A KEZEK ÉS LÁBAK TERMÉSZETES
SZÉPSÉGÉÉRT ÉS ÁPOLTSÁGÁÉRT

-25%

Aloe vera kéz- és lábápoló szett
(Aloe vera intenzív kézbalzsam,
Aloe vera lábápoló krém)
20770 13p
Intenzív ápolás és védelem
a száraz, igénybevett kezek
és lábak számára. Gazdag,
gyorsan felszívódó kézkrém
40% aloe vera géllel és
organikus körömvirág
kivonattal, valamint regeneráló
lábkrém a repedező, száraz
lábak számára 30% aloe vera
géllel és organikus magnólia
kivonattal.

6.500,–

4.790,–
300 Ft
adomány*
LR Health & Beauty Systems Kft. · H-1139 Budapest · Váci út 99.
Tel.: +36 1 477 4245 · Service.hu@LRworld.com
www.LRworld.com

Kód: 96040-808

LR Partnered:

HU

1 | Aloe vera kéz- és lábápoló szett
| 20770 | 4.790,– | 13p
Aloe vera intenzív kézbalzsam | 75 ml
+ Aloe vera lábápoló krém | 100 ml
Az LR termékeit LR Partnerek értékesítik.
Az LR Health & Beauty Systems fenntartja a közölt adatokkal illetve a tartalom bármely
részével kapcsolatos változtatás jogát, az esetleges nyomdahibákból fakadó
tévedésekért nem vállal felelősséget.

*A termék megvásárlásával az LR 300 Ft adománnyal
támogatja az LR Global Kids Fund alapítványt. Az LR az
egész világon támogatja ezáltal a rászoruló gyermekeket.

KEDVENCEID

MOST REMEK SZETTBEN!

TÖBB ÉLVEZET,
KEVESEBB KALÓRIA!
KEDVENC ÉTELEID
MOST SZETTBEN
– EZ KÉTSZER
OLYAN KÖNNYŰVÉ
TESZI A
MINDENNAPOKAT!
Finom szeletek,
shake-ek és levesek,
amelyek kényeztetik az
alakod és téged is...

Jó, ha tudod:
minden Figu Active termék
egy teljes étkezést helyettesít,
így segítve téged a fogyásban
és a súlymegtartásban.1

-25%

LAKTÓZMENTES

GAZDAG
ROSTFORRÁS

MAGAS
FEHÉRJETARTALOM



Figu Active szelet, 6-os
doboz 2-es csomag
(szabadon választható)
80504 35p
Praktikus szeletek három finom ízben:
eper-joghurt, ropogós karamell és
nugát. Minden zsebben elfér – tökéletes
útközben!

15.180,–
„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig megbízhatsz.

-20%

Figu Active 3-as
mix szett
(3 db szabadon
választható shake/
leves/müzli)
80193 86p
Válaszd ki 3 kedvenced:
Figu Active shake-ek:
Eper-banán, Latte Macchiato, Vanília
vagy Krémes csokoládé ízű shake
Figu Active Vital áfonyás müzli
Figu Active levesek:
"Mediterrán" paradicsomleves, "Auberge"
burgonyaleves vagy "India" currys
zöldségkrémleves

11.290,–

30.290,–

24.190,–
1 | Figu Active szelet, 6-os doboz 2-es csomag (szabadon választható)
| 80504 | 11.290,– | 2 x 6 szelet (941 Ft/szelet) | 35p
2 | Figu Active 3-as mix szett (3 db szabadon választható shake/leves/müzli) | 80193 | 24.190,– | 3 x 450 vagy 500 g | 86p

1

 api egy étkezés helyettesítése kalóriaszegény táplálkozás mellett segíti a súlymegtartást.
N
Napi két étkezés helyettesítése kalóriaszegény táplálkozás mellett segíti a fogyást.
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ÉLJ A MÁNAK &
MARADJ AKTÍV!

-20%


ÉLVEZD AZ ALACSONY ÁRAKAT!
A Pro Balance tabletta, a Vita Active
és a Super Omega 3 kapszula
ellátnak minden nap – válaszd őket a
tudatos életmódod támogatásához!

