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TARTALOMJEGYZÉK

I. Ápolás

1. Aloe vera ápolás

1.1 Speciális ápolás
Aloe vera elsősegélyspray
Aloe vera koncentrátum 
Aloe vera propoliszos krém 
Aloe vera thermo krém 
Aloe vera Freedom MSM testzselé 
Aloe vera  DermaIntense krém 

1.2 Arcápolás
Aloe vera nappali krém 
Aloe vera éjszakai krém 
Aloe vera szemkörnyékápoló 
Aloe vera hidratáló gél 
Aloe vera hidratáló habmaszk 
Aloe vera arcradír 
Aloe vera arctisztító tonik 
Aloe vera arclemosó tej 
Aloe vera arctisztító kendő 

1.3 Testápolás
Aloe vera kímélő arc- és testápoló 
Aloe vera testápoló balzsam 
Aloe vera lábápoló krém 
Aloe vera testkontúr zselé 
Aloe vera kézkrém 
Aloe vera intenzív kézbalzsam 
Aloe vera korrigáló testápoló
Aloe vera krémszappan 
Aloe vera alkoholmentes golyós dezodor 
Aloe vera 2 az 1-ben sampon és tusfürdő 
Aloe vera tusfürdő 

1.4 Szájápolás
Aloe vera fogkrém 
Aloe vera sensitive fogkrém 
Aloe vera ajakápoló 

1.5 Hajápolás
Aloe vera kondicionáló sampon 
Aloe vera hajkondicionáló spray 

1.6 Férfi ápolás
Aloe vera borotvahab 
Aloe vera borotválkozó gél 
Aloe vera after shave balzsam 
Aloe vera anti-stressz krém 

1.7 Babaápolás
Aloe vera krém érzékeny bőrre 
Aloe vera habfürdő és sampon érzékeny bőrre 
Aloe vera arc- és testápoló érzékeny bőrre 

1.8 Napvédelem
Aloe vera Sun bőröregedés-csökkentő napvédő krém FF 20 
Aloe vera Sun napvédő krém FF 20 
Aloe vera Sun naptej FF 30 
Aloe vera Sun napvédő spray FF 30 
Aloe vera Sun intenzív naptej FF 50+ 
Aloe vera Sun napozás utáni krémzselé 

2. ZEITGARD teljes körű bőröregedés-csökkentés

2.1 Arctisztítás
ZEITGARD 1 készülék

2.2 Bőröregedés-csökkentés
ZEITGARD 2 készülék

2.3 Arcápolás
ZEITGARD Racine
ZEITGARD Nanogold
ZEITGARD Beauty Diamonds
ZEITGARD Platinum
ZEITGARD Serox
ZEITGARD PowerLift
ZEITGARD éjszakai maszk

3. Hajápolás
L-Recapin

4. Antibakteriális ápolás
MICROSILVER PLUS

5. Termékadatok

II. Illatok

1. Női illatok

1.1 Sztárok
Guido Maria Kretschmer hölgyeknek
MEU by Cristina Ferreira
Karolina by Karolina Kurkova
Karolina Kurkova
Lovingly by Bruce Willis
Lightning Collection ESSENCE OF MARINE
Lightning Collection ESSENCE OF ROSE 
Lightning Collection ESSENCE OF AMBER 
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1.2 Dizájn
Beautyqueen
Heart & Soul
Rockin´ Romance
Pseudonym
Harem
Femme Noblesse
Sensual Grace
Brilliant Look

1.3 LR Classics
LR Classics ANTIGUA
LR Classics HAWAII
LR Classics VALENCIA
LR Classics MARBELLA 
LR Classics SANTORINI 
LR Classics LOS ANGELES

2. Férfi illatok

2.1 Sztárok
Guido Maria Kretschmer uraknak
Bruce Willis Personal Edition 
Bruce Willis

2.2 Dizájn
LR Just Sport
Racing
Jungle Man
Ocean‘Sky
Terminator
Metropolitan Man

2.3 LR Classics
LR Classics MONACO
LR Classics STOCKHOLM
LR Classics NIAGARA
LR Classics BOSTON
LR Classics SINGAPORE

3. Termékadatok

lII. Kozmetikumok

1. Deluxe

1.1 Ajkak
Deluxe High Impact ajakrúzs
Deluxe Brilliant szájfény

1.2 Szemek
Deluxe Fantastic szempillaspirál
Deluxe dúsító szempilla alapozó

Deluxe Activating szempilla szérum 
Deluxe szemfesték lemosó
Deluxe Artistic négyes szemhéjpúder 
Deluxe Full Colour szemhéjtus 
Deluxe Perfect szemöldökformázó 
Deluxe fémes fényű szemkontúrceruza

1.3 Alapozás
Deluxe bőrtónusjavító korrektor 
Deluxe gyors ráncfeltöltő ceruza 
Deluxe szemhéj- és ajakalapozó 
Deluxe Primer
Deluxe Perfect Wear alapozó
Deluxe Perfect Smooth kompakt púder 
Deluxe Perfect Powder pirosító 
Deluxe Sun Dream bronzosító
Deluxe Velvet Touch Micro púder 
Deluxe Hollywood Multicolour púder 
Deluxe Hollywood Duocolour púder

2. LR Colours

2.1 Ajkak
LR Colours fénylő ajakrúzs
LR Colours szájfény
LR Colours ápoló ajakrúzs
LR Colours ajakkontúr ceruza
LR Colours ajakrúzs

2.2 Szemek
LR Colours szemhéjtus
LR Colours szemceruza
LR Colours szemhéjfesték
LR Colours kétvégű szemöldökceruza
LR Colours kétvégű szemhéjceruza
LR Colours Volume & Curl dúsító és göndörítő szempillaspirál
LR Colours Extreme Volume szempillaspirál
LR Colours Length & Definition vízálló szempillaspirál

2.3 Alapozás
LR Colours BB krém
LR Colours alapozó
LR Colours olajmentes alapozó
LR Colours korrektor
LR Colours arcpirosító
LR Colours transzparens púder
LR Colours kőpúder
LR Colours arctisztító hab
LR Colours bronzosító gyöngyök
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2.4 Körmök
LR Colours körömlakklemosó box
LR Colours körömlakklemosó
LR Colours professzionális körömreszelő
LR Colours négyoldalú körömpolírozó
LR Colours kéz- és körömápoló szérum
LR Colours Billionnails körömápoló
LR Colours alapozó körömlakk
LR Colours fedőlakk
LR Colours körömerősítő
LR Colours terápiás körömlakk
LR Colours csillogó körömlakk

