
k patě zahalí do smyslné vůně Femme Noblesse.

| 30370   649 Kč

Ultra mužná vůně. Intenzivnější varianta Jungle Man
pro opravdu odvážné. Exotická kompozice s artemisií,
eukalyptem a pačuli.

| 30490   929 Kč

Eau de Parfum a voda po holení se vzrušující vůní 
svobody a dobrodružství.

| 30632   1 059 Kč

Parfém a parfémovaný tělový krém s luxusní dámskou 
vůní pro ženy se stylem.

| 30371   1 175 Kč

nejprodávanější vůně...

31VÁNOCE 2022

Kouzlo vůní
Žádný dárek není osobnější

než dobrý parfém. 
Vůně podtrhují charakter,

vzbuzují emoce
a očarují smysly.

Darujte jedinečné intenzivní okamžiky
se speciální vůní,

na kterou budete vzpomínat!
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UŠETŘÍTE
359 Kč UŠETŘÍTE

403 Kč



6 | LOVINGLY BY BRUCE
     WILLIS SÉRIE

   | 30413   1 848 Kč

 1 475 Kč

9 | BRUCE WILLIS PERSONAL
     EDITION SÉRIE

   | 30500   1 788 Kč

 1 415 Kč

3 | GUIDO MARIA KRETSCHMER
     EDP SÉRIE

   | 30230   2 598 Kč

 2 059 Kč

limitované
NABÍDKY SÉRIÍ

Díky okouzlujícím vůním celebrit se budete cítit jako hvězda! Jedinečné vonné kompozice
od Bruce Willise a Guida Maria Kretschmera propůjčují neodolatelné charisma.

Hvězdné vůně pro kouzelné chvíle

1 | GUIDO MARIA KRETSCHMER FOR MEN EDP 50 ml
Ušlechtilá mužná vůně s kořenitě dřevitými esencemi, jako 
je bergamot, vetiver a kůže.

| 30220   1 299 Kč

3 | GUIDO MARIA KRETSCHMER EDP SÉRIE
Dva nadčasově elegantní Eau de Parfum pro ženy
a muže. Perfektní dárek pro stylové milovníky vůní.

| 30230   2 059 Kč

5 | LOVINGLY BY BRUCE WILLIS
     TĚLOVÉ MLÉKO 200 ml
Limitované, jemně parfémované tělové mléko vyživuje
a zahaluje celé tělo smyslnou, elegantní vůní Lovingly.

| 30410   549 Kč

8 | BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION
     VLASOVÝ A TĚLOVÝ ŠAMPON 200 ml
Parfémovaný šampon na vlasy a tělo. S charismatickou
vůní citrusových plodů, pačuli a tabákových akordů.

| 2951   489 Kč

8 | BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION
     WINTER EDITION EDP 50 ml
Teplá a ležérní vůně – jako útulný zimní večer u krbu. Se smy-
slnými koženými akordy, oudem a nádechem tabáku.

| 30146   1 299 Kč

9 | BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION SÉRIE
Perfektní vánoční dárek pro fanoušky Bruce Willise. Eau 
de Parfum a parfémovaný šampon na vlasy a tělo v sérii.

| 30500   1 415 Kč

7 | BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION
     EDP 50 ml
Charismatický a elegantní. Mužná vůně s citrusovými
plody, pačuli, tóny tabáku a kůže.

| 2950   1 299 Kč
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2 | GUIDO MARIA KRETSCHMER FOR WOMEN EDP 50 ml
Tato vonná kompozice mandarinky, růže a vanilky vyzařuje 
něžnou svůdnost a smyslnou eleganci.

| 30200   1 299 Kč

4 | LOVINGLY BY BRUCE WILLIS EDP 50 ml
Vyznání lásky Bruce Willise jeho manželce Emmě, které se 
proměnilo ve vůni. Ženská kompozice citrusových plodů, 
hrušky, lilie, pivoňky, bílého cedru a santalového dřeva.

| 3630   1 299 Kč

6 | LOVINGLY BY BRUCE WILLIS SÉRIE
Vánoční dárek pro ženy plný lásky: Eau de Parfum
a limitované tělové mléko vyzařují čistou romantiku!

| 30413   1 475 Kč

UŠETŘÍTE
373 Kč
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1 | ZEITGARD PRO PŘÍSTROJ 4V1
     S HLAVICÍ DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

   | 70110- 

 7 849 Kč

35VÁNOCE 2022

2  
PEELINGOVÁ HLAVICE
Intenzivní kavitační peeling s ino-
vativní ultrazvukovou technologií 
precizně odstraňuje nečistoty
a postará se o čistou a hladkou 
pokožku obličeje do hloubky pórů.

3  
HLAVICE PRO
VYHLAZENÍ OBLIČEJE
Hlavice na vyhlazování obličeje 
proti stárnutí zajišťuje pomocí 
ultrazvuku v kombinaci s vysoce 
účinnou péčí LR ZEITGARD 
pevnější pokožku s větší 
pružností.
Navíc dokáže redukovat známky 
stárnutí.

4 
HLAVICE PRO
PÉČI O TĚLO
Masážní hlavice pro zpevnění 
těla se díky ultrazvuku a vibraci 
postará o posílení pojivové 
tkáně a redukci celulitidy.

1  
HLAVICE NA ČIŠTĚNÍ
OBLIČEJE
Profesionální čisticí hlavice 
pro až 10x efektivnější čištění 
obličeje přesvědčí jedinečným 
hygienickým konceptem. Vlákna 
měkkého čisticího kartáčku jsou 
smíchána s antibakteriálním
Microsilver BG™.

Zažijte kouzlo
inovativní
technologie!

1 | ZEITGARD PRO PŘÍSTROJ 4V1
Kosmetický přístroj s nabíjecí stanicí + hlavice dle 
výběru: -1 Hlavice na čištění obličeje (vč. adaptéru),
-2 Peelingová hlavice, -3 Hlavice pro vyhlazení obličeje,
 -4 Hlavice pro péči o pokožku těla

| 70110-   7 849 Kč

2 | ZEITGARD ČISTICÍ SÉRIE
(Čisticí krém 125 ml + Pleťová voda 200 ml)

Čisticí krém jemně, ale důkladně čistí pokožku obličeje
v kombinaci s hlavicí na čištění obličeje. Pleťová voda 
zklidňuje pleť po ošetření čisticím kartáčkem nebo 
kavitačním peelingem a posiluje její přirozenou ochran-
nou funkci. Oba produkty obsahují extrakt z harungany, 
který podporuje regeneraci pokožky.

| 28007   959 Kč

3 | ZEITGARD TĚLOVÝ KRÉM 200 ml

Tělový krém s inovativním systémem transportu 
účinných látek obnovuje přirozenou kolageno-
vou strukturu pokožky, hydratuje ji a ukládá 
hydrataci v pokožce. Panthenol a vitamín E
posilují její ochrannou funkci, kyselina hyaluro-
nová ji viditelně vyplňuje. Pokožka je pružnější
a odolnější, je hedvábná a hladká.

| 28002   1 059 Kč

Kouzelné kosmetické nástroje 
pro nadčasovou krásu.
Užijte si luxus profesionální kosmetiky jako ze saló-
nu v pohodlí Vašeho domova: 

Inovativní high-tech přístroj se čtyřmi různými 
hlavicemi pro účinné čištění a péči o obličej
a tělo – přizpůsobené věkovým a individuálním 
potřebám pleti.

2 | ZEITGARD ČISTICÍ SÉRIE

   | 28007   1 218 Kč

 959 Kč

1
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2

UŠETŘÍTE
259 Kč
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limitovaná
NABÍDKA

    Ovocnávitaminová  nálož
Kosmetické receptury pro magickou záři
Skutečná vitamínová bomba pro pružnou a hebkou pokožku a rovnoměrnou, zářivou 

pleť! Dokonalý příval energie pro zimou namáhanou pokožku. Jednoduše ho večer na-

neste na vyčištěnou pleť před tím, než použijete obvyklou noční péči – a ráno vkročte
do zářivého dne!

Vitamín C je dobrý pro imunitní systém nejen zevnitř, ale působí také zvenku
na pokožku jako trojitá účinná zbraň proti stárnutí:
1. Poskytuje pokožce maximum svěžesti a podporuje její hydrataci.
2. Zmírňuje pigmentové skvrny a zajišťuje rovnoměrnou pleť.
3. Stimuluje tvorbu kolagenu a podporuje regeneraci pokožky – pro pevnou
  a hladkou pokožku

Díky naší inovativní zlaté technologii dosahujeme maximální stability
aktivní složky. Plná síla vitamínu C je zachována až do poslední kapky séra 
dí ky nejjemnějším částicím zlata!

1 | ZEITGARD SÉRUM S VITAMÍNEM C
    S ROZJASŇUJÍCÍM EFEKTEM 30 ml

Ovocný vitamínový booster pro zimou namáhanou pleť.
Pro mladistvě zářivý lesk a magické charisma!

Skutečná vitamínová bomba s rozjasňujícím efektem pro hebkou
a vypnutou pokožku a rovnoměrnou, zářivou pleť.
Se zlatou technologií a anti-aging účinkem.

| 28191   1 289 Kč

Tajemství
magického
charisma
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Oslavte s námi 20 let s Aloe vera!

Již po dvě desetiletí Vám LR přináší dokonalé a vysoce kvalitní  produkty se silou přírody – 
s Aloe vera. Tato rostlina je opravdovým multitalentem, který o Vás pečuje zevnitř i zvenčí. 
Postará se o správné fungování Vašeho organismu, duševní pohodu, ale i krásnou pokožku 
a lesklé, zdravě vypadající vlasy. 

Proč je důležité zařadit Aloe vera do našeho jídelníčku? Tato rostlina je bohatá na vitamíny, 
minerály, aminokyseliny a mnoho dalších tělu prospěšných látek. Ty zajišťují správnou funkci 
imunitního systému a celého těla a chrání nás tak před škodlivými vnějšími vlivy. 

Věděli jste, že…

• Používáme ty nejlepší suroviny na světě, které jsou vždy 100% kvalitní?

• Používáme tu nejlepší Aloe vera rostlinu na světě – proto mají naše výrobky přirozeně  
   dobrou chuť?

• Našim partnerům nabízíme osvědčený obchodní model pro finanční nezávislost
   s možností mezinárodní kariéry v čase a na místě, které si sami zvolí?

• Každoročně u nás začínají tisíce lidí svou úspěšnou kariéru?

LR působí na trhu již více než 35 let. Reprezentuje nás přes  300 000
nezávislých LR partnerů ve více jak 29 zemích světa. Inovativní produkty 
z oblasti doplňků stravy, kosmetiky a péče o tělo i duši se pyšní vyso-
kou kvalitou – „Made in Germany“.
Ta je testována a kontrolována renomovanými nezávislými instituty, 
jako je například SGS INSTITUT FRESENIUS.

V našich výrobcích se snoubí nejnovější vědecké poznatky společně se 
silou přírody. Motto LR je jednoduché, ale výstižné – „MORE QUALITY 
FOR YOUR LIFE“. 

LR VÝROBKY OBSAHUJÍ INGREDIENCE TÉ NEJVYŠŠÍ KVALITY.
V naší kosmetice nenajdete žádné mikroplasty, parabeny ani minerální 
oleje. Téměř všechny obaly našich výrobků jsou z certifikovaného FSC  
materiálu, recyklovaného plastu nebo skla. Naše metody zpracování šetří 
životní prostředí a tabu je pro nás samozřejmě i testování na zvířatech.
PROTOŽE NA PŘÍRODĚ ZÁLEŽÍ!

Proč ALOE VERA od LR?

Tuto otázku si jistě klade každý z Vás. Odpověď je jednoduchá: LR je expertem na Aloe vera 
již 20 let. Rostlinu zpracováváme pomocí ultra moderního zařízení a pouze  naše Aloe Vera 
Drinking Gely jsou vyznamenány pečetí SGS INSTITUTU FRESENIUS a IASC.

To potvrzuje nejvyšší kvalitu a čistotu našich výrobků obsahujících Aloe vera. Mnoho našich 
produktů s Aloe je navíc uvedených na Kölner Liste®, který zveřejňuje seznam výrobků
s minimalizovaným dopingovým rizikem. Proto jsou vhodné i pro vrcholové sportovce! 

3Forest Stewardship Council je neisková organizace, jejíž základní myšlenkou je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné
a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Certifikát FSC tak dává zákazníkovi jistotu, že certifikovaný materiál pochází
z šetrně obhospodařovaných lesů.

1SGS INSTITUT FRESENIUS je přední světová společnost zabývající se inspekcí, verifikací a certifikací produktů.
Testuje tak například bezpečnost a kvalitu potravin, nápojů a spotřebního zboží.

2IASC je certifikační společnost potvrzující skutečné množství Aloe vera v produktech a surovinách.
Kontrolováni jsou jak pěstitelé, tak i zpracovatelé a výrobci.

V I D E O  K E  Z H L É D N U T Í
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Léto definitivně skončilo a chladné, deštivé dny jsou tady. Nemocní lidé jsou všude kolem 
nás – v hromadné dopravě, v kanceláři, ve škole i školce, ale i doma. Aby se naše tělo mohlo 
účinně bránit před útoky virů a bakterií, je třeba poskytnout mu tu nejlepší možnou ochranu.

Pokud jste přípravě svého organismu na toto období nevěnovali v létě dostatek pozornosti, 
nevadí. Ještě pořád máte šanci! Dopřejte svému tělu kvalitní doplňky stravy plné vi-
tamínů, jako je například náš Aloe Vera Drinking Gel Broskev, který je oblíbený u dětí
a vhodný i pro diabetiky.

ZDRAVÍ A IMUNITA
Pomozte svému tělu bránit se
před nemocemi

LR LIFETAKT
AV DRINKING GEL 
BROSKEV

OBSAH: 1000 ml
KÓD PRODUKTU: 80750
CENA: 780 Kč

KÓD PRODUKTU: 80756
CENA: 4 210 Kč

SÉRIE
6 KS

Je Aloe Vera Drinking Gel vhodný i pro děti?
Ano, je vhodný. Doporučujeme jeho postupné podávání od tří let věku. Dávkování dětem nesmí překročit 20 ml 1x denně.
Pro svou mírně nahořklou chuť nemusí Aloe Vera Gel dětem chutnat. Pro dosažení příjemnější chuti jej lze smíchat s vodou
nebo ovocnou šťávou.

Pro děti obzvláště doporučujeme Aloe Vera Drinking Gel Broskev bez cukru, který obsahuje 98 % čistého gelu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

• Pro normální funkci celého těla
 a podporu imunity

• Vhodný i pro diabetiky – bez přidaného cukru

• 100 % doporučené denní dávky vitamínu C

• 98 % Aloe vera gelu

Oblíbený Aloe Vera Drinking Gel s příjemnou příchutí 
broskve zachutná opravdu každému, a to i dětem! 
Chutný pomocník v péči o Vaše tělo se postará o nor-
mální funkci imunitního systému i cév, pozitivní účinky
má také na Váš energetický metabolismus, kosti
a činnost nervové soustavy.

Diabetes neboli cukrovka, je závažné a život omezující 
onemocnění, kterým např. v České republice trpí 
desetina populace. Proto si každoročně 14. listopadu 
(datum narození objevitele inzulinu Frederika Bantinga) 
připomínáme Světový den diabetu, abychom tak 
zvýšili povědomí o tomto onemocnění a podpořili 
preventivní programy. A jak jinak byste měli tento den 
oslavit než přípitkem naším Aloe Vera Drinking gelem 
bez obsahu cukru a s osvěžující příchutí broskve!

Cílová skupina: Muži i ženy všech věkových kategorií. 
Broskvová příchuť zachutná i dětem a absenci cukru 
ocení hlavně diabetici.