Vita Active
2-es csomag
80527 32p
21 természetes gyümölcs és
zöldség, valamint 10 fontos
vitamin a napi vitaminellátáshoz.

12.980,–

10.290,–

MESTERSÉGES
SZÍNEZÉKEKTŐL MENTES



-25%

Pro Balance tabletta
2-es csomag
80124 47p
A sav-bázis egyensúly
támogatására.1

Jó, ha tudod :
a Pro Balance értékes
alkáli ásványi anyagokkal
és nyomelemekkel látja el
tested a belső egyensúly
érdekében.1

17.900,–

13.390,–

Fenntartható
halászatból

-25%

Super Omega 3 kapszula
2-es csomag
80349 52p
A Super Omega 3 kapszula
omega-3 zsírsavakat tartalmaz,
hogy sokáig egészségben
tarthasd a szívműködésed.2

20.580,–
LAKTÓZMENTES

VEGÁN

15.290,–

1 | Pro Balance tabletta 2-es csomag
| 80124 | 13.390,– | 2 x 360 tabletta / 252 g (19 Ft/tabletta) | 47p
2 | Vita Active 2-es csomag
| 80527 | 10.290,– | 2 x 150 ml (3.430 Ft/100 ml) | 32p
3 | Super Omega 3 kapszula 2-es csomag | 80349 | 15.290,– | 2 x 60 kapszula / 99,3 g (127 Ft/100 g) | 52p
1
2

A Pro Balance tablettában lévő magnézium hozzájárul a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokhoz és az elektrolit-egyensúly fenntartásához.
Az EPA és a DHA hozzájárul a szív megfelelő működéséhez. Ehhez napi legalább 250 mg EPA és DHA bevitele szükséges.
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ÉLVEZD A
KÉSŐI NYARAT!

„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig megbízhatsz.

MINDEN ÉVSZAKNAK ÉS MINDEN KORNAK
MEGVAN A MAGA KÜLÖNLEGES VARÁZSA.
Érezd minden érzékeddel az életet és
ismerd meg a kiteljesedett boldogság titkát!

-25%

-25%


Reishi Plus kapszula
2-es csomag
80155 54p
Tapasztald meg az igazi
vitalitást1,2,3 a "hosszú élet
gombájával"!

22.500,–



16.690,–
A "hosszú élet
gombája"
A Reishi évezredek óta része a távolkeleti kultúrának. Hasznos tulajdonságait a
mai napig nagyra értékelik.

LAKTÓZMENTES

VEGÁN

GLUTÉNMENTES

A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és ezen keresztül az erek, a csontok, a porcok, a bőr és a fogak normál állapotának, működésének fenntartásához.
A C-vitamin hozzájárul a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokhoz.
A C-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez, valamint hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.
4
A kalcium részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban és a normál ingerületátvitelben.
5
A D-vitamin és a kalcium hozzájárul az egészséges csontozat és a normál fogazat fenntartásához.

Woman Phyto kapszula
2-es csomag
80522 36p
Optimális támogatás a
menopauza idején.4
A vöröshere izoflavonjaival
támogat, míg az erős csontoktól
a D-vitamin és a kalcium
gondoskodik.5

16.380,–

Női dolog
A menopauza alatt a női test
egyre kevesebb ösztrogént
termel. A kalcium-, a D-vitaminés a magnézium-ellátás ebben
az időben különösen fontos a
csontok fenntartásának támogatása
érdekében.

12.190,–

1
2
3

1 | Reishi Plus kapszula 2-es csomag
| 80155 | 16.690,– | 2 x 30 kapszula / 15,2 g (278 Ft/kapszula) | 54p
2 | Woman Phyto kapszula 2-es csomag | 80522 | 12.190,– | 2 x 90 kapszula / 46,8 g (68 Ft/kapszula) | 36p
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ALOE VERA
ÁPOLÁS

TERMÉSZETESEN SZÉP BŐR BÁRMIKOR
AZ ALOE VERA SZETTEKKEL – ARCRA ÉS
TESTRE EGYARÁNT.
Fedezd fel az egész család számára
a tökéletes hidratáló ápolást!