3. Termékadatok

IV. Mikrotápanyagok és táplálkozási koncepciók

1. Étrendkiegészítők és speciális termékek
Aloe vera mézes ivógél
Aloe vera őszibarack ízű ivógél
Aloe vera Sivera ivógél
Aloe vera Freedom ivógél
Super Omega 3 Aktiv kapszula
Freedom ízület Plus kapszula
Mind Master
Colostrum Compact kapszula
Colostrum Direct
Cistus Incanus teakeverék
Cistus Incanus szájspray
Cistus Incanus kapszula
Probiotic12
Woman Phyto Aktiv kapszula
Reishi Plus kapszula
FiberBoost3

Vita Aktiv
ProBalance

2. Súlykontroll

2.1 28 napos diéta program

2.2. Figuactiv
Figuactiv levesek
Figuactiv shake-ek 
Figuactiv Vital áfonyás müzli 
Figuactiv szeletek
Figuactiv protein ital 
Figuactiv diétás teakeverék

3. Termékadatok



I. ÁPOLÁS

1. Aloe vera ápolás
1.1 Speciá l is  ápolás
1.2 Arcápolás
1.3 Testápolás
1.4 Szá jápolás
1.5 Hajápolás
1.6 Fér f i  ápolás
1.7 Babaápolás
1.8 Napvédelem

2. ZEITGARD tel jes körű 
bőröregedés-csökkentés

2.1 Arct isz t í tás
2.2 Bőröregedés-csökkentés
2.3 Arcápolás

3. Hajápolás

4. Ant ibakter iá l is  ápolás

5. Termékadatok



Megbízható ápolás tetőtől talpig az aloe vera tápláló és
regeneráló erejével. Az LR Aloe Via megfelelő gondosko-
dást nyújt az egész családnak. A kínálatunkban mindenki 
megtalálja a bőrigényeinek megfelelő termékeket.

A magas aloe vera tartalom, a jól bevált hatóanyag kombi-
náció és az értékes bio kivonatok természetes ereje egye-
dülállóvá és sokoldalúvá varázsolják az Aloe Via termék-
család hatékonyságát:
• Regeneráció
• Nedvességellátás
• Bőrnyugtatás
• Védelem
• 100%-ban parabén és ásványi olaj mentes.

LR ALOE VIA
A TERMÉSZETESEN SZÉP ÉS ÁPOLT BŐR FELÉ VEZETŐ ÚT

BIO

%
Aloe Vera

Extracts

Free from

Minden termék 100%-ban parabén és 
ásványi olaj mentes, a természetességért
és hatékonyságért

Ápoló bio kivonatokkal gazdagított - 
minden igénynek megfelel

Magas aloe vera tartalom az intenzív 
ápolásért és regenerációért

re

gistered

for patent

28 Aloe Via terméket jelentettünk be szabadalomra az
aloe vera zselé és a különböző bio kivonatok
egyedülálló kombinációjának köszönhetően.

Bőrgyógyászatilag minden aloe vera termékünket a
neves és független Dermatest Intézet és Derma
Consult ellenőrzik.

Az Aloe vera ivógéljeinket folyamatosan ellenőrzi a
neves IASC (International Aloe Science Council), a
termesztéstől egészen a feldolgozásig.



 BabyCare HairCare
 MenCare  SunCare

LR ALOE VIA 
Napvédelem 

Az egészséges, 
napbarnított bőrért

LR ALOE VIA 
Férfi ápolás

A férfiak friss,  
ápolt bőréért

LR ALOE VIA
Hajápolás

Az egészséges,  
ragyogó hajért

LR ALOE VIA
Babaápolás

A bársonyosan puha  
bababőrért

Individuális ápolás és védelem
Az aloe vera egy igazi multitalentum. Nem csak regenerálja és nedvességgel látja el a bőrt, hanem gyulladáscsökkentő is. Tetőtől talpig, 
minden korosztálynak.

LR ALOE VIA
Arctisztítás és arcápolás 

A ragyogóan szép arcbőrért

LR ALOE VIA
Testápolás és tisztítás

Az érezhetően puha bőrért

Tisztítás és ápolás
Az aloe vera szakértője annak, hogy a bőrben tartsa a nedvességet. Az LR Aloe Via termékek magas aloe vera zselé tartalommal ragyogóvá 
varázsolják a bőrt és gondoskodnak puhaságáról.

  Special
Care

  Face
Care

  Body
Care

 OralCare
LR ALOE VIA 
Száj- és fogápolás

A szép és egészséges fogakért

LR ALOE VIA
Speciális ápolás

Az egészséges bőrérzetért

Regeneráció és ápolás
Használd az aloe vera természetes regeneráló erejét a különösen érzékeny vagy igénybevett bőrfelületeken.
Az LR Aloe Via termékek védőréteget képeznek a bőrön, valamint hűsítik, megnyugtatják és segítik regenerálódását.

SOKOLDALÚ ÁPOLÁS ALOE VERÁVAL TETŐTŐL TALPIG



INFORMÁCIÓK 
Az aloe vera növény nem feltűnő és első ránézésre egy 
kaktuszra emlékeztet. Alapvetően azonban a liliomfélék-
hez tartozik. Az aloe vera a különösen forró, nyári hóna-
pokban olyan országokban honos, ahol hosszú ideig nem 
esik az eső, például Kubában, Mexikóban, Brazíliában, Af-
rikában vagy a Kanári-szigeteken. Hogy a növény túléljen, 
a leveleiben óriási nedvességraktár található. 

2001-ben az LR is felfedezte az aloe vera változatos tulaj-
donságait és minőségi kozmetikai, illetve étrendkiegészítő 
termékekhez használja. Az aloe barbadensis levél különö-
sen magas gél tartalma és a válogatott hatóanyag kombi-
nációk az LR aloe verás termékeit élménnyé varázsolják. 
Kényeztesd a bőröd minden nap az Aloe vera ápoló ter-
mékekkel, melyek biztosan beteljesítik minden kívánságod 
a bőrápolás terén. Ápoló termékeinkben kizárólag az aloe 
vera belső filéjét használjuk. Az aloe vera termesztése 
hagyományos folyamatokkal, mesterséges trágyázás és 
növényvédő szerek használata nélkül történik. A jól bevált 
gyógynövények, kivonatok és olajok rendkívül jól harmoni-
zálnak az aloe vera géllel, tisztítják és ápolják a bőrt.