Pro ještě lepší účinek doporučujeme kombinovat s: LR LIFETAKT Cistus 
Incanus produkty, LR LIFETAKT Vita Active Red, LR LIFETAKT 
Super Omega Kapsle, LR LIFETAKT Reishi Plus Kapsle
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LETÁK KE STAŽENÍ

ALOE VERA DRINKING GELY
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COLOSTRUM
LIQUIDjoyful

Poznejte Colostrum Joyful,
nového člena naší Colostrum rodiny.
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LIMITOVANÁ
NOVINKA

• Ještě lepší chuť díky odstranění okyselujících kultur

• Vysoce efektivní posílení imunitního systému

• Účinná ochrana před bakteriemi a viry

• 100% přírodní produkt

Stejně účinné pro posílení imunity jako naše klasické Colostrum Liquid. Co 
je na něm ještě lepšího? Jeho jemnější chuť, kterou ocení hlavně ti 
nejmenší! Této chuti je dosaženo díky procesu extrakce syrovátky. 
Absence okyselujících kultur má za následek změnu chuti, zatímco 
proces filtrace, bohatost a účinek ingrediencí zůstávají nezměněné. 
Dopřejte svým dětem to nejlepší, aby byly vždy zdravé a šťastné!

Cílová skupina: Muži, ženy i děti všech věkových kategorií. 
Obzvláště nepostradatelné pro osoby s oslabenou imunitou.

PROCES VÝROBY:
Kolostrum je zmraženo ihned po odebrání. V dalším procesu zpracování je 
mléko pouze odtučněno a zbaveno kaseinu, ale není pasterizováno. Složky 
obsažené v kolostru jsou vysoce citlivé na teplo. Z toho důvodu LR prefe-
ruje výrobní proces za studena, díky kterému jsou složky optimálně 
chráněny a zachovány během celého procesu. 

Všechny naše Colostrum produkty jsou vyrobeny v Německu a neobsahují žádné přidané látky, 
barviva ani konzervanty. Dokonalá kvalita LR Colostrum produktů je zajišťována kontrolami
a potvrzena pečetí kvality SGS INSTITUT FRESENIUS, která je jednou z nejpřísnějších nezávislých 
institucí na trhu.

Kolostrum od 
evropských krav

Doprava ve 
zmraženém stavu

Zbavení tuků & kaseinu, 
nepasterizováno

Vysoká kvalita 
potvrzená SGS 

INSTITUT FRESENIUS

BEZ UMĚLÝCH
BARVIV

BEZ
KONZERVANTŮ

Pro dokonalé posílení imunity doporučujeme kombinovat s:
LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gely, LR LIFETAKT Cistus Incanus produkty, 
LR LIFETAKT Colostrum kapsle

OBSAH: 125 ml
KÓD PRODUKTU: 80646
CENA: 949 Kč

LR LIFETAKT
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VIDEO KE ZHLÉDNUTÍ

COLOSTRUM
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LR LIFETAKT
SUPER OMEGA
KAPSLE

OBSAH: 60 kapslí
KÓD PRODUKTU: 80338
CENA: 1 309 Kč  1 039 Kč

KÓD PRODUKTU: 80144
CENA: 4 869 Kč

SÉRIE
4 KS

Super Omega dodávají našemu tělu nezbytné omega 3 mastné kyseliny. Zvyšují tak poměr mezi těmi pro 
naše tělo příznivými mastnými kyselinami a těmi, kterých máme v potravě nadbytečné množství (omega 
6 MK). Zlepšuje se tak stav našeho kardiovaskulárního aparátu, snižuje se riziko civilizačních chorob, 
jakými jsou například infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda, zlepšuje se stav našeho nervového 
systému, schopnost soustředění, myšlení i paměťových funkcí.

Osobně užívám omega 3 MK s velmi dobrými výsledky u řady svých pacientů v kombinaci s klasickou 
léčbou.

NÁZOR LÉKAŘE

MUDr. Pavel Hanzelka

• Pro normální činnost srdce

• Pro normální funkci kardiovaskulárního systému

• Vysoký obsah nenasycených mastných kyselin

• Rybí tuk získaný z udržitelného rybolovu

Nebydlíte u moře a nemáte tak každodenní přístup 
k čerstvým rybám? Nevadí! Super Omega Kapsle 
jsou skvělou náhradou – v denní dávce Vám 
poskytnou 1 260 mg omega-3 mastných kyselin, 
630 mg EPA, 420 mg DHA a 117 mg ß-glukanu.

Vaše srdce, cévy i mozek Vám za to rozhodně 
poděkují.

Cílová skupina: Muži i ženy všech věkových 
kategorií. Doporučujeme speciálně pro ty, kdo 
potřebují či chtějí podpořit svůj kardiovaskulární 
systém i mozek.

Pro srdce
    jako zvon...

Pro ještě lepší účinek doporučujeme kombinovat s: LR LIFETAKT Aloe Vera 
Drinking Gely, LR LIFETAKT Pro Balance Tablety, LR LIFETAKT Reishi 
Plus Kapsle, LR LIFETAKT Mind Master Extreme

ušetříte
270 Kč

LETÁK KE STAŽENÍ

SUPER OMEGA KAPSLE
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LR LIFETAKT
CISTUS INCANUS
PRODUKTY

ÚSTNÍ SPREJ
OBSAH: 30 ml
KÓD PRODUKTU: 80326
CENA: 669 Kč  535 Kč

KAPSLE
OBSAH: 60 kapslí
KÓD PRODUKTU: 80325
CENA: 1 309 Kč  1 039 Kč

• Pro podporu imunitního systému

• Účinný v boji i proti vysoce agresivním virům

• S protizánětlivými účinky

• Detoxikace organismu

Objevte blahodárné
    účinky skalní růže

Cistus incanus neboli skalní růže je malá, nenápadná rostlinka, která v sobě
však ukrývá obrovskou sílu. Účinně bojuje se všemi druhy virů a zabraňuje jejich
pronikání do buněk našeho organizmu. Známá je hlavně pro svůj vysoký obsah polyfenolů, které se vyznačují
svými detoxikačními účinky, zvyšují obranyschopnost organismu, detoxikují jej a působí protizánětlivě. 

Cistus Incanus Ústní sprej: Rychlá a účinná podpora Vašeho imunitního systému s 86 % extraktu
z Cistu incanu, obohacená o vitamíny C a E. Ideální na cesty!

Cistus Incanus Kapsle: Měsíční podpora pro Váš imunitní systém – vysoký obsah polyfenolů
s antioxidačními účinky, 72 % Cistu incanu, 100 % doporučené denní dávky vitamínu C a nezapomněli
jsme ani na životně důležitý zinek!

Cílová skupina: Muži i ženy všech věkových kategorií, kteří chtějí podpořit obranyschopnost svého organismu.

ušetříte
270 Kč

ušetříte
134 Kč

Pro ještě lepší účinek doporučujeme kombinovat s: LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gely, 
LR LIFETAKT Pro 12 Kapsle, LR LIFETAKT Colostrum Kapsle, LR LIFETAKT Night Master

Sila prírodných antioxidantov „skalnej ruže“ poskytuje účinnú pomoc pri infekciách

a chráni tkanivá pred poškodením zápalom.

NÁZOR LÉKAŘE

MUDr. Tomáš Kampe MPH

KÓD PRODUKTU: 80142
CENA: 3 745 Kč

SÉRIE
3 KS

VEGANVEGANSKÉ

VIDEO KE ZHLÉDNUTÍ

CISTUS INCANUS
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LR LIFETAKT 
5in1 MEN´S SHOT

LR LIFETAKT 
VITA ACTIVE RED

OBSAH: 30 x 25 ml
KÓD PRODUKTU: 81020
CENA: 3 899 Kč  3 119 Kč

OBSAH: 150 ml
KÓD PRODUKTU: 80301
CENA: 679 Kč KÓD PRODUKTU: 81023

CENA: 9 799 Kč
SÉRIE
3 KS

KÓD PRODUKTU: 80148
CENA: 1 855 Kč

SÉRIE
3 KS

Vita Active představuje unikátní kotejl z 21 druhů ovoce a zeleniny.
Posiluje náš organismus, obzvláště obranný systém našeho těla, v boji s mikroorganismy.
Je nejen vynikajícím preventivním prostředkem, ale také doplňkem klasické léčby řady především 
infekčních onemocnění. Je velmi chutný, a proto i oblíbený v dětské populaci.

Osobně mám velmi dobré zkušenosti právě u této skupiny pacientů, kde pomáhá zkracovat
průběh zvláště respiračních nemocí a snižovat riziko komplikací.

Unikátny prípravok vyvinutý špeciálne pre mužov. Pre optimálny metabolizmus a tvorbu energie, nor-
málnu funkciu svalov, zdravie pokožky a vlasov, obranyschopnosť, redukciu únavy, stresu a podporu 
reprodukčných schopností muža. Je bez cukru, laktózy, lepku a umelých farbív a nie je potrebné 
uchovávať ho v chlade. Viditeľné a citeľné zmeny hlásia muži užívajúci tento produkt už po niekoľ-
kých mesiacoch pravidelného užívania.

Pre udržanie dosiahnutých zmien je vhodné jeho dlhodobé užívanie, vrátane možnosti kombinovania 
s ďalšími LR LIFETAKT doplnkami.

NÁZOR LÉKAŘE NÁZOR LÉKAŘE

MUDr. Pavel Hanzelka MUDr. Tomáš Kampe MPH

• Pro podporu imunitního systému

• Zajišťuje normální činnost energetického
 metabolismu a nervové soustavy

• 100 % doporučené denní dávky různých vitamínů

• 200 % doporučené denní dávky vitamínu D

• Pro zdravou pokožku a husté vlasy

• Podpora tvorby testosteronu
 pro dokonalou potenci

• Podpora tvorby bílkovin a růstu svalů

• S kofeinem pro více energie 

Pro ještě lepší účinek doporučujeme kombinovat s:
LR LIFETAKT Pro Balance Tablety, LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gely,
LR LIFETAKT Colostrum Joyful, LR LIFETAKT Mind Master Formula Red

Dodávat tělu potřebné a kvalitní vitamíny může 
být v době chemických postřiků obtížné. Pokud 
nedisponujete vlastní bio zahrádkou a ovoce
i zeleninu nakupujete v supermarketech,
může se jejich konzumace minout účinkem. 

Dopřejte svému tělu jen to nejlepší s Vita 
Active Red – vitamíny nabitým koktejlem
z 21 druhů ovoce a zeleniny. Chutná i dětem!

Cílová skupina: Pro všechny, kteří chtějí svému 
tělu dodat životně důležité vitamíny.

LR myslí i na muže! Inovativní Power Drink s Active-
a Preventive-Complex je dokonalým All-in-One řešením 
pro všechny potřeby mužů – přejete si větší množství 
energie, dokonalou pokožku, husté vlasy, atraktivní svaly
nebo spolehlivou potenci?
5in1 Men’s Shot se postará
o všechna Vaše přání,
a to v jedné praktické to-go 
denní dávce! Od teď už Vám 
neodolá žádná žena.

Cílová skupina: Muži od 18 let, 
kteří touží po přitažlivém vzhledu 
a dokonalé mužnosti.

 Koktejl nabitý
vitamíny

Atraktivní mužnost
v jedné dávce

Pro ještě lepší účinek doporučujeme kombinovat s: LR LIFETAKT Active Freedom Kapsle, LR LIFETAKT 
Night Master, ZEITGARD Blue Light Defender Sérum, L-Recapin Šampon a Tonikum

FREI VON
ZUCKERBEZ CUKRU

FREI VON
KÜNSTLICHEN
FARBSTOFFEN

BEZ UMĚLÝCH
BARVIV

ušetříte
780 Kč

VIDEO KE ZHLÉDNUTÍ

5in1 MEN´S SHOT
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PRODUKT KÓD CENA PRODUKT KÓD CENA

LR LIFETAKT
ALOE VERA DRINKING GEL
TRADITIONAL S MEDEM

LR LIFETAKT
ALOE VERA DRINKING GEL
IMMUNE PLUS

LR LIFETAKT
COLOSTRUM LIQUID

LR LIFETAKT
ALOE VERA DRINKING GEL
INTENSE SIVERA

LR LIFETAKT
PRO 12 KAPSLE

LR LIFETAKT
ALOE VERA DRINKING GEL
ACTIVE FREEDOM

LR LIFETAKT
REISHI PLUS KAPSLE

LR LIFETAKT
ALOE VERA DRINKING GEL
ACAI PRO SUMMER

LR LIFETAKT
ACTIVE FREEDOM KAPSLE

LR LIFETAKT
WOMAN PHYTO KAPSLE

LR LIFETAKT
NIGHT MASTER

LR LIFETAKT
5in1 BEAUTY ELIXÍR LR LIFETAKT

PRO BALANCE TABLETY

1000 ml
95 % Aloe vera gelu a vysoký 
obsah vitamínu C pro správnou 
funkci celého těla

1000 ml

85 % Aloe vera, zázvor, selen
a zinek pro maximální posílení 
imunitního systému

125 ml
100% přírodní tekuté 
colostrum pro rychlé posílení 
imunitního systému1000 ml

90 % Aloe vera gelu s kopřivovým 
extraktem pro všeobecnou pohodu

30 kapslí

12 kmenů baterií pro správnou 
funkčnost střev i imunitního 
systému

1000 ml
88 % Aloe vera gelu, vitamíny C
a E a kolagen pro zdravé klouby
a chrupavky

30 kapslí

Houba nesmrtelnosti a vitamín C 
pro dokonalé fungování těla

1000 ml

85 % Aloe vera gelu, vitamín C, zinek, 
měď a hořčík pro podporu obrany-
schopnosti organismu

60 kapslí

Pro normální stav kostí, svalů
a tvorbu pojivových tkání

90 kapslí

Vysoce účinné látky a vitamíny 
pro potlačení negativních projevů 
menopauzy

30 x 3,7 g

Vysoce účinné látky a kombinace 
vitamínů pro kvalitní spánek

30 x 25 ml

Komplexní prevence  pro krásný 
vzhled i vnitřní pohodu

360 tablet

Účinná kombinace minerálů
a stopových prvků pro boj
s překyselením organismu

80700
1 ks

81000
1 ks

80361
1 ks

80800
1 ks

80370
1 ks

80850
1 ks

80331
1 ks

81100
1 ks

80190
1 ks

80332
1 ks

81110
1 ks

81030
1 ks 80102

1 ks

780 Kč

890 Kč

949 Kč

890 Kč

1 345 Kč

890 Kč

1 309 Kč

890 Kč

1 049 Kč

935 Kč

1 999 Kč

3 899 Kč
1 119 Kč

80706
série 6 ks

81006
série 6 ks

80364
série 6 ks

80806
série 6 ks

80373
série 3 ks

80856
série 6 ks

80147
série 3 ks

81106
série 6 ks

80192
série 3 ks

80352
série 3 ks

81033
série 3 ks 80108

série 3 ks

4 210 Kč

4 810 Kč

5 399 Kč

4 810 Kč

3 699 Kč

4 810 Kč

3 745 Kč

4 810 Kč

2 995 Kč

2 579 Kč

9 799 Kč
2 995 Kč

LR LIFETAKT
MIND MASTER EXTREME

14 x 2,5 g

Rychlá dávka energie s vysokým 
obsahem různých vitamínů

80980
1 ks

749 Kč

80985
série 5 ks

3 259 Kč

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

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

(3 mm)

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

 * du montant de référence pour l’apport journalier 

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

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

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

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

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

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

65
66

3

This product is certified by:

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

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

TRADITIONAL HONEY

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

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

(3 mm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vitamin E (α-TE)
Vitamin C

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

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

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

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

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

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

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

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

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

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

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

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

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

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

Vitamina E (α-TE)
Vitamina C

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

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

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

65
66

1

This product is certified by:

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

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

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

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

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

NVloeibaar voedingssupplement met vitamine C, zink en seleen

Ingrediënten: Aloe vera (Barbadensis Miller) gel1 (85%), bloemenhoning (8%), gembersap (6%, Zingiber officinale), 
geconcentreerd citroensap (Citrus limon) (0,4 %), vitamin C (L-ascorbinezuur), voedingszuur (citronenzuur), stabilisator 
(xanthaangom), conserveermiddel (kaliumsorbaat), zinkcitraat-3-hydraat, natriumseleniet. 
Consumeren aanbeveling: Neem driemaal daags 30 ml (gelijk aan 3 dopjes). Het beste voor de maaltijd, kan 
worden verdund met water of vruchtensap.
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel consumeren. 
De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupplementen zijn geen vervanging 
voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van belang is. Product buiten 
het bereik van kinderen bewaren.