„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig megbízhatsz.

-25%

Aloe vera box 2-es csomag
(koncentrátum, propoliszos
krém, elsősegély spray –
150 ml)
20860 52p
SOS gondoskodás minden
esetre – otthon és útközben
is, mindig jó, ha kéznél van.
Most pedig 2-es csomagban
juthatsz hozzá!



-15%

Aloe vera alakformáló
szett (testkontúr zselé,
korrigáló testápoló,
masszázskesztyű)
27529 38p
Hatékony ápoló szett
a kívánt sziluetthez és a
feszes bőrhöz.

24.580,–

13.990,–

18.390,–

11.790,–


-20%

Aloe vera testápoló
szett (kímélő arc- és
testápoló, kézkrém,
hidratáló gél)
20708 28p
Extra adag frissesség
és nedvesség az arc
és a test számára
egy készletben – a
bársonyosan puha bőr
napi ápolásához.

11.550,–



-20%

Aloe vera arcápoló szett
(nappali krém, éjszakai
krém, szemkörnyékápoló)
20707 44p
A sokoldalú arcápoló szett
éjjel és nappal gyönyörű,
ragyogó bőrt biztosít.

17.450,–

13.890,–

9.190,–
1 | Aloe vera alakformáló szett | 27529 | 11.790,– | 38p
korrigáló testápoló | 200 ml + testkontúr zselé | 200 ml + masszázskesztyű
2 | Aloe vera testápoló szett | 20708 | 9.190,– | 28p
kímélő arc- és testápoló | 100 ml + kézkrém | 75 ml + hidratáló gél | 50 ml

3 | Aloe vera box 2-es csomag | 20860 | 18.390,– |52p
2 x propoliszos krém | 2 x 100 ml + 2 x koncentrátum | 2 x 100 ml + 2 x elsősegély spray | 2 x 150 ml
4 | Aloe vera arcápoló szett | 20707 | 13.890,– | 44p
nappali krém | 50 ml + éjszakai krém | 50 ml + szemkörnyékápoló | 15 ml
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NŐI ILLATOK:
A | Femme Noblesse | 30372
B | Brilliant Look | 30095
C | Heart & Soul | 3650
D | Sensual Grace | 30150
E | Harem | 30404
F | Pseudonym | 30386
G | Beautyqueen | 30134
H | Shine by Day | 30600
I | Shine by Night | 30610
J | Rockin‘ Romance | 3250

VÁLASSZ MOST KÉT
LIFESTYLE ILLATOT
A PARFÜMGYŰJTEMÉNYEDBE!

KOMBINÁLD A NŐI ÉS FÉRFI
KÜLÖNLEGES AROMÁJÚ
PARFÜMÖKET KEDVED
SZERINT 16 FÉLE ILLATBÓL
A 2-ES SZETTEDHEZ!

„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig megbízhatsz.


Lifestyle parfüm szett
2-es csomag
(szabadon választható)
30046 36p
Minden szett szabadon
választható – 16 parfüm közül
választhatsz neki és magadnak.

17.100,–

12.690,–
FÉRFI ILLATOK:
K | Jungle Man | 3430
L | Ocean Sky | 1580
M | Just Sport | 30000
N | Metropolitan Man | 30190
O | Racing | 30027
P | Terminator | 30414

-25%
1 | Lifestyle parfüm szett 2-es csomag (szabadon választható) | 30046 | 12.690,– | 2 x 50 ml | 36p
11

ANTI-AGING SZETTEK
SZÉRUM & ÁPOLÁS

KIVÁLÓ CSAPATJÁTÉKOSOK A KORAI ÖREGEDÉS ELLEN:
A Blue Light Defender szérum védelmet nyújt a kék fény
ellen, mellé pedig egyéni nappali ápolás jár számodra.

Napi védelem két
lépésben:
1. lépés: reggel
egyenletesen vidd fel
a Zeitgard Blue Light
Defender arcszérumot a
megtisztított arcbőrre!
2. lépés: körülbelül
egy perc múlva
használd a szokásos
nappali bőrápolód a
szérum után!