ELŐÁLLÍTÁS 
Az aloe verát az érintetlen természet óriási területein term-
esztik. Az LR az aloe vera levél géljét kizárólag a mexikói 
felvidék ültetvényéről szerzi be, mely terület helyi szociális 
projektekben vesz részt. A levél géljét több gondos lépés-
ből nyerik:
1. Minden egyes levelet vízfürdőben mechanikusan tisztí-
tanak, hogy a piszkot és más maradványokat letakarítsák 
a levélről.
2. A zöld külső réteget óvatosan lehámozzák a levél felső 
és alsó oldaláról, hogy a levél gélszerű belsejét kinyerjék.
3. Szűrővel ellátott sajtolón keresztül és más tisztító lépé-
sek által nyerik ki a levelek levét.
4. A lé betöltése technikailag megfelelő körülmények kö-
zött történik közvetlenül a szállítás előtt.

Az előállítás folyamata az IASC kritériumainak megfelelően 
történik.

MINŐSÉG  
Az LR minden termék tekintetében nagy hangsúlyt fek-
tet a minőségre. Így az aloe vera termékeket is azzal az 
igénnyel fejlesztettük, hogy a legjobbak legyenek. Ebből 
az okból kifolyólag kizárólag az aloe vera levelének filéjét 
használjuk – ez a kiváló minőség alapfeltétele. Továbbá, 
el köteleztük magunkat a kíméletes feldolgozás mellett, így 
az értékes összetevők teljes egészében megmaradnak. Az 
LR termékei magas aloe vera koncentrációt tartalmaznak, 
mellyel senki nem veheti fel a versenyt. Ezt garantálja a 
nemzetközi IASC tanács, mely minden évben tanúsítja és 
újratanúsítja az LR termékeket. A sikert évek óta a hiteles 
IASC pecsét igazolja.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL  
Az aloe vera a sivatagi liliomok családjába tartozik és a 
hagyományos termesztési helyeken évszázadok óta mul-
titalentumként tartják számon, külső és belső használat 
szempontjából egyaránt. Kozmetikai és gyógyászati keze-
lésekre is alkalmazható. A legkülönbözőbb tulajdonságai 
alapján (vízraktározás, ellenálló képesség a forrósággal és 
szárazsággal szemben, tápanyagfelvétel a homokos talaj-
ból a levelekbe) összetevők sokrétű felhasználási módja 
áll rendelkezésre. Az emberi szervezetre gyakorolt pozitív 
hatások az LR aloe vera termékeinek alapját képzik és a 
felhasználás hagyománya egészen Kleopátra idejéig nyúlik 
vissza. 

 
Az aloe vera növény



Az aloe vera barbadensis miller ismert hatóanyagai 
A-, B2-, B3-, B6-, B12-, C-, PP-, E-vitamin, folsavak, ni-
acin, bétakarotin, cholin ásványok à kálcium, kálium, 
mag nézium, nátrium, réz, vas, cink, mangán aminosavak 
à lysin, threonin, valin, methionin, isoleucin, phenylalanin, 
throp tophan, arginin, asparaginsav, serin, glutaminsav, 
glycin, alanin, tyosin, histidin, prolin, hydroxprolin, cystin, 
leucin enzimek à oxidase, katalase, amylase, bradyki-
nase, cellulase, lipase, alliinase, phosphatase, creatine-
phosphokinase, dehydrogenase, SGO-transaminase, 
SGP-transamina se, mono- és poliszaharidok à acene-
mannan, arabinose, galactose, mannose, rhamnose, xylo-
se, hexuronsav, glu curonsav, galacturonsav, növényi szte-
rinek à campesterol, lupeol, béta-sitosterol, aminocukor, 
glükozamin, glakto zamin, almasav, lignin, sapogenine.

TANÚSÍTVÁNYOK 

IASC 
Az IASC által tanúsítva. Az IASC egy tudományos érdek-
képviselet, mely az aloe vera növény pozitív tulajdonságai-
nak használatát és feldolgozását vizsgálja. Maryland (USA) 
székhellyel az IASC lehetőséget biztosít az aloe vera ter-
mékeket szigorú feltételek alapján tanúsítani, hogy a leg-
jobb minőséget hangsúlyozza. 

Dermatest
A Dermatest® Intézetet 1978-ban azzal céllal alapították, 
hogy a kozmetikai termékeket tudományos metódusok 
alapján vizsgálja és értékelje. Így a termékek használa-
ta biztonságosabb, hatékonyságuk pedig mérhetőbb és  
összehasonlítható.

A Dermatest® Intézet pecsétje garancia a vizsgálatokra, 
valamint a fogyasztási és előéllítási biztonságra. A pecsét-
tel ellátott termékeket az intézet alaposan megvizsgálta és 
biztosítja minőségüket.

Az aloe vera növény



Különösen jótékony és regeneráló hatású termékek igény-
bevett bőrre és bőrirritációkra. Az Aloe Via termékek védő-
réteget képeznek a bőrön, hűsítenek, megnyugtatnak és 

támogatják a regenerációt.
Speciális hatóanyag-kombinációval és gyógynövény kivo-
natokkal védelmezik a bőrt.

SPECIÁLIS ÁPOLÁS

 Special
Care

LR ALOE VIA
Speciális ápolás

Az egészséges bőrérzetért



ALOE VERA 
1.1 SPECIÁLIS ÁPOLÁS

Aloe vera elsősegély spray
400 ml

KÖZKEDVELT

CÉLCSOPORT
Igénybevett bőrre ajánljuk.                                                                                   
                                                                            
JELLEMZŐK  
Hűsítő, nyugtató hatású univerzális 
bőrápoló termék. Védőréteget képez 
az igénybevett bőrön és nedvesség-
gel látja el. 83% aloe vera tartalommal 
és 12 válogatott, jól bevált gyógynö-
vény esszenciával, mint a calendula, a 
cickafarkfű, a kamilla, a zsálya kivonat 
és a propolisz. Parabén és ásványi 
olaj mentes.
  
A HASZNÁLAT MÓDJA
Permetezd igény szerint a bőröd-
re, de a szemkörnyéket kerüld ki. A 
megnyugtató és regeneráló hatásnak 
köszönhetően a különböző területek 
SOS ápolására alkalmas, mint pl. a 
különösen igénybevett, száraz bőr, 
vagy napozás után.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL

Propolisz kivonat
antibakteriális, 
gyulladásgátló, gyógyító

Calendula kivonat   
gyorsítja a sebgyógyulást, 
véd, javítja a bőr 
vérkeringését

Cickafarkfű kivonat  
gyulladásgátló,
sebgyógyító, tisztító

Kakukkfű kivonat  
tonizáló, antioxidatív, 
tisztító

Kamilla kivonat  
bőrnyugtató, 
tonizáló, 
antibakteriális

Gyermekláncfűgyökér 
kivonat  
tonizáló, frissítő, regeneráló

Eukaliptusz levél kivonat  
tonizáló, tisztító, stimuláló

Passió gyümölcs kivonat  
kisimító, nyugtató, 
védelmező, anti-irritáló, 
antioxidatív, tisztító