* Vitamine C, zink en seleen dragen bij tot de normale werking van het immuunsysteem.
** Referentiehoeveelheid voor de dagelijkse inname

1 Mexico

Voedingswaardevermelding per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamine C
Zink
Seleen

89 mg (111 %**)
11 mg (110 %**)

50 µg (91 %**) 

80 mg (100 %**)
10 mg (100 %**)

45 µg (82 %**)

68
18

1

This product is certified by:
Dit product is gecertificeerd door: / 

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

 Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Zink und Selen

Zutaten: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gel1 (85 %), Blütenhonig (8 %), Ingwersaft (Zingiber officinale) (6 %), 
Zitronensaftkonzentrat  (Citrus limon) (0,4 %), Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Säuerungsmittel (Citronensäure), 
Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Zinkcitrat-3-hydrat, Natriumselenit.
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich 30 ml (entspricht 3 Verschlusskappen) einnehmen, am besten vor den 
Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig verbrauchen. 
Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind 
kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise 
von Bedeutung ist. Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

AT

* Vitamin C, Zink und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr

¹ Mexiko

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

89 mg (111 %**)
11 mg (110 %**)

50 µg (91 %**) 

80 mg (100 %**)
10 mg (100 %**)

45 µg (82 %**)

1000 ml
11 Einheiten*** /  
11 eenheden*** 85 % Aloe Vera Blattfilet /

85 % Aloe Vera leaf fillet
Mit Ingwer, Zitrone, Honig, Vitamin C, Zink /
With ginger, lemon, honey, vitamin C, zinc
Unterstützt das Immunsystem* /
Supports the immune system*

IMMUNE PLUS*
MADE IN GERMANY

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

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

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

68
18

8

Dit product is gecertificeerd door: / 
This product is certified by:

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

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

AT

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

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

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

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

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

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

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

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

1000 ml
11 Einheiten** /  
11 eenheden** 

85% Aloe Vera Blattfilet 

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

AÇAÍ PRO SUMMER

 LIM
ITED 

ED
IT

IO
N

MADE IN GERMANY

Behälter 4
Wrap around label

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

(3 mm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nährwerte  pro 100 ml
pro 90 ml 

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

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

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

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

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

< 0,5 g
 < 0,01 g

Voedingswaarden per 100 ml
per 90 ml 

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

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

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

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

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

< 0,5 g
 < 0,01 g

Valori nutrizionali in 100 ml
in 90 ml 

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

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

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

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

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

< 0,5 g
 < 0,01 g

Valeurs 
nutritionnelles  par 100 ml

par 90 ml 
(= 3 x 30 ml)*

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

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

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

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

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

< 0,5 g
 < 0,01 g

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

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

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

INTENSE SIVER A

LR LIFETAKT
MIND MASTER FORMULA RED

LR LIFETAKT
MIND MASTER FORMULA GREEN

500 ml

Vysoký obsah různých vitamínů 
pro lepší výkonnost a soustředění

500 ml

Vysoký obsah různých vitamínů 
pro lepší výkonnost a soustředění

80950
1 ks

80900
1 ks

395 Kč

395 Kč

80935
MIX série 5 ks

80935
MIX série 5 ks

1 839 Kč

1 839 Kč

LR LIFETAKT
COLOSTRUM KAPSLE

60 kapslí

800 mg prášku z colostra
pro posílení imunity

80360
1 ks

1 285 Kč

80389
série 3 ks

3 589 Kč
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Pravidelná a vyvážená strava je základ pro dosažení Vaší vysněné postavy. V dnešním 
zrychleném světě však často nemáme dostatek času v klidu si sednout a dopřát si kvalitní
a vyvážené jídlo. V lepším případě se tak uchylujeme k fast foodu, v tom horším se ne-
najíme vůbec. Pokud našemu tělu neposkytneme dostatek kvalitních živin, nebude moci 
správně fungovat – budeme unavení a bez nálady. Buďte na tyto dny připraveni a dopřejte 
svému tělu vyváženou kombinaci živin, která Vám dodá energii a zasytí Vás – vyzkoušejte 
naše Figu Active Tyčinky v několika příchutích!

VYSNĚNÁ POSTAVA
Zažeňte hlad se správnou kombinací živin

Doplňte energii...
 kdykoliv

FIGU ACTIVE
TYČINKY
• Vyvážená kombinace živin jako rychlá   
 náhrada jednoho denního jídla

• Obsahuje hodnotnou vlákninu

• Vysoký obsah různých vitamínů

• S obsahem důležitých minerálů
 a stopových prvků

Máte zrovna hektický den a nemáte čas si v klidu dopřát snídani, oběd nebo večeři? Máme pro Vás 
řešení! Naše Figu Active tyčinky jsou dokonalou a vyváženou náhradou Vašeho jídla, ať už jste kdekoli. 
Vysoký obsah vlákniny Vás zasytí, zatímco se vitamíny a životně důležité stopové prvky postarají
o správné fungování Vašeho těla. Navíc se vejdou do každé kabelky, abyste je tak mohli mít vždy u sebe.

Figu Active Tyčinky s nugátovou příchutí – Ideální společník na cesty s vyváženou kombinací živin
pro rychlé zahnání hladu s neodolatelnou příchutí nugátu.

Figu Active Tyčinky s křupavým karamelem – Ideální společník na cesty s vyváženou kombinací živin
pro rychlé zahnání hladu se sladkou příchutí křupavého karamelu. 

Figu Active Tyčinky s jahodami a jogurtem – Ideální společník na cesty s vyváženou kombinací živin
pro rychlé zahnání hladu s osvěžující příchutí jahod a jogurtu.

Cílová skupina: Ženy i muži toužící po vysněné váze, kteří nemají vždy čas pro přípravu
vyváženého jídla.

KÓD PRODUKTU: 80279
CENA: 2 625 Kč

SÉRIE
3 KS
MIX SÉRIE PŘÍCHUTÍ DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

Pro ještě lepší účinek doporučujeme kombinovat s:
Figu Active Polévky, Koktejly, Lupínky,
Fiber Boost Nápoj v prášku 

NUGÁT
KÓD PRODUKTU: 80271
CENA: 939 Kč

KŘUPAVÝ KARAMEL
KÓD PRODUKTU: 80272
CENA: 939 Kč

JAHODY S JOGURTEM
KÓD PRODUKTU: 80284
CENA: 939 Kč

VIDEO KE ZHLÉDNUTÍ

FIGUACTIVE
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PRODUKT PRODUKTKÓD KÓDCENA CENA

FIGU ACTIVE
KOKTEJL JAHODA-BANÁN

FIGU ACTIVE
BODY MISSION

FIGU ACTIVE
KOKTEJL LATTE MACCHIATO

FIGU ACTIVE
KOKTEJL VANILKA

LR:GO PRE
VÝKONNOSTNÍ GEL

FIGU ACTIVE KOKTEJL
KRÉMOVÁ ČOKOLÁDA

LR:GO INTRA
VÝKONNOSTNÍ PRÁŠEK

FIGU ACTIVE
LUPÍNKY

LR:GO POST VÝKONNOSTNÍ 
KOKTEJL BANÁN-BROSKEV

FIGU ACTIVE POLÉVKA
AUBERGE

FIGU ACTIVE POLÉVKA
MEDITERRANÉE

FIGU ACTIVE POLÉVKA
KARI INDIA

LR:GO POST VÝKONNOSTNÍ 
KOKTEJL ČOKOLÁDA

LR:GO POST VÝKONNOSTNÍ 
TYČINKY CITRÓN

LR:GO POST VÝKONNOSTNÍ 
TYČINKY ČOKO BROWNIE

PROTEIN POWER
VANILKOVÝ NÁPOJ V PRÁŠKU

SMĚS BYLIN
SE ZELENÝM ČAJEM
K PŘÍPRAVĚ NÁLEVU

FIBER BOOST
NÁPOJ V PRÁŠKU

450 g
Vyvážená kombinace živin pro 
snadnější cestu k dokonalé postavě 
s příchutí jahod a banánu

450 g
Vyvážená kombinace živin pro 
snadnější cestu k dokonalé postavě 
s příchutí latte macchiato

450 g
Vyvážená kombinace živin pro 
snadnější cestu k dokonalé postavě 
s příchutí vanilky

512 g
Vyvážená kombinace živin pro 
snadnější cestu k dokonalé postavě 
s příchutí krémové čokolády

3měsíční
Vyvážený balíček, který Vás krok
za krokem povede k Vaší
vytoužené postavě

14 x 50 g
 Kombinace ginka, kreatinu, 
aminokyselin pro podporu kostí 
a chrupavek a stimulaci metabolismu

14 x 20 g
Acerola, taurin a L-karnitin
pro vyšší výkonnost a vytrvalost
a podporu srdeční činnosti

450 g
Hodnotná a vyvážená snídaně 
pro snadnější získání a udržení 
vysněné váhy

400 g
Baobab, veganské bílkoviny, glutaminy 
a další látky pro maximální regeneraci 
těla a budování svalové hmoty

400 g
Baobab, veganské bílkoviny, glutaminy 
a další látky pro maximální regeneraci 
těla a budování svalové hmoty

500 g
Výživná bramborová polévka vhodná 
pro podporu snížení či udržení Vaší 
hmotnosti

500 g
Výživná rajčatová polévka vhodná 
pro podporu snížení či udržení Vaší 
hmotnosti

500 g
Výživná zeleninová kari polévka
vhodná pro podporu snížení
či udržení Vaší hmotnosti

6 x 28 g
Veganské proteiny a nízký obsah 
cukru pro budování svalové hmoty
a podporu regenerace těla

6 x 28 g
Veganské proteiny a nízký obsah 
cukru pro budování svalové hmoty
a podporu regenerace těla

375 g
Vysoký obsah proteinu a vitamínů 
pro normální stav kostí a tvorbu 
svalové hmoty, s příchutí vanilky

250 g
Chutný čaj ideální pro podporu pitného 
režimu zvláště v období redukční diety

210 g
Vysoký obsah vlákniny pro správ-
nou funkci střev a rychlé zasycení

80201
1 ks

80535
1 ks

80203
1 ks

80280
1 ks

81150
1 ks

81130
1 ks

81151
1 ks

80295
1 ks

81152
1 ks

80208
1 ks

81153
1 ks

80209
1 ks

81154
1 ks

80210
1 ks

81155
1 ks

80550
1 ks

80205
1 ks

80630
1 ks

1 385 Kč

24 399 Kč

1 385 Kč

1 385 Kč

1 499 Kč

1 385 Kč

1 249 Kč

1 385 Kč

1 249 Kč

1 385 Kč

1 249 Kč

1 385 Kč

999 Kč

1 385 Kč

999 Kč

1 499 Kč

749 Kč

849 Kč

FIGU ACTIVE
BODY MISSION
28denní
Vyvážený balíček, který Vás krok 
za krokem povede k Vaší vytou-
žené postavě

80434
1 ks

8 819 Kč

80193
MIX série 3 ks

80193
MIX série 3 ks

80193
MIX série 3 ks

80193
MIX série 3 ks

80193
MIX série 3 ks

80193
MIX série 3 ks

80193
MIX série 3 ks

81160
MIX série 2 ks

80193
MIX série 3 ks

80561
série 3 ks

80633
série 3 ks

81160
MIX série 2 ks

3 745 Kč

3 745 Kč

3 745 Kč

3 745 Kč

3 745 Kč

3 745 Kč

3 745 Kč

1 489 Kč

3 745 Kč

3 929 Kč

2 329 Kč

1 489 Kč

V
Y

S
N

Ě
N

Á
 P

O
S

T
A

V
A



VIDEO KE ZHLÉDNUTÍ

ALOE VIA PÉČE

57  11/2022

Intenzivní péče pro celé tělo
Naší pleti často věnujeme více pozornosti než pokožce zbytku našeho těla. Je však 
důležité uvědomit si, že vzhled naší pokožky má vliv nejen na náš zdravotní stav, ale také 
na naše sebevědomí a celkovou pohodu. Obzvláště v období podzimu a zimy vlivem 
nepříznivého počasí naše pokožka trpí – je suchá až šupinatá, napjatá a svědí. Rty jsou 
popraskané, bolí a krvácí. Dopřejte své pokožce jemnou, ale účinnou péči se silou Aloe 
vera a antibakteriálním MicroSilver BGTM, díky kterým bude hebká, pružná a optimálně 
chráněná a hydratovaná.

PÉČE PRO CELOU RODINU ALOE VERA
RELAXAČNÍ HŘEJIVÉ 
MLÉKO

OBSAH: 100 ml
KÓD PRODUKTU: 20603
CENA: 389 Kč  305 Kč

Aloe Vera Relaxační hřejivé mléko se díky obsahu přírodních olejů báječně hodí jako masážní 
krém.

Pro optimální účinek na kůži nejprve nastříkejte Aloe Vera Sprej první pomoci, aby mohla pokožka 
přípravek lépe absorbovat.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

• Pro uvolnění svalového napětí
 a bolesti hlavy

• Dlouhodobý hřejivý účinek

• Podporuje prokrvení pokožky

• S esenciálními a přírodními
 pečujícími oleji

Zažili jste náročný den, kdy jste byli stále na 
nohách a potřebujete si pořádně odpočinout? 

Dopřejte svým unaveným svalům pořádnou dávku 
relaxace díky masáži s Aloe Vera Relaxačním 
hřejivým mlékem. Bolí Vás hlava? Aplikujte malé 
množství krému na spánky a šíji a pociťte příjemný 
pocit lehkosti a uvolnění. Krém můžete také přidat 
do horké vody a jednoduše jej inhalovat!

Cílová skupina: Pro každého, kdo chce svému tělu 
poskytnou účinnou a kvalitní relaxační péči.

Pro ještě lepší účinek doporučujeme kombinovat s: Aloe Vera Sprej 
první pomoci, Soul of Nature Relaxed Soul Sprej na polštář
a do místnosti, Soul of Nature Cedrový olej

45%

ušetříte
84 Kč
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 Pečujte o své ruce
             s Aloe vera

ušetříte
54 Kč

ALOE VERA
JEMNÁ MYCÍ EMULZE

OBSAH: 250 ml
KÓD PRODUKTU: 20611
CENA: 219 Kč  165 Kč

• Pro jemné a výživné čištění

• Hydratační účinek

• 38 % Aloe vera gelu

• S bio výtažkem z měsíčku

Máte suché ruce či trpíte atopickým ekzémem? 
Jemná, krémová mycí emulze poskytne Vašim 
rukám šetrnou péči. Aloe vera gel a bio výtažek 
z měsíčku se postarají o zklidnění a hloubkovou 
hydrataci namáhané a citlivé pokožky. Pro doko-
nale čisté a hebké ruce příjemné na dotek!

Cílová skupina: Pro všechny, kdo si pro své ruce 
přejí jemnou, ale účinnou péči.

Vhodné pro osoby s citlivou pokožkou i ekzémy.

38%Pro ještě lepší účinek doporučujeme kombinovat s:
Aloe Vera Extra hustý krém na ruce,
MICROSILVER Plus Gel na ruce

Povzbuzení celého těla a dokonalá hygiena s tím nejlepším z Aloe vera pro celou rodinu. K tomu patří nejen důkladné čištění, ale také
spolehlivý pocit svěžesti a extra dávka hydratace.

Produkty péče o ruce s Aloe vera hýčkají a zklidňují namáhané ruce – den za dnem. Účinné složení Aloe vera a extraktu z organického měsíčku 
přispívají k regeneraci pokožky. Aloe vera navíc dodává vlhkost. I drsné, namáhané ruce se stanou opět hebkými a pružnými.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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Zbavte se lupů   jednou pro vždy

MICROSILVER PLUS
ŠAMPÓN
PROTI LUPŮM

OBSAH: 150 ml
KÓD PRODUKTU: 25072
CENA: 929 Kč

• Redukuje lupy již od prvního umytí

• Dexpanthenol zklidňuje suchou
 a podrážděnou vlasovou pokožku

• MicroSilver BGTM s antibakteriálními  
 účinky 

• OCTOPIRO® zastavuje růst bakterií

Trápí Vás svědivá a šupinatá pokožka hlavy? Poskyt-
něte jí dokonalou péči s dermatologicky prokázanými 
účinky! 100 % testovaných osob potvrzuje úbytek 
lupů a 80 % testovaných tvrdí, že je pokožka hlavy 
méně suchá a zarudlá.