-25%

Nanogold Digital Care szett
(Zeitgard Blue Light Defender, Zeitgard
Nanogold & Silk nappali krém)
71062 55p
Megelőző védelem a digitális
öregedés ellen és gazdag
nappali ellátás a bőr korai
öregedése ellen.


Beauty Diamonds Digital Care szett
(Zeitgard Blue Light Defender, Zeitgard Beauty
Diamonds ránctalanító nappali krém)
71063 60p
Megelőző védelem a digitális
öregedés ellen és az érett
bőr luxus nappali ápolása
egy szettben.

25.480,–

18.990,–

-25%

24.280,–

17.990,–

-25%





Aloe vera Digital Care szett
(Zeitgard Blue Light Defender,
Aloe vera nappali krém)
71065 50p
Megelőző védelem a
digitális öregedés ellen és
természetes hidratáló ápolás
minden bőrtípus számára.

Platinum Digital Care szett
(Zeitgard Blue Light Defender,
Zeitgard Platinum bőröregedéscsökkentő krém)
71064 60p
Megelőző védelem a
digitális öregedés ellen és
innovatív öregedésgátló
hatás, speciálisan a férfiak
bőrére.

21.480,–

15.990,–

-25%

25.780,–

19.190,–
„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig
megbízhatsz.

1 | Nanogold Digital Care szett | 71062 | 17.990,– | 55p
Zeitgard Blue Light Defender | 30 ml + Zeitgard Nanogold & Silk nappali krém | 50 ml
2 | Aloe vera Digital Care szett | 71065 | 15.990,– | 50p
Zeitgard Blue Light Defender | 30 ml + Aloe vera nappali krém | 50 ml
3 | Platinum Digital Care szett | 71064 | 19.190,– | 60p
Zeitgard Blue Light Defender | 30 ml + Zeitgard Platinum
bőröregedés-csökkentő krém | 50 ml
4 | Beauty Diamonds Digital Care szett | 71063 | 18.990,– | 60p
Zeitgard Blue Light Defender | 30 ml + Zeitgard Beauty Diamonds
ránctalanító nappali krém | 50 ml
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MINDEN, AMIRE A FÉRFI BŐRNEK
SZÜKSÉGE VAN EGY ERŐS DUÓBAN
FONTOS SZÁMODRA A TISZTA,
RAGYOGÓ BŐR ÉS AZ ERŐS HAJ?
A megfelelő termékekkel minden reggel
frissességet adhatsz a bőrödnek és hosszútávon
biztosíthatod a dús, vonzó hajat.

Zeitgard Platinum szett
(bőröregedés-csökkentő
krém, expressz hűsítő
szemkörnyékápoló)
28469 44p
Gyors és hatékony
öregedésgátló kezelés férfiak
számára – most kedvező
készletben, amely az expressz
hűsítő szemkörnyékápolóból és
a bőröregedés-csökkentő
krémből áll.

„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig megbízhatsz.

Az L-Recapin ápolási rutin:
1. lépés: a tonik felvitele előtt mosd
meg a hajad a samponnal!
2. lépés: a pipettával egyenletesen
vidd fel a hajtonikot a nedves hajra,
de főként az egész fejbőrre! Körkörös
mozdulatokkal masszírozd be, és
hagyd hatni!

-25%

16.790,–

13.290,–


-20%

L-Recapin szett (sampon, hajtonik)
27004 38p
Különleges gondozás
az idő előtti, örökletes
hajhullással küzdő férfiak
számára. A tonik* állandó
és rendszeres használatával
optimális eredményt érhetsz el.

17.150,–

12.490,–

1 | Zeitgard Platinum szett | 28469 | 13.290,– | 44p
expressz hűsítő szemkörnyékápoló | 30 ml + bőröregedés-csökkentő krém | 50 ml
2 | L-Recapin szett | 27004 | 12.490,– | 38p
L-Recapin sampon | 200 ml + L-Recapin hajtonik | 200 ml

* A hajtonikot a DermaTronnier Intézetben
2005-ben, 4 hónapon keresztül
tesztelték 20 férfi és 5 nő (21 és 60 év
között) részvételével.
A tesztalanyok 76%-a szerint a haja
megerősödött.
A tesztalanyok 76%-a igazolta a termék
hatékonyságát.
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HAB VAGY GÉL –
A LÉNYEG AZ ALOE VERA!