Zsálya kivonat  
tonizáló, tisztító, 
stimuláló, antioxidatív, 
gyulladásgátló

Gyömbér kivonat  
stimuláló, gyulladásgátló

Borágó kivonat
tisztító, tonizáló, 
feszesítő

Vörös szantálfa kivonat
hűsítő, tonizáló, 
antiallergén

Értékesítési érvek
• 83% aloe vera zselé és 

12 gyógynövény kivonat 
hatékony kombinációja

• Védőréteget képez az 
igénybevett bőrön 

• Megnyugtatja és hűsíti a 
bőrt 

• Regenerálja a bőrt és 
visszaállítja természetes 
egyensúlyát



ALOE VERA 
1.1 SPECIÁLIS ÁPOLÁS

Aloe vera elsősegély spray
400 ml

Összetevők  Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Glycerin, Propylene Glycol, Aqua (Water), Benzyl 
Alcohol, Phenoxyethanol, Allantoin, Potassium 
Sorbate, Tocopherol, Achillea Millefolium Flower/
Leaf/Stem Extract, Eucalyptus Globulus Leaf 
Extract, Taraxacum Officinale (Dandelion) Rhizome/
Root Extract, Borago Officinalis Extract, Thymus 
Vulgaris (Thyme) Leaf Extract, Zingiber Officinalis 
(Ginger) Root Extract, Salvia Officinalis (Sage) Leaf 
Extract, Passiflora Incarnata Extract, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Lactic Acid, Sodium Hy-
droxide, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower 
Extract, Pterocarpus Santalinus Wood Extract, 
Propolis Extract, Sodium Benzoate, Citric Acid

VIZSGÁLATOK
Tesztalanyok igazolják:
• 100% szerint a bőrirritációk csök-

kennek*
• 100% szerint a spray csökkenti a 

viszketést*
• 100% szerint a bőr megnyugszik*

*A Dermatest Intézet tesztelte harminc 30 
és 50 év közötti nő részvételével 2007 ok-
tóberében két héten keresztül.

KIEGÉSZÍTÉS
Az Aloe vera koncentrátum és thermo 
krém használata előtt fújd a bőrödre a 
hatékonyság növelése érdekében.

A SZAKÉRTŐ TIPPJE
Különösen a nyári melegben gyor-
san izzadnak a lábak és hamar elfá-
radnak. Az elsősegély spray gyorsan 
hűsít és a gyógynövény kivonatok 
megnyugtatják a bőrt. A folyamatos 
borotválkozás miatt a férfiak bőre 
gyakran irritált. Fújj a sprayből a ke-
zedre borotválkozás után és használd 
úgy, akár egy after shave-et. Az irritált 
bőr megnyugszik és ellazul.

Száraz, irritált fejbőr esetén fújd az 
elsősegély sprayt a fejbőrre és masz-
szírozd be az ujjaiddal. A fejbőr ezáltal 
felfrissül.

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉK
Az elsősegély spray 150 ml-es kisze-
relésben is megvásárolható az Aloe 
vera boxban, melynek további tartal-
ma az Aloe vera koncentrátum és az 
Aloe vera propoliszos krém.
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ALOE VERA 
1.1 SPECIÁLIS ÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Száraz és különös ápolást igénylő bőrre.                                                               

JELLEMZŐK
Ez az univerzális bőrápoló termék egy tápláló krém, mely 
nedvességgel látja el a bőrt, valamint egyszerre hűsíti és 
megnyugtatja. 79% aloe vera tartalommal és propolisz-
szal. Parabén és ásványi olaj mentes.
                                                                                               
A HASZNÁLAT MÓDJA
A propoliszos krém tökéletes védelmet biztosít az arcnak 
és a kézfejeknek. A bőr bármely területén alkalmazhatod, 
ahol nagyon száraz és ápolást igényel. Szükség esetén 
masszírozd a bőrödbe.                         

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A propolisz egy méhek által előállított gyantaszerű masz-
sza. Rendkívül jól harmonizál az aloe vera zseléjével, kü-
lönösen száraz és igénybevett bőrre ajánljuk.

A propolisz nagyrészt a fák és rügyek természetes gyan-
tájából áll, ezenkívül méhviaszt, polleneket, olajokat, 
nyomelemeket és vitaminokat tartalmaz.
                  
KIEGÉSZÍTÉS
Ápolást igénylő, igénybevett bőrre ajánljuk még: Aloe 
vera koncentrátum, Elsősegély spray és különleges ke-
zelést igénylő bőrfelületek esetén pedig Aloe vera Der-
maIntense.

Aloe vera 
propoliszos krém
100 ml

Értékesítési érvek
• 79% aloe vera és méhviasz kivonat
• Nedvességgel látja el és táplálja a bőrt 
• Védőréteget képez a bőrön
• Megnyugtatja és ellazítja a bőrt

CÉLCSOPORT
Nedvességhiányos bőrre ajánljuk.                      
                                                                          
JELLEMZŐK
Ez az univerzális krém egy koncentrátum az aloe vera 
zseléjéből az eredetit megközelítő állagában és formá-
ban. Gondoskodik a friss, rugalmas bőrképről és maxi-
mális hidratáltságot biztosít a nedvességhiányos bőrnek. 
Kellemesen hűsítő hatás 90% aloe vera tartalommal.                                                     
Parabén és ásványi olaj mentes.                                                           
      
A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel rendszeresen vagy igény szerint a bőrre.

VIZSGÁLATOK
A tesztalanyok igazolták:
• 70% szerint a használat után a bőrérzet nagyon kel-

lemes*
• 67% szerint a szárazságérzet csökken*
• 63% szerint a bőr azonnal ápolt és nedvességgel teli 

lesz*

*A Dermatest Intézet vizsgálta harminc 30-49 év közötti nő rész-
vételével 2007 októberében két héten keresztül.

KIEGÉSZÍTÉS
Növelheted a hatékonyságot, ha a koncentrátum felvitele 
előtt az Aloe vera elsősegély sprayből a bőrfelületre per-
metezel. Ha az arcon használod, utólag vigyél fel arckré-
met, pl. Aloe vera nappali krém.

A SZAKÉRTŐ TIPPJE
Az egyenetlen bőr profitál az aloe vera zselé nedvesség- 
ellátó és kiegyenlítő tulajdonságaiból. Az égett bőrt a hű-
sítő krém megnyugtatja. 