Unikátní MicroSilver BGTM na Vaší pokožce vytvoří 
dlouhodobý ochranný film tvořený částicemi stříbra,
a zlepší tak vzhled Vaší vlasové pokožky!

Cílová skupina: Pro muže i ženy, které trápí svědivá 
a šupinatá pokožka hlavy

Doporučujeme kombinovat s:
MICROSILVER Plus Deo roll-on,
Aloe Vera Men Care 2v1 Stylingový balzám

ČISTÉ STŘÍBRO V BOJI PROTI BAKTERIÍM A VIRŮM
Podrážděná kůže je méně schopna bránit se bakteriím a virům. Na silně namáhané pokožce se mohou bakterie velmi dobře šířit.
Výsledek: Mikrobiom pokožky je vyveden z rovnováhy. Antivirový a antibakteriální účinek iontů stříbra z látky MicroSilver BGTM eliminuje bakterie 
a brání jejich dalšímu šíření. Částice látky MicroSilver BGTM přilnou k povrchu pokožky na dlouhou dobu, a mohou ji tak chránit před novými 
bakteriemi a viry po dobu až 12 hodin. Mikrobiom má čas na regeneraci a obnovení své přirozené ochranné funkce.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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ALOE VERA 
REGENERAČNÍ KRÉM 
DERMAINTENSE

ALOE VERA
HYDRATAČNÍ
BALZÁM NA RTY

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 20606
CENA: 1 099 Kč

OBSAH: 4,8 g
KÓD PRODUKTU: 20676
CENA: 159 Kč

• Intenzivní péče pro suché,
 popraskané rty

• 40 % Aloe vera gelu

• Rostlinné oleje

• Bez parabenů a minerálních olejů

• Pro péči o mimořádné namáhané  
 kožní partie

• Pro zklidnění, regeneraci a intenzivní  
 hydrataci pokožky

• 20 % Aloe vera

• Bez parfemace

Mrazivé dny jsou tady, dopřejte svým rtům kvalitní 
péči a chraňte je před nepříznivými vnějšími vlivy. 
Kombinace včelího vosku, jojobového a ricinového 
oleje s Aloe vera gelem promění Vaše suché, bolavé
a popraskané rty ve rty měkké a hebké – prostě
k zulíbání!

Cílová skupina: Pro všechny, kdo chtějí svým rtům 
poskytnout tu nejlepší péči, a chránit je tak před 
mrazem a nepříznivým počasím.

Extra hustý krém pro intenzivní ošetření mimořádně 
namáhané pokožky těla. Komplex účinných látek, 
jako je vitamín B 12, pupalkový olej a výtažek
z mahónie, pomáhá pokožce regenerovat, snižuje 
její drsnost, zarudnutí a šupinatění.

S dermatologicky prokázanými účinky – 81,8 % 
testovaných potvrzuje zlepšení textury kůže.
Tento krém nesmí chybět v žádné domácnosti!

Cílová skupina: Obzvláště přínosné pro osoby
s hrubou, šupinatou a podrážděnou pokožkou těla.

 Hladké rty
    k zulíbání

 Intenzivní péče
o pokožku

40%
Doporučujeme kombinovat s:
Aloe Vera Extra svěží zubní gel,
LR LIFETAKT Cistus Incanus Ústní sprej

Doporučujeme kombinovat s:
Aloe Vera Sprej první pomoci, MICROSILVER Plus
Gel na ruce, Aloe Vera Jemná mycí emulze

Účinky Aloe Vera Regeneračního krému Dermaintense jsou vědecky prokázané. Společnost Dermatest GmbH vedla v květnu 2010 měření účinků 
Aloe Vera Dermaintense na 20 dobrovolnících po dobu 4 týdnů. Na základě dermatologicky objektivně měřitelných kritérií bylo zjištěno, že:
• 81,8 % testovaných potvrzuje zlepšení textury kůže
• 40,1 % testovaných potvrzuje zvýšenou produkci kožního tuku
• 38,6 % testovaných potvrzuje lepší zvlhčení pokožky
• 35,2 % testovaných potvrzuje redukci zrohovatělé kůže

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

20%
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15%

Muži středem pozornosti
Movember je opět tady! Listopad je měsícem mužů – pánové po celém světě pěstují 
své kníry, aby zvýšili povědomí o onemocněních postihujících výhradně muže, jako je 
např. rakovina varlat či rakovina prostaty. Ale také proto, aby upozornili na problema-
tiku duševního zdraví mužů. V LR jsme se tedy rozhodli věnovat tuto kategorii převážně 
pánským produktům, abychom je tak maximálně podpořili na cestě k dokonalému kníru, 
jaký měl například Freddie Mercury nebo Salvador Dalí!

Protože jak praví italské přísloví: „Polibek bez kníru je jako biftek bez hořčice.“ 

CÍLENÁ PÉČE ALOE VERA
MEN CARE 4V1 ŠAMPON 
NA TĚLO, OBLIČEJ, VLASY 
A VOUSY

Doporučujeme kombinovat s: Aloe Vera Men Care Zklidňující pěna na holení,
Aloe Vera Men Care Antistresový krém, MICROSILVER Plus Deo roll-on

• 15 % Aloe vera gelu

• Univerzální šampon pro celé tělo

• S extraktem z chmele pro zklidnění    
 pokožky

• S flavonoidy pro ochranu před
 volnými radikály

Dokonalý 4v1 produkt s mužnou vůní ocení každý muž!
S jediným produktem pro péči o tělo, obličej, vlasy
i vousy se tak na cesty sbalíte raz dva. Organický 
extrakt z chmele, flavonoidy, Kaempferol a Quercetin
s antioxidačními účinky se postarají o ošetření
a zklidnění pokožky a Vašim vlasům dodají bohatost
a pevnost.

Od teď se budou dámy otáčet jen za Vámi.

Cílová skupina: Pro všechny muže, kteří se chtějí
cítit svěže a dostat ze sebe maximum.

Chmel – skutečně všestranný talent!
Organický chmelový extrakt je v kosmetice známý pro své vlastnosti při péči o pokožku a zklidňující
vlastnosti. Vysoký obsah flavonoidů nabízí všestrannou ochranu proti volným radikálům.
Složky Kaempferol a Quercetin mají silné antioxidační účinky a postarají se o jemnou a ošetřenou
pokožku. Chmel zklidňuje také pokožku hlavy a dodává vlasům pevnost a bohatost.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

OBSAH: 250 ml
KÓD PRODUKTU: 20436
CENA: 399 Kč  319 Kč

ušetříte
80 Kč

MOVEMBER

C
ÍL

E
N

Á
 P

É
Č

E



Cílová skupina: Pro muže, kteří chtějí své pleti a vousům poskytnou tu nejlepší péči.
Vhodný i pro citlivou pokožku.

Pokud si přejete hladké, pružné a lesklé 
vousy jako z Barber Shopu, je pro Vás 
Aloe Vera 2v1
Olej na obličej
a vousy tím
pravým
produktem! MOVEMBER
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Dokonalý look          
       jako z Barber Shopu • Pro hebkou pokožku

• Pro pružné a lesklé vousy

• Ochrana před ztrátou hydratace

• S Aloe vera a organickým extraktem  
 z chmele

Naprostý must-have v péči o pánskou pleť
a vousy! Vaše pokožka bude zklidněná
a chráněná před dehydratací – pro přitažlivě 
zářivou pleť.

Doporučujeme kombinovat s: Aloe Vera Men Care 2v1 Stylingový balzám,
Aloe Vera Men Care Balzám po holení, MICROSILVER Plus Pleťový krém

Egypťané, Řekové, Římané – ti všichni si pravidelně holili vousy už kolem roku 330 před naším letopočtem, přibližně během vlády Ale-
xandra Velikého. Civilizované národy se hladkým holením chtěly odlišit od barbarů, kteří se z prozaických důvodů (nebylo čím) neholili. 
Movitější římané dokonce měli své vlastní sluhy – holiče. Pokud si takovou výsadu nemohli dovolit, obvykle začínali svůj den cestou do 
nejbližšího barber shopu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

ALOE VERA
MEN CARE 2V1 OLEJ
NA OBLIČEJ A VOUSY

ušetříte
110 Kč

OBSAH: 230 ml
KÓD PRODUKTU: 20437
CENA: 539 Kč  429 Kč
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ALOE VERA
KOREKČNÍ TĚLOVÝ KRÉM

ALOE VERA
TVARUJÍCÍ TĚLOVÝ GEL

OBSAH: 200 ml
KÓD PRODUKTU: 27536
CENA: 899 Kč  719 Kč

OBSAH: 200 ml
KÓD PRODUKTU: 27535
CENA: 899 Kč  719 Kč

• Tvarující tělový gel k aplikaci na oblast břicha,   
 horní část paží a stehen

• 30 % Aloe vera gelu, bio výtažek ze zeleného čaje

• Zlepšuje pružnost tkáně

• Hustý korekční krém na stehna a hýždě

• 30 % Aloe vera gelu, bio výtažek  ze zeleného čaje 

• Zlepšuje pružnost a vláčnost pokožky

Dokonalá kombinace produktů pro pevnou, pružnou a vypnutou pokožku těla s vědecky prokázanými 
účinky. 70 % respondentek potvrdilo, že je jejich pokožka pružnější, viditelně hladší a pevnější.
S 30 % Aloe vera pro maximální hydrataci a zklidnění i citlivé pokožky. 

Aloe Vera Tvarující tělový gel – Snadno vstřebatelný osvěžující gel s komplexem účinných látek Intens-
lim® určený pro aplikaci na oblast břicha, horní části paží a stehen. Vodný pro všechny typy pokožky.

Aloe Vera Korekční tělový krém – Hustý krém na stehna a hýždě s komplexem účinných látek Legance® 

pro pružnější, vláčnější a na pohled vypnutější pokožku těla. Vhodný pro normální a suchou pokožku. 

Cílová skupina: Pro ženy toužící po zpevněné, vypnuté a maximálně hydratované pokožce těla.

Doporučujeme kombinovat s: Aloe Vera Ochranný krém
s propolisem, Aloe Vera Regenerační péče o chodidla, 
LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir

ušetříte
180 Kč

ušetříte
180 Kč

30%

50%

 Účinná péče
    pro dokonalé tělo     Pro svěží

a hydratovanou
pleť

ALOE VERA
JEMNÁ ČISTICÍ PĚNA

OBSAH: 150 ml
KÓD PRODUKTU: 20813
CENA: 259 Kč

• 50 % gelu z Aloe vera, bio extrakt
 z divoké růže

• Jemně čistí pleť, odstraňuje
 make-up a nečistoty

• Zanechává pokožku svěží
 a revitalizovanou, aniž by ji
 vysušovala

Lehká, jemně porézní čisticí pěna pro normální, 

mastnou a smíšenou pleť. Vyčistěte svou pleť do 

hloubky a poskytněte jí pořádnou dávku hydratace. 

Vysoký obsah Aloe vera Vaši pokožku zklidní

a zanechá ji svěží a revitalizovanou. Dokonalý

produkt pro zářivě čistou pleť plnou energie!

Cílová skupina: Pro ženy i muže s normální,
smíšenou a mastnou pletí.

NOVINKA

Doporučujeme kombinovat s:
Aloe Vera Harmonizující čisticí mléko, Aloe Vera Rozjasňující pleťová voda

Čištění pleti byste neměli podceňovat, je to nejdůležitější krok Vaší denní rutiny. Zářivě krásná tvář vyžaduje dostatečnou péči – základem každé 
péče je čištění obličeje s LR ALOE VIA. A to ráno i večer!

MĚLI BYSTE VĚDĚT
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ALOE VERA
MEN CARE 2V1 BALZÁM
PRO TVAROVÁNÍ VLASŮ
A VOUSŮ

L-RECAPIN
TONIKUM

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 20438
CENA: 419 Kč 335 Kč

OBSAH: 200 ml
KÓD PRODUKTU: 27001
CENA: 1 489 Kč 1 189 Kč

• Působí i proti dědičně podmíněnému
 vypadávání vlasů

• S apigeninem pro podporu prokrvení
 vlasových kořínků

• Biotinyl-GHK podporuje uchycení
 vlasových kořínků

• Pro tvarování vlasů a vousů

• Může zabránit dědičnému vypadávání  
 vlasů

• 15 % Aloe vera pro hydratační péči

• S organickým extraktem z chmele

Ať už je důvod vypadávání Vašich vlasů jakýkoli, LR 

má pro Vás řešení! S L-Recapin Tonikem se pro Vás 

stanou řídké vlasy minulostí. Vysoce účinná kombi-

nace látek, jako je kyselina oleanová, apigenin a Bio-

tinyl-GHK, sníží regresi vlasových kořínků a podpoří 

jejich prokrvení a uchycení. 76 % testovaných osob 

potvrdilo zvětšení objemu vlasů a účinnost produktu. 

Pro nejlepší výsledky používejte v kombinaci

s L-Recapin Šamponem.

Cílová skupina: Pro muže, ale i ženy, které trápí 
nadměrné vypadávání vlasů.

Aloe Vera 2v1 Stylingový balzám se stane Vaším 
nejlepším přítelem – poradí si i s nepoddajnými 
kudrnatými vlasy a hrubými vousy, a navíc o ně 
i pečuje! Díky obsahu Aloe vera je vhodný i pro 
muže s citlivou pokožkou, která může být nekva-
litními gely snadno iritována. Poskytněte svému 
vlasovému porostu tu nejlepší péči.

Cílová skupina: Pro všechny muže, kteří rádi 
pečují o svůj vzhled pomocí kvalitních pečujících 
produktů.

 Proměňte své 
řídké vlasy

v bujnou kštici 

Zkroťte svůj
nepoddajný

vous

ušetříte
300 Kč

Pro ještě lepší účinek doporučujeme kombinovat s:
L- Recapin Šampon, LR LIFETAKT 5in1 Men’s Shot, LR LIFETAKT Night Master

Doporučujeme kombinovat s: MICROSILVER Plus Pleťový krém, MICROSILVER Plus
Deo roll-on, Aloe Vera Men Care Antistresový krém

Produkty L-Recapin Tonikum a Šampon I 27003 jsou navzájem sladěny a jejich kombinace přináší ty nejlepší 
výsledky. Pouze důkladná péče a pravidelné používání obou výrobků přinese ty nejlepší výsledky. 

Potvrzená účinnost
• 76 % testovaných osob potvrdilo zvětšení objemu vlasů. Tím lze demonstrovat, že vlas setrvává déle
 v přirozené fázi růstu
• 76 % testovaných osob potvrdilo účinnost produktu

*Tonikum bylo testováno na 20 mužích a 5 ženách ve věku 21 až 60 let. 4 měsíce trvající testy provedl institut DermaTronnier v roce 2005.