A SZAKÁLLNAK MENNIE KELL?
ITT TALÁLHATÓK A TÖKÉLETES
BOROTVÁLKOZÓ SZETTEK A FÉRFIAK
SZÁMÁRA!
Borotválkozz a hangulatodnak
megfelelően géllel vagy habbal, majd
borotválkozás után kényeztesd magad
egy kis extra ápolással!

Könnyű gél
textúra
és aloe vera

Könnyed hab
és aloe vera



-25%

Aloe vera férfi ápolószett 1.
(borotvahab, after shave
balzsam, anti-stressz krém)
20424 25p
Aloe vera borotvahab,
after shave balzsam, antistressz krém a tökéletes
borotválkozáshoz.

10.490,–

7.790,–
1 | Aloe vera férfi ápolószett 1.
| 20424 | 7.790,– | 25p
borotvahab | 200 ml + after shave balzsam | 100 ml + anti-stressz krém | 100 ml


Jó, ha tudod:
a hidratáló aloe vera és a
nyugtató, organikus fehér
tea kivonat különleges
kombinációja tökéletesen
igazodik a férfi bőr speciális
követelményeihez.

-25%

Aloe vera férfi ápolószett 2.
(borotválkozó gél, after
shave balzsam, anti-stressz
krém)
20425 25p
Aloe vera borotválkozó gél, after shave balzsam,
anti-stressz krém a pontos vonalakhoz.

10.490,–

7.790,–
2 | Aloe vera férfi ápolószett 2.
| 20425 | 7.790,– | 25p
borotválkozó gél | 150 ml + after shave
balzsam | 100 ml + anti-stressz krém | 100 ml

LR WORLD 09.2021 17

TISZÍTÁS &
ÁPOLÁS
A LEGKISEBBEKNEK

AZ ALOE VERA KIDS TERMÉKEK A
BŐR, A HAJ ÉS A FOGAK GYENGÉD
TISZTÍTÁSÁT ÉS ÁPOLÁSÁT
BIZTOSÍTJÁK.
Állati szórakozás a zuhany alatt és
fogmosás közben!

Aloe vera Kids szett
(Aloe vera Kids csillogó
fogkrém, Aloe vera Kids
3 az 1-ben tusfürdő,
sampon és balzsam)
20330 11p
Tisztító és gondoskodó
dzsungel-láz a gyermekek
számára. Aloe vera géllel,
panthenollal és organikus
őszibarack kivonattal,
valamint extra kalciummal a
fogkrémben.

Jó, ha tudod:
az aloe vera ideális a
gyermekek érzékeny
bőréhez, mert a növény
igazán sokoldalú:
regenerálja, hidratálja,
nyugtatja és védi a bőrt
– különösen finoman
és természetesen.
Szülésznők és
gyermekorvosok
ajánlásával!

4.390,–

3.490,–

Aloe vera baba szett
(habfürdő és sampon,
popsikrém, arc- és
testápoló)
20318 21p

-20%

Kíméletes tisztítás és
természetes ápolás az
érzékeny baba bőrnek.
A legkiválóbb aloe vera
géllel és értékes, organikus
növényi kivonatokkal.
Parabének, ásványi
olajok és parfümolajok
hozzáadása nélkül.

EGÉSZSÉGES
FOGAK

„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig megbízhatsz.

-20%

8.850,–

6.990,–

1 | Aloe vera baba szett
| 20318 | 6.990,– | 21p
habfürdő és sampon | 250 ml + popsikrém | 100 ml + arc- és testápoló | 100 ml
2 | Aloe vera Kids szett
| 20330 | 3.490,– | 11p
Aloe vera Kids 3 az 1-ben tusfürdő, sampon és balzsam | 250 ml + Aloe vera Kids csillogó fogkrém | 100 ml

Tudományosan
bizonyított: kíméletes
a fogakhoz
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