Aloe vera koncentrátum
100 ml

Értékesítési érvek
• 90% aloe vera zselé
• Maximális nedvességgel látja el és hűsíti a 

bőrt 
• Javítja a bőr rugalmasságát
• Intenzív ápolás azonnal

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glycerin, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, 
Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Allantoin, Lactic Acid, Citric Acid, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin, 
Cera Alba (Beeswax), Ethylhexyl Stearate, C10-18 Triglycerides, Glyceryl Stearate, 
Cetyl Alcohol, Dimethicone, Olus (Vegetable) Oil, Phenoxyethanol, Propylene 
Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, PEG-75 
Stearate, Squalane, Tocopherol, Steareth-20, Ceteth-20, Parfum (Fragrance), Ethyl-
hexylglycerin, Allantoin, Propolis Extract, Polysorbate 60, Symphytum Officinalis 
Root Extract, Lactic Acid, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Hexyl Cinnamal, 
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Limonene, Potassium Sorbate, 
Citric Acid, Butylphenyl Methylpropional, Sodium Benzoate, Hydroxyisohexyl 3-Cy-
clohexene Carboxaldehyde, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Geraniol, 
Benzyl Benzoate, Beta-Carotene



ALOE VERA 
1.1 SPECIÁLIS ÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.                                                                                 
                                                                            
JELLEMZŐK  
Az univerzális bőrápoló készítmény 
ápolja és gyengéden melegíti a bőrt. 
A melegítő hatás javítja a vérkerin-
gést. 45% aloe verával, könnyed 
olajokkal, mint az eukaliptusz- és a 
télizöld olaj, valamint természetesen 
ápoló olajokkal, mint a jojoba-, olíva-, 
sárgabarackmag- és a szezámolaj. A 
bársonyosan puha bőrért. Parabén és 
ásványi olaj mentes.
  
A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel a krémet a bőrödre, majd 
masszírozd be. A szemkörnyéket ke-
rüld el! A felvitel után moss kezet.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL
A könnyed olajok frissességgel töltik 
fel a bőrt, mielőtt második lépésként 
kifejtik kellemes, meleg hatásukat és 
a kikapcsolódás azonnal elkezdődik. 
Az eukaliptusz olaj beindítja a vérke-
ringést és hűsíti a bőrt. A magas aloe 
vera tartalomnak és a gazdag recep-
túrának köszönhetően a thermo krém 
a bőr jótevője.

KIEGÉSZÍTÉS
Próbáld ki a többi Aloe vera specia-
listát is: Aloe vera propoliszos krém, 
elsősegély spray, MSM testzselé és 
DermaIntense. 

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Különösen a mindennapokon kínál az 
Aloe vera thermo krém jótékony ki-
kapcsolódást: hosszú ideig tartó ülés 
vagy állás után a krém bemasszírozá-
sa pihenteti a lábakat és az igénybe-
vett ízületeket. A felvitel után egy rövid 
időre polcold fel a lábaid és pihentesd 
őket.

A thermo krém az aloe vera nedves-
ség adományozó hatóanyagait és 
vérkeringést javító természetes anya-
gokat tartalmaz, mint az eukaliptusz 
és a télizöld olaj. Ezért tökéletes ápoló 
és ellazító masszázsolaj.

A lábak nem csak télen lehetnek hide-
gek – különösen a nők szembesülnek 
ezzel a problémával. Akinek állandóan 
hidegek a lábai és ezért este nem tud 
elaludni, az használja rendszeresen a 
thermo krémet.

1. TIPP: 
ALOE VERA THERMO KRÉM  
MASSZÁZSHOZ
A thermo krém kiváló masszázshoz a hoz-
záadott természetes olajoknak köszönhe-
tően. Az ideális hatás eléréséhez használd 
először az elsősegély sprayt, hogy a bőr 
felvevő képessége javuljon.

2. TIPP: 
ALOE VERA THERMO KRÉM A 
NYAK ELLAZÍTÁSÁHOZ
Már kevés thermo krém a halántékokra és 
a nyakra elegendő ahhoz, hogy a kellemet-
len nyomást csökkentsük. Segíti a vérke-
ringést és blokádokat emel.

 
Aloe vera thermo krém
100 ml

Értékesítési érvek
• 45% aloe vera zselé és 

természetes ápoló olajok 
• Nedvességgel látja el és 

ápolja a bőrt
• Javítja a vérkeringést 
• Ellazítja az izmokat és 

kisimítja a bőrt

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua 
(Water), Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, 
Dimethicone, Ethylhexyl Stearate, Ceteareth-20, 
Eucylaptus Globulus Leaf Oil, Vanillyl Butyl Ether, 
Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf Oil, 
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Simmondsia Chinensis (Jo-
joba) Seed Oil, Cetyl Palmitate, Phenoxyethanol, 
Carbomer, Ceteareth-12, Sesamum Indicum 
(Sesame) Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, 
Menthol, Sodium Hydroxide, Lactic Acid, Po-
tassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, 
Limonene, Linalool



ALOE VERA 
1.1 SPECIÁLIS ÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Igénybevett ízületekre és sportolóknak ajánljuk.                  
                                                                          
JELLEMZŐK
Puha, gyorsan beszívódó, hűsítő hatású zselé. Ha a bőr-
be masszírozod, segíti az igénybevett ízületek és izmok 
regenerálódását. Rugalmasságot kölcsönöz a bőrnek.

60% aloe vera tartalommal, medveszőlőlevéllel és fűzfa- 
kéreg kivonattal, valamint a biológiai szempontból jelen-
tős MSM-mel. Parabén és ásványi olaj mentes.
      
A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel a zselét naponta többször az ápolandó bőrfelü-
letekre.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A búzaproteinek, a hyaluronsav, a teafaolaj, az allantoin 
és a rozmaringkivonat kombinációja biztosítja a célzott 
hatást az érintett bőrfelületen. 

KIEGÉSZÍTÉS
Az Aloe vera Freedom ivógél és az Aloe vera Freedom 
kapszula ideális kiegészítője.

A SZAKÉRTŐ TIPPJE
Különösen élsportolók vagy nehéz fizikai munkát végzők 
számára ajánljuk, hiszen ezek a tevékenységek megter-
helik az ízületeket. Az Aloe vera Freedom MSM testzselé 
hűsít és megnyugtat.