MĚLI BYSTE VĚDĚT

+

15%

ušetříte
84 Kč
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PRODUKT

KÓD
KÓD

CENA
CENA

ALOE VERA CBD OLEJOVÝ
SPRCHOVÝ GEL

ALOE VERA PLEŤOVÉ
ČISTICÍ UBROUSKY

ALOE VERA SPREJ
PRVNÍ POMOCÍ

ALOE VERA PLEŤOVÝ
PEELING

ALOE VERA HYDRATAČNÍ
GELOVÝ KONCENTRÁT

ALOE VERA MULTI-AKTIVNÍ
DENNÍ KRÉM

ALOE VERA REGENERAČNÍ 
NOČNÍ KRÉM

ALOE VERA ZJEMŇUJÍCÍ
OČNÍ KRÉM

ALOE VERA BOX PRVNÍ POMOCI
PRO PÉČI O POKOŽKU

ALOE VERA HYDRATAČNÍ
KRÉMOVÝ GEL

ALOE VERA HYDRATAČNÍ
PLEŤOVÁ MASKA

ALOE VERA HARMONIZUJÍCÍ
ČISTICÍ MLÉKO

ALOE VERA ROZJASŇUJÍCÍ
PLEŤOVÁ VODA

200 ml

Aloe vera, CBD a olej ze semen 
Cannabis sativa pro šetrné mytí 
pokožky těla bez vysoušení

25 ks
Jemné netkané ubrousky pro 
dokonalé a šetrné čištění pleti
i na cestách

400 ml

83 % Aloe vera, včelí propolis
a bylinné esence pro rychlou úlevu 
a péči o pokožku celého těla

75 ml

Jemný gelový peeling pro 
hedvábně hladkou pokožku bez 
narušené ochranné kožní bariéry

100 ml

90 % Aloe vera pro rychlou úlevu 
od suché, podrážděné pokožky

50 ml

Lehký krém pro intenzivně hydra-
tovanou a chráněnou pokožku

50 ml

Bohatý noční krém s Aloe vera
a olivovým olejem pro vyživenou 
a regenerovanou pleť

15 ml

Intenzivní péče pro pevné oční 
okolí bez tmavých kruhů a otoku

Praktický SOS balíček pro komplexní 
péči o pokožku těla obsahuje:
AV Ochranný krém s propolisem 100 ml
AV Hydratační gelový koncentrát 100 ml
AV Sprej první pomoci 150 ml

50 ml

Rychle se vstřebávající krémový 
gel pro intenzivní hydrataci
a extra svěží pleť

75 ml

Osvěžující gelová maska pro 
pružnější a až o 95 % hydrato-
vanější pleť

200 ml
50 % Aloe vera a bio extrakt
z divoké růže pro šetrné, ale
důkladné čištění suché a citlivé 
pokožky

200 ml
S 30 % Aloe vera a bez alkoholu
pro zklidněnou, hydratovanou
a svěží pleť

20824
1 ks

20672
1 ks

20600
1 ks

20673
1 ks

20601
1 ks

20674
1 ks

20675
1 ks

20677
1 ks

20650
1 ks

20679
1 ks

20689
1 ks

20670
1 ks

20671
1 ks

335 Kč

ALOE VERA CBD TĚLOVÝ
PEELING SE SOLÍ

300 ml
Zklidňující a vyživující tělový
peeling pro dokonale hladkou
a vyživenou pokožku těla

20823
1 ks

475 Kč

185 Kč499 Kč

439 Kč389 Kč

745 Kč

745 Kč

ALOE VERA OCHRANNÝ
KRÉM S PROPOLISEM

100 ml

Hutný krém s 90 % Aloe vera pro 
péči o extrémně suchou a namáha-
nou pokožku

20602
1 ks

495 Kč

745 Kč979 Kč

745 Kč

ALOE VERA ZUBNÍ PASTA
SENSITIVE

100 ml

20 % Aloe vera a rostlinné oleje 
pro hladké a hydratované rty

20691
1 ks

159 Kč 599 Kč

485 Kč

485 Kč

ALOE VERA MULTIFUNKČNÍ 
MSM TĚLOVÝ GEL

200 ml

Rychle se vstřebávající chladivý 
gel s 60 % Aloe vera pro úlevu 
od namáhaných svalů a kloubů

20604
1 ks

889 Kč

ALOE VERA EXTRA SVĚŽÍ
ZUBNÍ GEL

100 ml

Bez fluoridů, se 43 % Aloe vera 
a bio výtažkem z echinacey pro 
jemné a důkladné čištění zubů

20690
1 ks

159 Kč

   
 C

B
D

C
a

re
   

S
p

ec
ia

l
C

a
re

   
 O

ra
l

C
a

re

   
 F

a
ce

C
a

re

P
É

Č
E

 P
R

O
 C

E
L
O

U
 R

O
D

IN
U

 / C
ÍL

E
N

Á
 P

É
Č

E



75  11/2022

|   O
S
TA

T
N

Í P
R

O
D

U
K

T
Y

 Z
 T

Ě
C

H
TO

 K
A
T
E
G

O
R

IÍ

PRODUKT PRODUKTKÓD KÓDCENA CENA

ALOE VERA NUTRI-REPAIR
ŠAMPON NA VLASY

ALOE VERA NUTRI-REPAIR
KONDICIONÉR NA VLASY

ALOE VERA BABY CARE 
JEMNÝ OCHRANNÝ KRÉM

ALOE VERA NUTRI-REPAIR
MASKA NA VLASY

ALOE VERA BABY CARE
JEMNÁ MYCÍ EMULZE A ŠAMPON

ALOE VERA MEN CARE
ZKLIDŇUJÍCÍ PĚNA NA HOLENÍ

ALOE VERA BABY CARE
JEMNÝ KRÉM NA OBLIČEJ A TĚLO

ALOE VERA MEN CARE
BALZÁM PO HOLENÍ

ALOE VERA KIDS CARE 3V1 ŠAMPON, 
KONDICIONÉR & SPRCHOVÝ GEL

ALOE VERA MEN CARE
ANTISTRESOVÝ KRÉM

ALOE VERA KIDS CARE 
MAGICKY TŘPYTIVÝ ZUBNÍ GEL

200 ml

Jemný šampon pro posílení 
vlasů zevnitř a zdravou vlasovou 
pokožku

200 ml

S Aloe vera a komplexem ze 7 
olejů pro vyživené a lesklé vlasy

100 ml

Hutný krém s Aloe vera a panthe-
nolem pro zklidnění a ochranu 
podrážděné pokožky

200 ml

Komplex Nutri-Oil-Repair pro 
maximálně vyživené vlasy bez 
lámání

250 ml

S 30 % Aloe vera, extraktem z bio 
měsíčku a sójovým olejem pro šetrné 
mytí té nejcitlivější pokožky

200 ml

Optimální příprava pokožky
a vousů na holení a intenzivní 
hydratace pro každodenní použití

100 ml

Extra jemný a lehký krém pro citli-
vou pokožku se 40 % Aloe vera

100 ml

Ošetřující balzám s 50 % Aloe 
vera pro zklidněnou a hydrantovou 
pokožku namáhanou holením

250 ml
30 % Aloe vera, panthenol
a výtažek z broskví pro jemné mytí 
pokožky a snadné rozčesávání vlasů

100 ml

Osvěžující krém na obličej
s extraktem z bílého čaje pro 
svěží a hydratovanou pleť

50 ml

Zábavná zubní pasta s vědecky 
prokázanými pozitivními účinky 
na dětský chrup

20648
1 ks

20649
1 ks

20319
1 ks

20730
1 ks

20320
1 ks

20420
1 ks

20321
1 ks

20421
1 ks

20328
1 ks

20422
1 ks

20329
1 ks

369 Kč

439 Kč

369 Kč

549 Kč

369 Kč

369 Kč

ALOE VERA MEN CARE
ZKLIDŇUJÍCÍ GEL NA HOLENÍ

150 ml

Lehký gel s Aloe vera pro inten-
zivní hydrataci a ochranu před 
podrážděním pokožky 

20423
1 ks

369 Kč

369 Kč

369 Kč

349 Kč

549 Kč

159 Kč
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ALOE VERA NUTRI REPAIR
ZÁVĚREČNÁ KÚRA

150 ml

Efektivní ochrana před vysokými 
teplotami pro vyživené a hydrato-
vané vlasy

20647
1 ks

439 Kč

ALOE VERA MAGIC BUBBLE
MASK

50 ml

Hloubkově čistící maska pro 
důkladné odstranění nečistot
a svěží, hydratovanou pleť

20789
1 ks

699 Kč
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PRODUKT PRODUKTKÓD KÓDCENA CENA

ALOE VERA EXTRA HUSTÝ
KRÉM NA RUCE

ALOE VERA VITALIZAČNÍ
SPRCHOVÝ GEL

ALOE VERA JEMNÝ KRÉM

MICROSILVER PLUS
REGENERAČNÍ KRÉM NA RUCE

MICROSILVER PLUS
GEL NA RUCE

ALOE VERA VLASOVÝ
A TĚLOVÝ ŠAMPON

ALOE VERA HYDRATAČNÍ
TĚLOVÝ BALZÁM

MICROSILVER PLUS
ZUBNÍ PASTA

ALOE VERA OCHRANNÝ
DEO ROLL-ON

MICROSILVER PLUS
OCHRANNÁ ÚSTNÍ VODA

MICROSILVER PLUS
ÚSTNÍ SPREJ PRO
HYGIENICKOU PÉČI

OCHRANNÝ HYDROALKO-
HOLOVÝ SPREJ NA RUCE

MICROSILVER PLUS
DEO ROLL-ON

L-RECAPIN
ŠAMPON

75 ml

Hutný, intenzivně vyživující krém 
pro extrémně namáhané, suché 
ruce

250 ml

Osvěžující sprchový gel s Aloe vera 
a výtažkem z kiwi pro intenzivní 
hydrataci a příjemný pocit svěžesti

100 ml

Hustý, nemastný krém pro intenzivní 
hydrataci suché pleti s 35 % Aloe
vera a bio výtažkem z magnólie

75 ml

Výživný krém intenzivně hydratuje 
a chrání pokožku před UVA/UVB 
paprsky

75 ml
Hygienický gel odstraní až 99,87 % 
virů a bakterií, pro hygienicky čisté 
ruce až na 12 hod

250 ml

All-In-One péče s Aloe vera
a bio výtažkem z bambusu
pro tělo i vlasy

200 ml

Intenzivní hydratace s vysokým 
obsahem Aloe vera pro hed-
vábně jemnou pokožku

75 ml
Komplex účinných látek pro 
zdravé dásně a posílenou zubní 
sklovinu

50 ml

Jemný deodorant bez alkoholu 
pro svěží podpaží bez zápachu

300 ml

Osvěžující ústní voda pro 
ochranu ústní dutiny a svěží dech

75 ml
Rychlý sprej pro dezinfekci ústní 
dutiny, ochranu před zubním 
kazem a svěží dech

125 ml

Hygienický sprej pro dokonale 
čisté ruce i na cestách bez 
potřeby použití vody

50 ml
Jemný, spolehlivý deodorant
pro podpaží bez zápachu až
na 24 hodin

200 ml

Dermatologicky testovaná kom-
binace účinných látek pro šetrné 
mytí vlasů a proti jejich dědičnému 
vypadávání

20613
1 ks

20630
1 ks

20631
1 ks

25065
1 ks

25051
1 ks

20633
1 ks

20639
1 ks

25090
1 ks

20643
1 ks

25130
1 ks

25140
1 ks

24000
1 ks

25033
1 ks

27003
1 ks

369 Kč

369 Kč

369 Kč

629 Kč

549 Kč

485 Kč

ALOE VERA REGENERAČNÍ
PÉČE O CHODIDLA

100 ml
Rychle se vstřebávající krém
pro intenzivní péči o hrubou
pokožku chodidel

27517
1 ks

349 Kč

549 Kč

299 Kč

159 Kč

869 Kč

349 Kč

MICROSILVER PLUS
PLEŤOVÝ KRÉM
50 ml
Bylinný komplex účinných látek 
pro regeneraci pokožky
a posílenou kožní bariéru

25001
1 ks

745 Kč

419 Kč

485 Kč

745 Kč

   
 B

od
y

C
a

re
MICROSILVER PLUS
MYCÍ KRÉM
150 ml
Dexpanthenol, zinek a kyselina 
salicylová pro dokonale hladkou 
pleť bez zánětlivých projevů

25000
1 ks

669 Kč

ALOE VERA JEMNÁ MYCÍ EMULZE
NÁHRADNÍ BALENÍ

500 ml

Výživné mýdlo s Aloe vera
a výtažkem z měsíčku pro 
jemné čištění a hydrataci

20612
1 ks

325 Kč

ALOE VERA JEMNÝ KRÉM
NA RUCE

75 ml

35 % Aloe vera a bio výtažek
z měsíčku pro hydratované
a hebké ruce

20610
1 ks

335 Kč
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Nadčasově krásná pokožka v každém věku
Po dokonale krásné a pevné pokožce prahneme všichni, avšak čas je naším největším 
nepřítelem. Čím jsme starší, tím více můžeme pozorovat změny v textuře a barvě naší 
pokožky – už není tak pevná a pružná, ale spíše povislá a hrbolatá. Aby zůstala krásná co 
nejdéle, potřebuje vysoce kvalitní péči. Nový Zeitgard Pro se speciální masážní hlavicí pro 
péči o pokožku těla, ale i další pečující produkty z řady Zeitgard, je dokonalým produktem 
pro zajištění vypnuté a rovnoměrné pokožky. Dosáhnout dokonalého vzhledu nebylo nikdy 
snazší!

ANTI-AGE ZEITGARD PRO
PŘÍSTROJ 4V1 S HLAVICÍ
PRO PÉČI O POKOŽKU TĚLA

PŘÍSTROJ + HLAVICE
KÓD PRODUKTU: 70110-4
CENA: 7 849 Kč

Ultrazvuková masáž s hlavicí pro péči o pokožku těla zajistí Vašemu tělu pevnější a jemnější vzhled. 
Při každodenním používání zajišťuje pevnější pojivovou tkáň a méně pomerančové kůže – celulitidy.

Hlavice pro péči o pokožku těla a tělový krém tvoří nepřekonatelný tým. Díky ultrazvukové technologii
se aktivní složky tělového krému zapracují hlouběji a mohou tak naplno rozvinout svůj potenciál.
Vibrační masáž také stimuluje krevní oběh. Výsledek: pevnější pojivová tkáň, větší odolnost
a pružnost, méně pomerančové kůže.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

• Pro pevnější a rovnoměrnou  
 pokožku těla

• Redukuje celulitidu

• Zpevňuje pojivovou tkáň

• Podporuje funkci
 lymfatického systému

Přejete si hladkou a dokonale pevnou pokožku 
nebo snad relaxační masáž namožených svalů? 

S novou Zeitgard Pro Hlavicí pro péči o pokožku 
těla to není žádný problém! Ultrazvukové ošetření 
podporuje uvolňování škodlivých látek v těle, 
které jsou následně vylučovány vaskulárním 
a lymfatickým systémem. Nejlepších účinků 
dosáhnete v kombinaci s inovativním Zeitgard 
Tělovým krémem.

Nový Zeitgard Pro Kosmetický přístroj nabízí 
celkem 4 ošetření – pořiďte si Anti-aging hlavici, 
Čisticí a Peelingovou hlavici společně s Hlavicí
pro péči o pokožku těla v Zeitgard pro Kompletní 
sérii a poskytněte svému tělu péči s výsledky
jako z kosmetického salonu!

Cílová skupina: Pro všechny, kdo touží po dokonalé 
pokožce a výsledcích jako z kosmetického salonu.

REVOLUČNÍ
NOVINKA

VIDEO KE ZHLÉDNUTÍ

ZEITGARD PRO
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ZEITGARD
TĚLOVÝ KRÉM

OBSAH: 200 ml
KÓD PRODUKTU: 28002
CENA: 1 059 Kč

• Pro pevnou a optimálně vyživenou pokožku těla

• S panthenolem a vitamínem E pro ochranu
 kožních buněk

• Slunečnicový, jojobový a mimózový vosk
 pro zlepšení kožní bariéry

• S kyselinou hyaluronovou pro udržení
 hydratace a elasticity pokožky

Systém transportu účinných látek: zapouzdřená účinná látka je transportována cíleně do buňky – zdroji 
stárnutí.

V kombinaci se čtyřmi nástavci Zeitgard Pro Cosmetic Device Vám ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVKY nabízí vysoce 
účinnou péči o obličej a tělo. Jednoduše si vyberte produkty vhodné pro Váš věk, potřeby pleti a těla 
a zažijte zcela nový pocit!

MĚLI BYSTE VĚDĚT

Inovativní ZEITGARD Tělový krém byl vytvořen 

speciálně pro použití v kombinaci s hlavicí pro 

péči o pokožku těla – jemná krémová textura 

zaručuje jeho dokonalé vstřebání.

Vyvážená kombinace živin s anti-aging efektem 

se postará o ochranu buněk před volnými

radikály, zlepšení kožní bariéry a také o pružnou

a pevnou pokožku celého Vašeho těla! 

Navíc se systémem transportu účinných látek, 

který zajistí, že se aktivní látky dostanou přímo 

do buňky, kde tak mohou svůj potenciál rozvi-

nou v plné síle!

Cílová skupina: Ženy a muži, kteří touží 
po dokonale pevné a mladistvě vypadající 
pokožce těla.

Dejte sbohem
      celulitidě...

NOVINKA

VIDEO KE ZHLÉDNUTÍ

ZEITGARD PRO PÉČE O TĚLO
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Dejte své pleti
   pocítit sílu zlata

ZEITGARD NANOGOLD
DENNÍ A NOČNÍ KRÉM

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 28192
CENA: 1 149 Kč  919 Kč

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 28193
CENA: 1 289 Kč  1 029 Kč

• Pro jemnější pleť a viditelně 
 redukované vrásky 

• Se zlatými částicemi pro zlepšení
 elasticity pleti 

• Proteiny z hedvábí pro jemnější pleť
 a ochranu před škodlivinami

Prémiový produkty pro ženy 30+, díky kterému
bude Vaše pleť mladistvě svěží a zářivá. Inovativní 
krémy se postarají o redukci vrásek způsobených
UV zářením, vylepší elasticitu Vaší pleti a ochrání ji 
před škodlivinami, jako jsou např. prachové částice.
Nejlepších účinků dosáhnete při použití v kombinaci 
s novou Anti-aging hlavicí!

Nanogold Denní krém: Sametově jemný krém s olejem z meruňkových jader a proteiny ze sójových 
bobů pro stimulaci regenerace pokožky a redukci vrásek.

Nanogold Noční krém: Vydatný noční krém účinně bojuje se známkami unavené a namáhané pleti 
během noci. Obsažený extrakt z mikrořas podporuje regeneraci pokožky a zlepšuje její strukturu. 

Cílová skupina: Ženy 30+, které si přejí zabránit prvním
projevům stárnutí nebo redukovat již vzniklé první vrásky.

Pro ještě lepší účinek doporučujeme kombinovat s: 
ZEITGARD PRO Přístroj 4v1, ZEITGARD Nanogold 2v1
Oční krém & maska

Nejlepších výsledků
dosáhnete při použití
s hlavicí pro vyhlazení 
obličeje.

WOMEN 30+

ušetříte
230 Kč

ušetříte
260 Kč
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ZEITGARD
BLUE LIGHT
DEFENDER SÉRUM

OBSAH: 30 ml
KÓD PRODUKTU: 71060
CENA: 1289 Kč

• Ochrana pleti před stárnutím
 a podrážděním v důsledku
 působení modrého světla

• Redukuje stávající vrásky

• Silný antioxidační účinek

• S extraktem ze spiruliny
 a modrého lotosu

Máte mobilní telefon nebo trávíte hodně
času u počítače či televize?

Pak je Blue Light Defender Sérum naprostý 
must-have pro Vaši péči o pleť! Inteligentní sérum 
účinně bojuje proti volným radikálům a barevný 
pigment z extraktu ze spiruliny zase odráží modré 
světlo a opravuje již vzniklá buněčná poškození. 
Cesta k mladistvě krásné a zářivé pleti nebyla 
nikdy snazší!

Cílová skupina: Pro všechny, kdo tráví spoustu 
času u obrazovek a touží po mladistvě krásné
a zářivé pleti. 

Doporučujeme kombinovat s: ZEITGARD Platinum Anti-aging krém, produkty z řady ZEITGARD 
Nanogold a ZEITGARD Beauty Diamonds, ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector

Doporučujeme kombinovat s: ZEITGARD Beauty Diamonds 
Pleťový olej, ZEITGARD Serox Sérum s okamžitým účinkem

WOMEN & MENWOMEN & MEN 20+

ZEITGARD
POWERLIFT
PLEŤOVÝ KRÉM

• Pro hydratovanou, posílenou
 a odolnou pleť

• Hydratační a vyhlazující účinek

• S ovesnými peptidy a kyselinou 
 hyaluronovou

• S výtažkem z řas a směsí 
 7 bylinných extraktů

S PowerLIFT začnete den svěží a plní energie!

Díky osvědčeným složkám, jako je kyselina hyaluronová, 

bude Vaše pleť dokonale hydratovaná a drobné mimcké 

vrásky budou vyhlazené.

Lehká krémová emulze s Reductine® vyhlazuje jemné

linky a vrásky a zajišťuje dlouhodobou hydrataci pleti.

Díky vitamínům A a E bude Vaše unavená pleť opět svěží

a plná energie.

Krém ocení také mladší pánové začínající s anti-

-aging péčí.

Cílová skupina: Muži a ženy od 20 let, kteří touží

po dokonale zářivé a vyživené pleti.

Probuďte svou        
    unavenou pleť

  Chraňte svou pleť
před digitálním

stárnutím

OBSAH: 30 ml
KÓD PRODUKTU: 28100
CENA: 719 Kč
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PRODUKT KÓD CENA

ZEITGARD PRO
ČISTICÍ  HLAVICE
(bez adaptéru)

ZEITGARD PRO
ČISTICÍ  HLAVICE
(včetně adaptéru)

ZEITGARD PRO
PEELINGOVÁ HLAVICE

ZEITGARD PRO
HLAVICE PRO VYHLAZENÍ 
OBLIČEJE

ZEITGARD PRO
HLAVICE PRO PÉČI
O TĚLO

ZEITGARD PRO
KOMPLETNÍ SET

Hlavice na čištění obličeje s měkkými 
vlákny, která jsou napuštěna antibak-
teriálním MICROSILVER BGTM

Hlavice na čištění obličeje s měkkými 
vlákny, která jsou napuštěna antibak-
teriálním MICROSILVER BGTM

Ultrazvuková peelingová hlavice pro 
šetrné, ale precizní odstranění odumře-
lých kožních buněk a nedokonalostí

Ultrazvuková hlavice pro vyhlazení 
vrásek a pevnější a pružnějí pokožku

Vibrační & ultrazvuková hlavice pro 
redukci celulitidy a podporu funkce 
lymfatického systému

ZEITGARD PRO Přístroj (70100)
Čisticí hlavice vč. adaptéru (70105)
Peelingová hlavice (70104)
Hlavice pro vyhlazení obličeje (70102)
Hlavice pro péči o tělo (70103)
ZEITGARD Čisticí krém (28000) 
ZEITGARD Pleťová voda (28001)
ZEITGARD Tělový krém (28002)

70107
1 ks

70105
1 ks

70104
1 ks

70102
1 ks

70103
1 ks

70111
1 ks

779 Kč

1 969 Kč

1 969 Kč

1 969 Kč

1 969 Kč

13 899 Kč

ZEITGARD PRO
SET PRO ČIŠTĚNÍ OBLIČEJE

ZEITGARD PRO Přístroj (70100)
ZEITGARD PRO Čisticí hlavice 
včetně adaptéru (70105)

70110-1
1 ks

7 849 Kč

ZEITGARD PRO
SET PRO PEELING OBLIČEJE

ZEITGARD PRO Přístroj (70100)
ZEITGARD PRO Peelingová
hlavice (70104)

70110-2
1 ks

7 849 Kč

ZEITGARD PRO
SET PRO VYHLAZENÍ OBLIČEJE

ZEITGARD
ČISTICÍ KRÉM

ZEITGARD 
PLEŤOVÁ VODA

ZEITGARD PRO Přístroj (70100)
ZEITGARD PRO Hlavice pro vyhla-
zení obličeje (70102)

125 ml

Inovativní krém pro čistou pleť do 
hloubky pórů s extraktem z harun-
gany pro dokonalé rozjasnění

200 ml

Hydratační péče s protizánětlivými 
účinky pro zachování přirozené 
ochranné bariéry pleti

70110-3
1 ks

28000
1 ks

28001
1 ks

7 849 Kč

609 Kč

609 Kč

ZEITGARD PRO
SÉRIE PRO ČIŠTĚNÍ OBLIČEJE

ZEITGARD PRO Přístroj (70100)
ZEITGARD PRO Čisticí hlavice
včetně adaptéru (70105)
ZEITGARD Čisticí krém (28000) 

70106
1 ks

7 999 Kč

PRODUKT KÓD CENA

ZEITGARD NANOGOLD
2v1 OČNÍ KRÉM & MASKA

ZEITGARD SEROX
PROFESIONÁLNÍ OČNÍ POLŠTÁŘKY

30 ml

Vyhlazující a zpevňující péče o oční 
okolí se sójovými a rýžovými peptidy 
proti otoku a tmavým kruhům

4 x 2 polštářky

Péče s kolagenem a kyselinou hyaluro-
novou pro intenzivní hydrataci a redukci 
vrásek

28194
1 ks

28235
1 ks

1 149 Kč

1 489 Kč
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PRODUKT PRODUKTKÓD KÓDCENA CENA

ZEITGARD BEAUTY DIAMONDS
DENNÍ KRÉM

ZEITGARD BEAUTY DIAMONDS
NOČNÍ KRÉM

ZEITGARD BEAUTY DIAMONDS
2v1 OČNÍ KRÉM & MASKA

ZEITGARD RACINE
DENNÍ KRÉM Q10

ZEITGARD PLATINUM
ANTI-AGING KRÉM

ZEITGARD RACINE
NOČNÍ KRÉM Q10

ZEITGARD RACINE
OČNÍ KRÉM Q10

ZEITGARD RACINE
KOLAGEN SÉRUM Q10

ZEITGARD
ANTI-AGE NOČNÍ MASKA

ZEITGARD SEROX
INSTANT SKIN PERFECTOR

ZEITGARD SEROX
SÉRUM S OKAMŽITÝM ÚČINKEM

ZEITGARD 
FANTASTICKÁ ŘASENKA

ZEITGARD BEAUTY DIAMONDS
ANTI-AGE PLEŤOVÝ OLEJ

ZEITGARD
AKTIVIZUJÍCÍ SÉRUM NA ŘASY

50 ml

Pečující složení vypíná, intenzivně 
vyživuje a posiluje zralou pleť

50 ml

Zpevňující a vyživující složení
pro definované kontury obličeje
a pevnou a pružnou zralou pleť

30 ml

Péče 2v1 pro zpevnění očního okolí
a redukci poklesu očních víček

50 ml

Hydratační krém s vitamínem E
a koenzymem Q10 pro ochranu buněk 
a zářivou pleť plnou energie

50 ml

All-in-one péče pro muže pro dlouho-
době hydratovanou pleť a vyhlazení 
vrásek

50 ml

Intenzivní krém s bohatou texturou 
pro hloubkovou regeneraci pleti 
během noci

15 ml

Komplex aktivních látek a vitamínů
pro svěží vzhled a regeneraci
očního okolí

30 ml

Čistý kolagen pro intenzivní hydrataci 
a mladistvou, zářivě svěží, hladkou 
pleť

50 ml

Anti-aging péče pro dokonale rege-
nerovanou a hydratovanou pleť

30 ml

Okamžité omlazení pleti díky 
jemným barevným pigmentům, 
vhodný jako podkladová báze

30 ml

Vysoce účinná kombinace látek 
pro okamžité vyhlazení pleti
a hloubkovou hydrataci

10 ml

Inteligentní 3D struktura pro efekt 
„umělých řas“

30 ml

Cenné oleje a vitamíny A, E a F 
pro mladistvě zářivý vzhled pleti

5,5 ml

Šetrné, ale účinné sérum
pro prokazatelně delší a hustší řasy

28317
1 ks

28318
1 ks

28319
1 ks

28500
1 ks

28449
1 ks

28501
1 ks

28502
1 ks

28504
1 ks

71011
1 ks

28250
1 ks

28251
1 ks

71080
1 ks

28314
1 ks

71081
1 ks

1 289 Kč

1 429 Kč

1 289 Kč

399 Kč

1 299 Kč

459 Kč

349 Kč

779 Kč

719 Kč

1 549 Kč

2 289 Kč

815 Kč

1 289 Kč

1 239 Kč

ZEITGARD SEROX
VYPLŇOVAČ VRÁSEK

ZEITGARD SEROX
INTENZIVNÍ KRÉM

15 ml

Kombinace vysoce účinných látek 
pro okamžité vyhlazení mimických 
vrásek 

50 ml

Komplex aktivních látek pro účinný boj 
proti jemným i hlubokým vráskám a pro 
dlouhodobou hydrataci

28236
1 ks

28244
1 ks

1 299 Kč

1 629 Kč
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PURE BY GUIDO MARIA 
KRETSCHMER FOR MEN
EDP

PURE BY GUIDO MARIA 
KRETSCHMER FOR WOMEN
EDP

• Dřevitá, kořeněná vůně pro muže

• Hlavní nota: Šafrán, oxid růže

• Srdeční nota: Karafiát, guajakové dřevo

• Základní nota: Santalové dřevo, jantar

• Čerstvá květinová vůně pro ženy

• Hlavní nota: Hruška, citrus

• Srdeční nota: Broskev, jasmín

• Základní nota: Jantar

Osobitá vůně plná čisté mužnosti, díky které okouzlíte nejednu 
ženu! Jen jedno až dvě stříknutí a Vy se v mžiku proměníte
v charismatického muže plného sebevědomí a elegance, 
přesně takového, jakým je i Guido Maria Kretschmer. 

Lehká, smyslná vůně sympatického módního návrháře 
Guida Maria Kretschmera ve Vás probudí intenzivní 
pocit mládí a svěžesti, ale i neodolatelného sebevědomí. 
Nechejte se inspirovat do každého dne a pociťte čistou 
radost ze života!

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 30540
CENA: 1 599 Kč

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 30530
CENA: 1 599 Kč

Coby mezinárodně uznávaný módní návrhář vytváří Guido Maria Kretschmer dámskou i pánskou módu již léta. Jeho modely se 
zcela přizpůsobují lidem, kteří je nosí. Ale k perfektnímu looku patří také parfém, který zdůrazňuje osobnost.

Vlastní kolekce vůní pro pány a dámy se tedy v tomto případě přímo nabízela. Podobně jako do svých modelů, také do všech
svých parfémů vkládá Guido hodně ze sebe: stylovou eleganci, lásku k detailu a dotek mezinárodního talentu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Vyjádření naší osobnosti
Vůně – bez nich si svět dokážeme jen těžko představit. V dnešní době je sortiment vůní 
opravdu široký, díky tomu tak má každý možnost vyjádřit svou osobnost zcela originálním 
způsobem. K tomu je však zapotřebí používat opravdu kvalitní parfémy. Jak ale takový 
parfém poznat? Kvalita parfému nespočívá v jeho ceně, ale v koncentraci vonných olejů. 
Věděli jste, že LR parfémy Eau de Parfum (EDP) mají až dvakrát vyšší koncentraci vonných 
olejů než ty, které jsou na trhu běžně dostupné? A to až 23,5 %! S našimi vůněmi tak bude 
Vaše osobnost vynikat po celý den.

VŮNĚ...

LETÁK KE STAŽENÍ

VŮNĚ
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RACING
EDP

• Vzrušující dřevitá vůně pro muže

• Hlavní nota: Pomeranč, kardamom

• Srdeční nota: Jasmín, cedrové dřevo

• Základní nota: Ambra, mošus

Ideální vůně pro může, kteří mají rádi výzvy a nebezpečí. 
Ciťte se jako hrdina z akčních filmů a proměňte své všední 
dny ve chvíle dobrodružství – díky provokativní vůni Racing!

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 30027
CENA: 929 Kč

SHINE BY NIGHT
EDP
• Elegantní květinová vůně pro ženy

• Hlavní nota: Mandarinka, pomeranč

• Srdeční nota: Jasmín, bělokvět

• Základní nota: Vanilka, med

Romantická vůně vanilky a svěží vůně citrusových 
plodů, kterou budou pánové obdivovat a dámy závidět. 
S ní se stanete hvězdou každého večírku!