Aloe vera Freedom 
MSM testzselé
200 ml

Értékesítési érvek
• 60% aloe vera zselé, speciális MSM, 

medveszőlőlevél, fűzfakéreg kivonat
• Rugalmasságot kölcsönöz a bőrnek 

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Dimethyl Sulfone, 
Glycerin, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Sodium Hydroxide, Salix Alba (Willow) 
Bark Extract, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Bearberry (Arctosta-
phylos Uva Ursi) Leaf Extract, Sodium Hyaluronate, Sodium Benzoate, Citric Acid, 
Potassium Sorbate



ALOE VERA 
1.1 SPECIÁLIS ÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Különösen száraz, igénybevett bőrfe-
lületekre.                                                                                       
                                                                            
JELLEMZŐK  
A természetes bőrakadályok erősíté-
sére és a nedvességháztartás stabi-
lizálására. Ápolja a durva felületeket, 
puhává varázsolja a bőrt, csökkenti 
a kipirosodást és a viszketést. 20% 
aloe vera tartalommal, B12-vitamin és 
mahónia hatóanyag komplexszel. 
Parabén és ásványi olaj mentes.    
  
A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel naponta többször megfelelő 
mennyiségben a megtisztított bőrfelü-
letre és oszlasd el egyenletesen.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL
Az aloe vera nedvességgel tölt fel, 
megnyugtat, szabályoz és növeli a 
B12-vitamin hatékonyságát.

A ligetszépeolaj arról híres, hogy erő-
síti a természetes bőrakadályokat, 
szabályozza a bőr zsír- és nedvesség-
háztartását. 

A mahónia kivonatot a borbolyából 
nyerik. Gyulladásgátló tulajdonságá-
ról ismeretes.

A B12-vitamin hatékonysága bizonyí-
tott a viszketés és kipirosodás keze-
lésében.

A termék nem tartalmaz színezőanya-
gokat. A színe a hozzáadott B12-vita-
minnak köszönhető.
   

VIZSGÁLATOK
Az Aloe vera DermanIntense krém ha-
tékonysága tudományosan bizonyított*.
Az eredmények:
• 81,83%-kal javult a bőrszerkezet 

személyes, bőrgyógyászati és ob-
jektív kritériumok alapján

• 40,08%-kal javult a bőr zsírtartalma
• 38,57%-kal javult a nedvességtar-

talom
• 35,20%-kal csökkent a bőrérdes-

ség

*A vizsgálatokat a Dermatest Intézet vé-
gezte 2010 májusában 4 héten keresztül 
húsz fő részvételével.

TANÚSÍTVÁNY
Tanúsított aloe vera minőség az IASC 
kritériumai által.

Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 
443.3                                                                 

Aloe vera 
DermaIntense krém
50 ml

Értékesítési érvek
• 20% aloe vera zselé, B12-

vitamin, ligetszépeolaj 
és mahónia kivonat 
kombinációja

• Megnyugtatja és 
nedvességgel látja el a bőrt 

• Támogatja a regenerálódást, 
megőrzi a bőrérdességet, a 
kipirosodást és a hámlást

• A bőr visszanyeri 
természetes egyensúlyát

• Nem tartalmaz parfümolajat

Összetevők Aqua (Water), Oenothera Biennis 
(Evening Primrose) Oil, Aloe Barbadensis Gel, 
Glycerin, Sorbitan Stearate, Glyceryl Stearate, 
Cetearyl Alcohol, Alcohol denat., Methyl Glucose 
Sesquistearate, Hydrogenated Palm Kernel Glyce-
rides, Berberis Aquifolium Extract, Behenyl Alcohol, 
Palmitic Acid, Lecithin, Lauryl Alcohol, Hydrogenated 
Palm Glycerides, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Stearic Acid, Myristyl Alcohol, Cetyl 
Alcohol, Xanthan Gum, Cyanocobalamin, Citric Acid, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyetha-
nol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide
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Aloe verával a megfelelő nedvességtartalomért. Az arcá-
poló és -tisztító termékek egyedülálló receptúrában egye-
sítik az értékes összetevőket, mint a bio olíva kivonat, és 

gondoskodnak a szép arcbőrről minden nap. Semmi sem 
nyújt jobb érzést, mint a szép és egészséges bőr.

ARCÁPOLÁS ÉS -TISZTÍTÁS

   Face
Care

LR ALOE VIA
Arctisztítás és  
arcápolás 

A ragyogóan szép arcbőrért



ALOE VERA 
1.2 ARCÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.
      
JELLEMZŐK
Intenzíven ápolja a bőrt az éjszaka folyamán. Nedves-
séggel látja el a bőrt és támogatja regenerálódását alvás 
közben. Lágy textúra és ellazító illat 50% aloe verával, 
bio olíva kivonattal és olívaolajjal. Parabén és ásványi olaj 
mentes.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel minden este a megtisztított arcbőrre, nyakra és 
dekoltázsra.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A növényi zsírok és a viasz észter ápoló kombinációját, 
cápamájolajjal, glycerinnel és A-vitaminnal egészítettük 
ki. 

KIEGÉSZÍTÉS
Az éjszakai krémet használd a nappali krémmel kombi-
nálva. Mindkét krém a bőr különböző nappali és éjszakai 
igényeire lett kifejlesztve. Egészítsd ki a szemkörnyéká-
polóval a rituálét.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Az éjszakai krém sok tápláló összetevőt tartalmaz, me-
lyek az éjszaka folyamán intenzíven ápolják a bőrt. Aki-
nek nagyon száraz és gyakran feszül a bőre, használhatja 
a tápláló éjszakai krémet akár napközben is, ha úgy érzi 
a bőrének nedvességre van szüksége.

Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 654.1

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.
                                                                          
JELLEMZŐK
Nedvességgel látja el, puhává és ragyogóvá varázsolja az 
arcbőrt. A finom kényeztető textúra csökkenti a feszítő 
érzést. Smink alá is tökéletes. 50% aloe verával, bio kivi 
kivonattal és C-vitaminnal. Antioxidítv hatású. Parabén 
és ásványi olaj mentes.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel minden reggel a megtisztított arcra, nyakra és 
dekoltázsra.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
Növényi olajok, szőlőmagolaj, phytogliceridek és shea vaj 
kombinációja.

KIEGÉSZÍTÉS
Az ideális eredményekért használd az éjszakai krémet és 
a szemkörnyékápolót is.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Ideális sminkalapnak is és hosszú órákig ragyogó arc-
színt biztosít. Kiváló kiegészítés az éjszakai krém, mely 
éjjel intenzíven ápolja a bőrt. Mindkét krém speciálisan a 
bőr nappali és éjszakai igényeire lett kialakítva. Használd 
a szemkörnyékápolót is az Aloe vera arcápoló termék-
családból!

Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 654.1   

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Octyldodecyl Myristate, 
Neopentyl Glycol Diheptanoate, Glycerin, Octocrylene, PEG-40 Stearate, 
C12-15 Alkyl Benzoate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Sodium Polyacrylate, 
Octyldodecanol, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Glyceryl Stearate, Phenoxy-
ethanol, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Phytosteryl Canola 
Glycerides, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Steareth-2, 
Parfum (Fragrance), Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, Ethyl-
hexyl Methoxycinnamate, Lactic Acid, Ethylhexyl Salicylate, Linalool, Citric Acid, 
Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl 
Methylpropional, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate, Alpha-
Isomethyl Ionone, Citronellol, Eugenol, Limonene, Sorbic Acid, CI 61570 (Green 
5), CI 19140 (Yellow 5)

Értékesítési érvek
• 50% aloe vera zselével, bio olíva kivonattal 

és szőlőmagolajjal
• Nedvességgel tölti fel a bőrt és megőrzi 

természetes nedvességtartalmát
• Védi a bőrt a külső környezeti hatásoktól
• Kisimult bőr, ragyogó arcszín

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Cetearyl Isononanoate, 
Dimethicone, Isopropyl Isostearate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Ethylhexyl Palmi-
tate, Glycerin, Isostearyl Hydroxystearate, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, 
Cetearyl Glucoside, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Phenoxyethanol, PEG-6 
Isostearate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Lecithin, Pentylene 
Glycol, Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, Parfum (Fragrance), Sodium Hydroxi-
de, Ethylhexylglycerin, Polysorbate 20, Alcohol, Retinol, Lactic Acid, Citric Acid, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Linalool, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Potassium Phosphate, Citronellol, Eugenol, Limonene, 
Sorbic Acid, CI 61570 (Green 5)

Értékesítési érvek
• 50% aloe vera zselé, bio olíva kivonat és 

olívaolaj
• Táplálja és regenerálja a bőrt 
• Javítja a természetes bőrfunkciókat alvás 

közben
• A bőr ellazul és kisimul

 
Aloe vera 
nappali krém
50 ml

Aloe vera 
éjszakai krém
50 ml



ALOE VERA 
1.2 ARCÁPOLÁS

Aloe vera 
szemkörnyékápoló
15 ml

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.                                                                                        
                                                                          
JELLEMZŐK
Könnyed textúra a szemkörnyék érzékeny bőrére. Inten-
zív nedvességgel tölti fel és bio magnólia kivonattal ápol-
ja a bőrt. Segít a szárazság hatására kialakuló ráncok 
megelőzésében és csökkenti a szemkörnyéki karikák és 
duzzanatok megjelenését. 50% aloe vera tartalommal.
Parabén és ásványi olaj mentes.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel reggel és este a szemed alá!

Javaslat:
Használd megelőzésképp és száraz bőr ese-
tén naponta kétszer az arctisztítás és ápolás 
után.

Felvitel:
Itasd fel a krémet a mutatóujjaddal a szemed 
körül, hogy a krém ideálisan felszívódhasson.

További tipp:
Kend fel vastagon a krémet és hagyd 20 per-
cig maszkként kifejteni hatását.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A Haloxyl® csökkenti a szemkörnyéki karikák és a duz-
zanatok megjelenését. A magnólia kivonat és a peptidek 
kombinációja megnyugtatja a bőrt.                                                        

KIEGÉSZÍTÉS
Használd kiegészítésként a nappali és az éjszakai kré-
met.

Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 654.1

Értékesítési érvek
• 50% aloe vera zselé, bio olíva kivonat, 

Haloxyl
• Nedvességgel látja el a bőrt
• Csökkenti a szemkörnyéki karikákat és 

feszesíti a bőrt
• A szemkörnyék kisimul 

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.   

JELLEMZŐK
Intenzív nedvességgel látja el a bőrt és könnyed, kellemes 
bőrérzetet biztosít. A krémes, olajmentes textúrának kö-
szönhetően különösen könnyen beszívódik. Gondosko-
dik a frissességről és a ragyogásról 50% aloe verával és 
bio vízililiom kivonattal. Parabén és ásványi olaj mentes.   

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel reggel és este a megtisztított arcra, nyakra és  
dekoltázsra! Sminkalapnak is ideális.   

KIEGÉSZÍTÉS
Az arctisztító tonikkal és az arclemosó tejjel való megelő-
ző tisztítást ajánljuk.   

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A hidratáló gél minden bőrtípus igényeinek megfelel. A 
száraz bőrfelületeket ápolja, a zsíros részeket pedig ki-
egyenlíti.
A frissítő zselés textúrát a férfiak is kedvelik. Napozás 
vagy egy stresszes nap után felfrissíti az arcbőrt.

Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 654.1                                                                                                   

Értékesítési érvek
• 50% aloe vera zselé, bio olíva kivonat
• Intenzív frissességbombaként nedvességgel 

látja el a bőrt 
• Vitalizája a bőrt és védi a szabadgyökökkel 

szemben
• Friss, ragyogó arcbőrt biztosít

 
Aloe vera 
hidratáló gél
50 ml

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Hydrogenated Polydece-
ne, Hydrogenated Coco-Glycerides, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Sorbitol, 
Glyceryl Stearate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Phenoxyethanol, 
Arginine, Dimethicone, Glycerin, Behenyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Carbomer, 
Palmitic Acid, Stearic Acid, Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, 
Biosaccharide Gum-4, Lauryl Alcohol, Myristyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Parfum 
(Fragrance), Biosaccharide Gum-1, Steareth-20, Lactic Acid, Lecithin, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, N-Hydroxysuccinimide, Linalool, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl 
Methylpropional, Benzyl Salicylate, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Hordeum Distichon 
(Barley) Extract, Disodium Rutinyl Disulfate, Melissa Officinalis Leaf Extract, Chrysin, 
Palmitoyl Tripeptide-1, Alpha-Isomethyl Ionone, Sorbic Acid, Sodium Citrate, Biotin

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Alcohol denat., 
Dimethicone, Glycerin, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Saccharide Isome-
rate, Ethylhexyl Palmitate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, 
Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, 
Silica, Ethylhexylglycerin, Butylene Glycol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Citric Acid, Lactic Acid, Ethylhexyl Salicylate, 
Isoceth-10, Sodium Hydroxide, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Citronellol, Eugenol, Limonene, Sorbic Acid, Tocopherol, CI 61570 (Green 5), 
CI 19140 (Yellow 5)



ALOE VERA 
1.2 ARCÁPOLÁS

Értékesítési érvek
• 50% aloe vera zselé, bio vadrózsa kivonat, 

növényi alapú radírozó magok
• Eltávolítja az elhalt hámsejteket és serkenti a 

vérkeringést
• Finomítja a bőrképet a természetes 

egyensúly befolyásolása nélkül
• Gyengéd bőrérzetet biztosít

Aloe vera 
arcradír
75 ml

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.                                                                                    

JELLEMZŐK
Gyengéd zselés radír az arcra radírozó szemcsékkel, 
bambusz kivonattal. Finomítja a bőrképet, anélkül, hogy 
a bőr természetes egyensúlyát megsértené. Gyengéden 
távolítja el az elhalt hámsejteket és javítja a bőr vérke-
ringését. 50% aloe verával és bio bambusz kivonattal a 
ragyogóan friss bőrért. Parabén és ásványi olaj mentes.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel az arcradírt a nedves arcbőrödre és masszí-
rozd be gyengéd körkörös mozdulatokkal! Kerüld el az 
érzékeny szemkörnyéket. Mosd le az arcradírt alaposan 
langyos vízzel, majd vidd fel az arcápolót. A tartós ered-
mények érdekében használd az arcradírt heti 1-2 alka-
lommal. A nyakra és dekoltázsra is ajánlott.