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 30610
CENA: 929 Kč 735 Kč

Parfém… neviditelný, ale     
  nezbytný módní doplněk

Jemné rozprášení parfému na vnitřní stranu oblečení nebo kabelky je chytrou alternativou, jak svoji vůni
zintenzivnit a užívat si ji po celý pracovní den. Vůně nás tak bude jemně a diskrétně provázet celým dnem.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

ušetříte
194 Kč
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Parfém byste měli testovat vždy dvakrát – poprvé na papírovém testovacím proužku, podruhé na kůži. Dnešní parfuméři již vyrábějí 
parfémy způsobem, díky kterému můžete vůni dobře identifikovat v obou případech.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

LR CLASSICS
MARBELLA EDP

• Svěží, inspirativní květinová vůně pro ženy
• Hlava parfému: Bergamot, pomeranč
• Srdce parfému: Pivoňka, jasmín
• Základ parfému: Pačuli, vetiver

Nadčasová vůně sršící energií a radostí ze života. Lehká vůně pivoňky
Vám odečte léta, zatímco jasmín, král květin, kolem Vás vytvoří přitažlivou
a podmaňující auru. S touto vůní si získáte opravdu každého!

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 3295-124 
CENA: 549 Kč

LR CLASSICS
STOCKHOLM EDP

• Elegantní a svěží vůně pro muže
• Hlavní nota: Bergamot, anýz
• Srdeční nota: Guajakové a cedrové dřevo
• Základní nota: Jantar, mošus

Trendy dřevitá vůně pro sebevědomé muže plná životní energie 
a odhodlání. Tu si jednoduše zamilujete! Podmaňte si své okolí 
mužnou vůní LR Classics Stockholm a buďte neodolatelní jako 
muži severu.

OBSAH: 50 ml
KÓD PRODUKTU: 3295-260 
CENA: 549 Kč 429 Kč

Vůně je Váš osobní příběh.             
       Vyberte si, jak jej budete vyprávět.

ušetříte
 120 Kč
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PURE TENDERNESS
BY GMK EDP

BRILLIANT LOOK
EDP

HEART & SOUL
EDP

PURE HAPPINESS
BY GMK EDP

FEMME NOBLESSE
EDP

GUIDO MARIA KRETSCHMER
EDP

LOVINGLY BY BRUCE WILLIS
EDP

ROCKIN´ ROMANCE
EDP

ESSENCE OF MARINE
EDP

HAREM
EDP

ESSENCE OF ROSE
EDP

PSEUDONYM
EDP

ESSENCE OF AMBER
EDP

LR CLASSICS
HAWAI EDP

BEAUTYQUEEN
EDP

SENSUAL GRACE
EDP

SHINE BY DAY
EDP

50 ml

Vzrušující vůně, která Vás nabije 
novou energií a chutí do života

50 ml
Romantická vůně, která vás zahrne 
pocitem svěžesti, inspirace a sebe-
vědomí

50 ml
Inspirující a vášnivá ovocná vůně, 
která z Vás udělá sebevědomou 
ženu

50 ml

Vůně plná pozitivní energie, která 
Vám vykouzlí úsměv na tváři

50 ml

Elegantní pudrová vůně pro ženy 
s osobitým stylem

50 ml

Romantická, elegantní vůně, 
která podtrhne Vaši osobnost

50 ml

Smyslná, romantická vůně jako 
vyznání lásky Bruce Willise

50 ml

Svěží vůně nabitá energií, která 
Vám otevře všechny dveře

50 ml

Svěží vůně, která probudí Vás
i Vaše smysly

50 ml

Sladká orientální vůně
pro sebevědomé ženy

50 ml

Příjemná květinová vůně probouzející 
emotivní náladu plnou lásky

50 ml

Smyslná vůně, která Vás obklopí 
tajuplnou a neodolatelnou aurou

50 ml

Smyslná vůně plná inspirace, 
energie a touhy po životě

50 ml

Ovocná, orientální vůně, která 
Vás přenese zpět na romantickou 
dovolenou

50 ml

Svůdná květinová vůně probouzí 
inspiraci a dodá Vám pořádnou 
dávku svěžesti

50 ml

Omamná vůně plná gracióznosti, 
svůdné smyslnosti i něžné lehkosti

50 ml

Živoucí, květinová vůně plná energie
a zářivé lehkosti rozzáří Váš den

30580
1 ks

30095
1 ks

3650
1 ks

30560
1 ks

30372
1 ks

30200
1 ks

3630
1 ks

3250
1 ks

30330-201
1 ks

30404
1 ks

30330-202
1 ks

30386
1 ks

30330-203
1 ks

3295-106
1 ks

30134
1 ks

30150
1 ks

30600
1 ks

1 599 Kč 929 Kč

929 Kč1 599 Kč

929 Kč1 299 Kč

1 299 Kč 929 Kč

1 299 Kč 929 Kč

1 299 Kč 929 Kč

1 299 Kč 549 Kč

929 Kč

929 Kč

929 Kč

LR CLASSICS
VALENCIA EDP

50 ml

Ovocná vůně plná energie, se 
kterou budete šarmantní jako ženy 
Středomoří

3295-126
1 ks

549 Kč

LR CLASSICS
SANTORINI EDP

50 ml

Svěží, neodolatelná vůně, která Vás 
naplní pocitem blaha

3295-220
1 ks

549 Kč

LR CLASSICS
LOS ANGELES EDP 

50 ml

Ovocná, květinová vůně pro pocit 
mladistvé svěžesti

3295-127
1 ks

549 Kč
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PRODUKT PRODUKTKÓD KÓDCENA CENA

LR CLASSICS
ANTIGUA EDP

TERMINATOR
EDP

BRUCE WILLIS
EDP

BRUCE WILLIS
PERSONAL EDITION EDP

LR CLASSICS
SINGAPORE EDP

PURE TENDERNESS
BY GMK EDP

PURE HAPPINESS
BY GMK EDP

LR CLASSICS
NIAGARA EDP

GUIDO MARIA KRETSCHMER
EDP

METROPOLITAN MAN
EDP

OCEAN´ SKY
EDP

JUST SPORT
EDP

JUNGLE MAN
EDP

50 ml

Intenzivní orientální vůně plná 
romantiky

50 ml

Nadčasová vůně plná energie 
pro charismatické muže

50 ml
Nekonvenční kořeněná vůně 
plná mužnosti, se kterou se bude 
každý muž cítit jako akční hrdina

50 ml

Elegantní kořeněná vůně s akordy 
tabáku plná mužné elegance

50 ml

Kořeněná, intenzivní vůně plná 
svůdnosti a tajemnosti

50 ml
Aromatická, dřevitá vůně plná 
temperamentu a pozitivní energie 
pro čistou radost ze života

50 ml

Přitažlivá, neodolatelná vůně plná 
sex-appealu a vášně 50 ml

Silná, čerstvá vůně, díky které 
budete silní a odvážní

50 ml
Šarmantní, kořeněná vůně, díky
které z Vás bude vyzařovat
elegance a sebevědomí

50 ml
Svěží vůně bergamotu
a sečuánského pepře okouzlí 
svou smyslností a elegancí

50 ml

Lehká, svěží vůně Vás naplní 
energií a bezstarostností

50 ml

Dynamická vůně plná svěžesti,
mužnosti a elegance

50 ml

Intenzivní vůně plná exotiky
pro energické muže

3295-223
1 ks

30414
1 ks

30505
1 ks

2950
1 ks

3295-151
1 ks

30590
1 ks

30570
1 ks

3295-261
1 ks

30220
1 ks

30196
1 ks

30170
1 ks

30000
1 ks

30630
1 ks

549 Kč

929 Kč

1 299 Kč

1 299 Kč

549 Kč

1 599 Kč

1 599 Kč

549 Kč

1 299 Kč

929 Kč

929 Kč

929 Kč

929 Kč

LR CLASSICS
MONACO EDP

50 ml

Dřevitá, elegantní vůně vyzařující 
luxus a exkluzivitu

3295-259
1 ks

549 Kč

LR CLASSICS
BOSTON EDP

50 ml

Svěží ovocná vůně plná energie 
a vzrušení

3295-162
1 ks

549 Kč
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SOUL OF NATURE

101  11/2022

Slunce v duši za každého počasí
Slunce má na naše tělo i celkovou pohodu pozitivní účinky – snižuje stres i celkovou míru 
únavy. Čím jsou dny kratší a pochmurnější, tím je pro náš těžší udržet si duševní pohodu. 
Aromaterapie je druh alternativní medicíny s několika tisíciletou tradicí využívající síly 
esenciálních olejů. Oblíbená je především pro své pozitivní účinky (stimulující a uklidňující) 
na náladu, stav mysli i některé fyzické problémy. Objevte blahodárné účinky aromatera-
pie s našimi éterickými oleji a pečujícím olejem z řady LR Soul of Nature, a pomozte tak 
svému tělu cítit se opět skvěle.

AROMATERAPIE SOUL OF NATURE
SMĚSI VŮNÍ

Doporučujeme kombinovat s: Soul of Nature Pečující olej, 
Soul of Nature Éterické oleje

• Pro uvolnění a navození dokonalé atmosféry

• Kombinace 100% přírodních esenciálních olejů

• Ideální k použití v kombinaci s aroma difuzérem

• Pro provonění LR Soul of Nature Pečujícího oleje

RELAXED SOUL: Bergamot, levandule, neroli a santalové dřevo
– dokonalá směs vůní pro vytvoření Vaší osobní relaxační atmosféry,
díky které necháte nástrahy každodenního života za sebou.

HOPEFUL SOUL: Bergamot, růže, heřmánek římský a santalové
dřevo – kompozice vůní, která Vaše tělo i duši uvede opět
do rovnováhy, abyste tak znovu našli svůj vnitřní klid.

CHEERFUL SOUL: Citron, pomeranč, růže a cedr
– hřejivá a svěží vůně, díky které budou všichni členové
Vaší domácnosti sršet pozitivní energií a štěstím.

STRONG SOUL: Máta peprná, eukalyptus, tymián a cedr – vůně plná 
životní síly, která Vás v namáhavých a vyčerpávajících dnech postaví 
opět na nohy a dodá Vám novou energii do života.

OBSAH: 10 ml
KÓD PRODUKTU: 26100
CENA: 699 Kč 559 Kč

OBSAH: 10 ml
KÓD PRODUKTU: 26110
CENA: 699 Kč 559 Kč

OBSAH: 10 ml
KÓD PRODUKTU: 26130
CENA: 699 Kč 559 Kč

OBSAH: 10 ml
KÓD PRODUKTU: 26120
CENA: 699 Kč 559 Kč

ušetříte
 140 Kč

ušetříte
 140 Kč

ušetříte
 140 Kč

ušetříte
 140 Kč

A
R

O
M

A
T
E

R
A

P
IE



VIDEO KE ZHLÉDNUTÍ

SOUL OF NATURE

103  11/2022

Dostaňte se
    do nálady...

SOUL OF NATURE
SÉRIE 4 NÁLAD

• Relaxed Soul Roll-on + Směs vůní

• Hopeful Soul Roll-on + Směs vůní

• Cheerful Soul Roll-on + Směs vůní

• Strong Soul Roll-on + Směs vůní

Ideální série všech nálad LR Soul of Nature, díky 

které budete připraveni na jakékoli nástrahy,

které Vám život přinese. Pořádná dávka energie, 

naprosté uvolnění, vyrovnanost nebo radostné 

povzbuzení – to vše najdete v této dokonalé sérii.

Nemáte právě možnost použít aromadifuzér? 

Nevadí. Série obsahuje také praktické roll-ony,

které si s sebou můžete vzít kdekoli – vejdou se

do kapsy i té nejmenší kabelky!

Zatímco dýcháme, cítíme. Schopnost cítit je nejstarším lidským smyslem a stále hraje v našich 
životech klíčovou roli. Čerstvě upečený chléb, květinová louka, moře – vůně spouští emoce, probouzí 
vzpomínky a ovlivňuje nálady dlouho předtím, než si to naše mysl začne uvědomovat.

Máme stovky čichových receptorů. Tyto receptory stačí k tomu, aby měly obrovský vliv na náš život. 
S každým nádechem nasáváme pachy a náš mozek o nich pak ukládá informace. Žádný pach není 
nikdy zapomenut – a když jej znovu ucítíme, vybavíme si, co si s ním spojujeme.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Doporučujeme kombinovat s: Soul of Nature Éterické 
oleje, Soul of Nature Pečující olej

FLASCHEN UND 
TIEGEL AUS RECYCLING-

KUNSTSTOFF (RPET)*

Lahvičky a dózy
z recyklovaného
plastu (rPET)

KONTROLLEN 
NACH HÖCHSTEN

QUALITÄTSSTANDARDS

Kontroly podle
nejvyšších
standardů kvality

OBSAH:
4 x Roll-on + 4 x Směs vůní
KÓD PRODUKTU: 26150
CENA: 3 899 Kč
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PRODUKT PRODUKTKÓD KÓDCENA CENA

SOUL OF NATURE
ÉTERICKÝ OLEJ CITRÓN

SOUL OF NATURE
RELAXED SOUL
TĚLOVÉ MÁSLO

SOUL OF NATURE
ÉTERICKÝ OLEJ POMERANČ

SOUL OF NATURE
RELAXED SOUL
SPREJ NA POLŠTÁŘ A DO MÍSTNOSTI

SOUL OF NATURE
ÉTERICKÝ OLEJ BERGAMOT

SOUL OF NATURE
RELAXED SOUL
ROLL-ON

SOUL OF NATURE
PEČUJÍCÍ OLEJ

SOUL OF NATURE
RELAXED SOUL
SPRCHOVÝ GEL

10 ml

100% přírodní olej, který Vás 
nabudí a zlepší Vaši náladu

200 ml

Kombinace bambuckého másla, 
mandlového oleje a přírodních 
olejů pro dokonalou relaxaci

10 ml

100% přírodní olej pro povzbu-
zení a lepší koncentraci

100 ml

Relaxační sprej pro okamžité 
navození příjemné relaxační 
atmosféry 

10 ml

100% přírodní olej pro
maximální relaxaci a zklidnění

10 ml

Dvojí účinek: 100% přírodní éte-
rické oleje pro maximální uvolnění 
a zahřátí i na cestách

100 ml

97 % přírodních složek v jedinečném
2v1 tělovém a masážním oleji

200 ml

Uvolňující vůně pro dokonalý 
relaxační zážitek již ve sprše

26080
1 ks

26102
1 ks

26081
1 ks

26103
1 ks

26082
1 ks

26104
1 ks

26070
1 ks

26101
1 ks

365 Kč

699 Kč

285 Kč

419 Kč

925 Kč

419 Kč

499 Kč

419 Kč

SOUL OF NATURE
ÉTERICKÝ OLEJ LEVANDULE

10 ml

100% přírodní olej s relaxačními, 
vyrovnávacími a uspávajícími účinky

26085
1 ks

699 Kč

SOUL OF NATURE
PEČUJÍCÍ SÉRIE
AROMATICKÝCH OLEJŮ

Série osmi samostatných olejů
a jednoho pečujícího oleje pro
Vaše domácí wellness 

26090
1 ks

4 449 Kč

+

SOUL OF NATURE
ÉTERICKÝ OLEJ CEDR

10 ml

Teplá, dřevitá vůně 100% přírodního 
oleje Vám pomůže se zklidnit
a znovu nabít energii

26087
1 ks

285 Kč

SOUL OF NATURE
ÉTERICKÝ OLEJ TYMIÁN

10 ml

Svěží, 100% přírodní olej pro
posílení, stimulaci a zlepšení
koncentrace

26086
1 ks

925 Kč

SOUL OF NATURE
ÉTERICKÝ OLEJ MÁTA

10 ml

Chladná vůně 100% přírodního oleje 
Vás probudí a dodá dávku pořádné 
energie

26083
1 ks

559 Kč

SOUL OF NATURE
ÉTERICKÝ OLEJ EUKALYPTUS

10 ml

100% přírodní olej pro osvěžení
a lepší koncentraci

26084
1 ks

395 Kč
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PRODUKT PRODUKTKÓD KÓDCENA CENA

SOUL OF NATURE
STRONG SOUL
SPRCHOVÝ GEL

SOUL OF NATURE
STRONG SOUL
TĚLOVÝ KRÉM

SOUL OF NATURE
STRONG SOUL
ROLL-ON

SOUL OF NATURE
CHEERFUL SOUL
SPRCHOVÝ GEL

SOUL OF NATURE
CHEERFUL SOUL
TĚLOVÝ SORBET

SOUL OF NATURE
CHEERFUL SOUL
POKOJOVÝ SPREJ

SOUL OF NATURE
CHEERFUL SOUL
ROLL-ON

SOUL OF NATURE
AROMA DIFUZÉR

200 ml

Pro osvěžující zážitek ze sprchy, 
po kterém se budete cítit silní
a plní energie

200 ml

Kombinace bambuckého másla 
a přírodních olejů pro posílení 
energie a hebkou pokožku

10 ml

Hřejivý efekt, okamžité osvěžení 
a revitalizace Vašich smyslů i na 
cestách

200 ml

Osvěžující vůně pro radostný
a energizující zážitek ze sprchy

200 ml
95 % přírodních složek a éterické 
oleje pro hebkou pokožku a pocit 
vnitřní pohody

100 ml

Směs citrónu, pomeranče, růže 
a cedru pro okamžité navození 
radostné atmosféry 

10 ml

100% přírodní éterické oleje
pro okamžité zahřátí a pozvednutí 
Vaší nálady

Designový keramický difuzér 
pro provonění místnosti pomocí 
éterických olejů

26121
1 ks

26122
1 ks

26123
1 ks

26131
1 ks

26132
1 ks

26133
1 ks

26134
1 ks

96210
1 ks

419 Kč

699 Kč

419 Kč

419 Kč

699 Kč

419 Kč

419 Kč

4 535 Kč

SOUL OF NATURE
HOPEFUL SOUL
ROLL-ON

10 ml

Hřejivý roll-on pro rychlé navození 
vnitřní pohody i kdekoli na cestách 

26113
1 ks

419 Kč

SOUL OF NATURE
HOPEFUL SOUL
SPRCHOVÝ GEL

SOUL OF NATURE
HOPEFUL SOUL
TĚLOVÉ MÁSLO

200 ml

Harmonizující sprchový gel pro uvol-
ňující zážitek při každém sprchování

200 ml
Kombinace bambuckého másla
a přírodních olejů pro vnitřní rovno-
váhu a hebkou pokožku

26111
1 ks

26112
1 ks

419 Kč

699 Kč
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Dokonale svůdný pohled po celý den
Čeká Vás velká událost nebo se dnes jen chcete cítit krásnější než kdy dříve?
Pro dosažení dokonalého make-upu nemusíte vždy navštěvovat drahé kosmetické salo-
ny, hravě jej zvládnete i u Vás doma! Naše vysoce kvalitní dekorativní kosmetika se stane 
Vaším nejlepším přítelem.

TIP: Pokud Vás příroda neobdařila hustými, dlouhými řasami, namalujte si u kořínků 
Vašich řas jemnou linku pomocí našich Tekutých očních linek a následně naneste Vodě-
odolnou řasenku – Vaše řasy tak budou opticky mnohonásobně hustší a prodloužené!

DEKORATIVNÍ KOSMETIKA LR COLOURS
MINERÁLNÍ OČNÍ
STÍNY DUO

Doporučujeme kombinovat s: LR COLOURS Kajalová tužka, LR COLOURS Tekuté oční 
linky, LR COLOURS Voděodolná mascara pro prodloužení řas

• Zářivě jasné a pestré barvy
 pro dokonalý oční make-up

• S obsahem ryzích minerálů
 Phycocorail®

• Jemná pudrová textura

• Bez obsahu mastku

Chcete své okolí zaujmout uhrančivým pohledem? 
Pak jsou pro Vás LR Colours Minerální oční stíny Duo 
to pravé! Jemná růžová dodá Vašim očním víčkům 
romantický vzhled, zatímco podmanivá fialová z Vás 
udělá nespoutanou rebelku. Každý den si tak můžete 
vybrat, kým zrovna budete!

I přes to, že mají oční stíny dlouhou životnost – až 3 
roky – naše Oční stíny Duo si zamilujete natolik, že je 
spotřebujete mnohem dříve!

VINTAGE ROSE & GRAPE
OBSAH: 2 x 1,25 g
KÓD PRODUKTU: 10420-10
CENA: 349 Kč

CASHMERE & COPPER
OBSAH: 2 x 1,25 g
KÓD PRODUKTU: 10420-7
CENA: 349 Kč

 Oživte své oči pomocí 
ryzích minerálů

Zrod prvních očních stínů je spojen s Egypťany a datuje se do období již před dvanácti tisíci lety! Kleopatra pro svůj neodolatelný oční 
make-up používala například směs olova, zoxidované mědi a opalovaných mandlí. V Japonsku si dámy na oční víčka aplikovaly např. 
rýžovou mouku nebo drcené okvětní lístky. 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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Pro ještě dokonalejší vzhled oporučujeme kombinovat s: LR COLOURS Minerální oční stíny 
Duo, LR COLOURS BB Krém, LR COLOURS Rtěnka

LR COLOURS
TEKUTÉ OČNÍ LINKY

LR COLOURS
VODĚODOLNÁ ŘASENKA
PRO PRODLOUŽENÍ ŘAS

OBSAH: 2,5 ml
KÓD PRODUKTU: 10005-1
CENA: 319 Kč

OBSAH: 7 ml
KÓD PRODUKTU: 10266
CENA: 419 Kč

Dekorativní kosmetika dnes zdaleka nepředstavuje jen kabelku líčidel všech barevných tónů. Není pro naši pleť 
jen ozdobou, ale také ochranným štítem, který brání usazování nečistot a škodlivým vlivům, jakým je např. nad-
měrná vlhkost nebo UV záření. Pleť je neustále vystavována nepříznivým faktorům a kvalitní péči si skutečně 
zaslouží. Líčení, má-li pokožku chránit, musí dosahovat odpovídající kvality.

Nanášení očních linek je velmi starý zvyk. Tmavé rámování očí se objevilo už ve starověkém Egyptě. Jako barvivo se míchal drcený malachit 
nebo měděná ruda s oleji. Smísením těchto látek vznikla barva, jejíž pomocí si lidé mohli černě či zeleně orámovat oči. Orámování očí 
sloužilo jako doplněk, ale také jako ochrana před bakteriální infekcí. Na Středním Východě si černě rámovali oči muži, ženy i děti.
Zde nesloužily jako doplněk, ale měly praktický význam: drcený antimonit chránil jejich oči v písečném pouštním prostředí.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

VODĚODOLNÁ

RYCHLESCHNOUCÍ DLOUHOTRVAJÍCÍ

• Intenzivně krycí barevný efekt
 pro dokonalé oční linky

• Rychleschnoucí

• Dlouhotrvající

• Dokonalý štěteček pro precizní,
 rovné linie

• Pro opticky prodloužené řasy

• Perfektně odděluje řasy

• Revoluční aplikační kartáček

• Voděodolná

Perfektní oční linky pro vytvoření svůdného 
pohledu, kterým své okolí rozhodně zaujmete. 
Pokud nejste v malování očních linek zrovna 
profesionálové, naše LR Colours Tekuté oční 
linky si rozhodně zamilujete! Aplikační štěteček 
zajistí dokonale rovné linie a díky intenzivní 
krycí schopnosti je stačí nanést pouze jednou. 
Nemusíte se bát ani rozmazání – jsou rychle-
schnoucí a vydrží po celý den.

 Dokonalý pohled
v jediném tahu

 Nechte své oči
vyniknout...

Přejete si uhrančivě černé a dokonale oddělené 
řasy? Pokud ano, pak nesmí LR Colours Voděodolná 
řasenka pro prodloužení řas ve Vaší výbavě rozhodně 
chybět. A co je na ní to nejlepší? Klidně si ji můžete 
vzít s sebou na wellness nebo do bazénu! Její 
voděodolnost jistě oceníte ve větrných a deštivých 
podzimních dnech, kdy je zachování dokonalého 
make-upu téměř nemožné! 

Proč právě LR Colours Voděodolná řasenka?
Protože Vy si dokonalý make-up po celý den
rozhodně zasloužíte.

Doporučujeme kombinovat s: LR COLOURS Rozjasňovač očních víček,
LR COLOURS Minerální oční stíny Duo, ZEITGARD Aktivizující sérum na řasy
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PRODUKT PRODUKTKÓD KÓDCENA CENA

LR COLOURS
KRYCÍ TYČINKA

LR COLOURS
PUDR RŮŽ

LR COLOURS
BB KRÉM

LR COLOURS
MINERÁLNÍ PRÁŠKOVÝ PUDR

LR COLOURS
BRONZOVÉ TÓNOVACÍ PERLY

LR DELUXE
KOMPAKTNÍ PODKLADOVÁ
BÁZE PERFECT SMOOTH

2,5 g

Perfektní tyčinka pro zakrytí 
všech nedokonalostí 

4 g

Dokonalý doplněk k Vašemu
každodennímu make-upu

30 ml

Lehké, ale účinné krytí s SPF 15
pro důležitou ochranu před UV zářením

15 g

Transparentní pudr pro dokonalou 
fixaci každého odstínu make-upu

18 g

Kompaktní pudr ve formě perel
pro dokonale zářivý letní vzhled

8,5 g

Středně krycí kompaktní make-up 
báze pro dokonalou pleť i na cestách

10062-4
SOFT MOSS

1 ks

10229-101
LIGHT

1 ks

10441-1
WARM PEACH

1 ks

10064
1 ks

10068
1 ks

11117-104
DARK BEIGE

1 ks

285 Kč

419 Kč

529 Kč

529 Kč

529 Kč

1 059 Kč

LR COLOURS
KAJALOVÁ TUŽKA

1,1 g

Intenzivně barvící a mimořádně 
odolná tužka pro perfektní oční 
make-up po celý den

10001-2
DARK COAL

1 ks

249 Kč

LR COLOURS
ROZJASŇOVAČ OČNÍCH VÍČEK

2 x 4,6 g

Oboustranný rozjasňovač
pro denní i večerní make-up

10004
1 ks

349 Kč

LR COLOURS
TRANSPARENTNÍ TŘPYTIVÁ 
RTĚNKA

1,6 g

Dokonalá kombinace rtěnky
a lesku se svůdně ovocnou příchutí 

10031-1
CRYSTAL CARAMEL

1 ks

279 Kč

LR COLOURS
TRANSPARENTNÍ TŘPYTIVÁ 
RTĚNKA

1,6 g

Dokonalá kombinace rtěnky
a lesku se svůdně ovocnou příchutí 

10031-2
CRYSTAL ROSE

1 ks

279 Kč

LR COLOURS
TRANSPARENTNÍ TŘPYTIVÁ 
RTĚNKA

1,6 g

Dokonalá kombinace rtěnky
a lesku se svůdně ovocnou příchutí 

10031-6
CRYSTAL BERRY

1 ks

279 Kč

LR COLOURS
TRANSPARENTNÍ TŘPYTIVÁ 
RTĚNKA

1,6 g

Dokonalá kombinace rtěnky
a lesku se svůdně ovocnou příchutí 

10031-4
CRYSTAL MAUVE

1 ks

279 Kč

LR COLOURS
TRANSPARENTNÍ TŘPYTIVÁ 
RTĚNKA

1,6 g

Dokonalá kombinace rtěnky
a lesku se svůdně ovocnou příchutí 

10031-5
CRYSTAL PLUM

1 ks

279 Kč

LR COLOURS
KAJALOVÁ TUŽKA

10001-6
OLIVE GREEN

1 ks

249 Kč

1,1 g

Intenzivně barvící a mimořádně 
odolná tužka pro perfektní oční 
make-up po celý den
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PRODUKT PRODUKTKÓD KÓDCENA CENA

LR COLOURS
KONTUROVACÍ TUŽKA

LR COLOURS
KONTUROVACÍ TUŽKA

LR COLOURS
KONTUROVACÍ TUŽKA

LR COLOURS
BALZÁM NA RTY

LR DELUXE
RTĚNKA HIGH IMPACT

LR DELUXE
RTĚNKA HIGH IMPACT

LR DELUXE
RTĚNKA HIGH IMPACT

1,16 g

Ideální tužka pro dokonalé kontury 
rtů, perfektně ladí s Colours Rtěnkami

1,16 g

Ideální tužka pro dokonalé kontury 
rtů, perfektně ladí s Colours Rtěnkami

1,16 g

Ideální tužka pro dokonalé kontury 
rtů, perfektně ladí s Colours Rtěnkami

4,5 g

Jemná péče s máslem cupuacu
a vitamínem E pro citlivé a suché rty

3,5 g

Intenzivní barvy a krémová textura
s Deluxe nádechem

3,5 g

Intenzivní barvy a krémová textura
s Deluxe nádechem

3,5 g

Intenzivní barvy a krémová textura
s Deluxe nádechem

10032-4
ORANGE TOFFEE

1 ks

10032-7
HOT CHILLI

1 ks

10032-103
JUICY ROSE

1 ks

10433
1 ks

11130-1
SIGNATURE RED

1 ks

11130-2
CAMNEY RED

1 ks

11130-6
LIGHT CHOCOLATE

1 ks

195 Kč

195 Kč

195 Kč

349 Kč

699 Kč

699 Kč

699 Kč

LR COLOURS
RTĚNKA

4,5 g

Svůdná rtěnka s vitamínem E
pro neodolatelné rty přímo
k zulíbání 

10431-101
WARM ROSE

1 ks

349 Kč

LR COLOURS
RTĚNKA

4,5 g

Svůdná rtěnka s vitamínem E
pro neodolatelné rty přímo
k zulíbání 

10431-102
MAGIC MAUVE

1 ks

349 Kč

LR COLOURS
RTĚNKA

4,5 g

Svůdná rtěnka s vitamínem E
pro neodolatelné rty přímo
k zulíbání 

10431-103
JUICY ROSE

1 ks

349 Kč

LR COLOURS
RTĚNKA

4,5 g

Svůdná rtěnka s vitamínem E
pro neodolatelné rty přímo
k zulíbání 

10431-104
ORANGE TOFFEE

1 ks

349 Kč

LR COLOURS
RTĚNKA

4,5 g

Svůdná rtěnka s vitamínem E
pro neodolatelné rty přímo
k zulíbání 

10431-107
HOT CHILLI

1 ks

349 Kč

LR COLOURS
RTĚNKA

4,5 g

Svůdná rtěnka s vitamínem E
pro neodolatelné rty přímo
k zulíbání 

10431-108
BROWN ROSE

1 ks

349 Kč

LR COLOURS
RTĚNKA

4,5 g

Svůdná rtěnka s vitamínem E
pro neodolatelné rty přímo
k zulíbání 

10431-205
MIDNIGHT PLUM

1 ks

349 Kč
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CZ obj. č. 95071-112

LR Health & Beauty Systems, s. r. o. • 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Prodej LR produktů je možný pouze prostřednictvím LR partnerů • V  tomto katalogu 
jsou uvedeny nezávazné doporučené prodejní ceny. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
• Tiskové chyby jsou vyhrazeny • Nabídka produktů za akční ceny je platná jen 
do vyprodání zásob!
www.LR-czech.com, www.LR-zdravi.cz, www.LR-krasa.cz, www.LR-prilezitost.cz

LR partner Vaší důvěry:

Telefon:

HUSTÉ
VLASY

ČISTÁ
ENERGIE

1 

ZDRAVÁ
POKOŽKA

2

VÝBORNÁ
POTENCE

5

ATRAKTIVNÍ
SVALY

4

3

VŠECH VÍCE NEŽ 500 PRODUKTŮ Z NAŠÍ NABÍDKY 
NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

LR LIFETAKT 
5in1 MEN´S SHOT
OBSAH: 30 x 25 ml
KÓD PRODUKTU: 81020
CENA: 3 899 Kč  3 119 Kč

FREI VON
ZUCKERBEZ CUKRU

FREI VON
KÜNSTLICHEN
FARBSTOFFEN

BEZ UMĚLÝCH
BARVIV

ušetříte
780 Kč