KIEGÉSZÍTÉS
A radírozás után a bőrnek ápolásra van szüksége. Hasz-
náld kiegészítésként a hidratáló maszkot vagy a nappali 
krémet.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A radírozás után a bőr frissebbnek tűnik és könnyebben 
magába szívja az ápoló termékeket. Az Aloe vera arcradír 
kéz radírozására is ideális. Ne felejtsd el használat után 
alaposan bekrémezni a kezed!

Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 654.1                                                                                                   

Értékesítési érvek
• 50% aloe vera zselé, bio vadrózsa kivonat, 

Aquaxyl és Aquapront™ hatóanyag-
kombinációja

• Akár 95%-kal több nedvességgel látja el a 
bőrt már 3 perc* alatt 

• Javítja a bőr rugalmasságát, valamint 
nedvességgel látja el

 
Aloe vera 
hidratáló habmaszk
75 ml

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.                                                                                         

JELLEMZŐK
Könnyed, frissítő habmaszk az arcra. Nedvességgel látja 
el és vitalizálja a bőrt, bársonyosan puha bőrérzetet köl-
csönöz. 50% aloe verával, bio olíva kivonattal, rizscsíra 
olajjal, búzaproteinnel és allantoinnal. Parabén és ásványi 
olaj mentes.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel a maszkot a megtisztított arcra, nyakra és dekol-
tázsra. A szem és a száj környékét kerüld el. Az esetle-
gesen a bőrön maradó terméket 15 perc elteltével masz-
szírozd be gyengéden.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A rizscsíra olaj sok E-vitamint és magas oryzanol kon-
centrációt tartalmaz, melyek az antioxidatív hatásukról 
nevezetesek. A rizscsíra olaj hatékony nedvesség ado-
mányozó és különösen alkalmas az érzékeny bőr meg-
nyugtatására. A búzaproteinek felvitelkor védőréteget 
képeznek a bőrön, mely szabályzó szerepet tölt be. A 
durva, irritált bőr megnyugszik, miközben a nedvesség-
tartalom növekszik.

KIEGÉSZÍTÉS
Az arctisztítás következő lépeseiként az Aloe vera nap-
pali és éjszakai krém, valamint a szemkörnyékápoló 
használatát ajánljuk.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Felkészítő ápolásnak ideális a smink felvitele előtt.

Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 654.1                                                                                                  

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glycerin, Polylactic Acid, 
Sodium Laureth Sulfate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Coco-Glucoside, Glyceryl 
Oleate, Sodium Levulinate, Bambusa Arundinacea Stem Powder, Xanthan Gum, 
Jojoba Esters, Sodium Anisate, Sodium Hydroxide, Parfum (Fragrance), Rosa Ca-
nina Fruit Extract, Tocopherol, Citric Acid, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, Butyl-
phenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, CI 
77289 (Chromium Hydroxide Green)

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glycerin, Ethylhexyl  
Stearate, Dicaprylyl Ether, Squalane, Silica, Xylitylglucoside, Hydroxyethyl Acrylate/
Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Olus (Vegetable) Oil, Sodium Poly-
acrylate, Anhydroxylitol, Tocopheryl Acetate, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, 
Tocopherol, Xylitol, Panthenol, Alcohol, Parfum (Fragrance), Titanium Dioxide, 
Glycosphingolipids, Hordeum Vulgare Extract, Phenoxyethanol, Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethoxycaprylylsilane, Rosa Canina Fruit Extract, 
Polysorbate 60, Sodium Hydroxide, Glucose, Sodium Hyaluronate, Ethylhexyl-
glycerin, Lactic Acid, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Linalool, 
Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl 
Methylpropional, Benzyl Salicylate



ALOE VERA 
1.2 ARCÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Száraz és érzékeny bőrre is ajánlott.

JELLEMZŐK
Alapos és gyengéd arctisztítás a bőr kiszárítása nélkül. 
Megőrzi a bőr természetes nedvességtartalmát és smink 
eltávolítására is ideális. 50% aloe verával és bio jázmin 
kivonattal. Parabén és ásványi olaj mentes.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel reggel és este a nedves arcbőrre, nyakra és de-
koltázsra. Mosd le alaposan langyos vízzel, majd tonizálj 
az arctisztító tonikkal.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A bio jázmin kivonat ápolja és megnyugtatja a bőrt.                                                                         

KIEGÉSZÍTÉS
Az ideálisan tiszta bőrért az Aloe vera arctisztító tonik 
használatát ajánljuk.

Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 654.1                                                                                               

Értékesítési érvek
• 50% aloe vera zselé és bio vadrózsa kivonat
• Megszabadítja a pórusokat a 

sminkmaradványoktól és a mindennapi 
szennyeződésektől

• Tisztítja, megnyugtatja és felfrissíti az arcot 
• Nedvességgel látja el a bőrt 

Értékesítési érvek
• 50% aloe vera zselé, bio vadrózsa kivonat
• Tisztítja a bőrt, valamint megszabadítja a 

sminktől és a szennyeződésektől 
• Segít megőrizni a bőr természetes 

nedvességtartalmát 

Aloe vera 
arctisztító tonik
200 ml

Aloe vera 
arclemosó tej
200 ml

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.

JELLEMZŐK
Tisztítja és felfrissíti az arcot, nedvességgel tölti fel a bőrt. 
50% aloe verával, bio jázmin kivonattal. Alkoholt nem tar-
talmaz. Parabén és ásványi olaj mentes.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Használd a tonikot reggel és este az arctisztítás után. 
Nyomd egy vattapamacsra és tisztítsd meg gyengéden 
az arcod, a nyakad és a dekoltázsod. Kerüld el a szem-
környéket. Következő lépésként vigyél fel egy arcápolót.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A bio jázmin kivonat ápol és megnyugtat. A búzaprotein 
és a panthenol regenerál, a tengeri moszat ásványi anya-
gokat és nedvességet kölcsönöz.

KIEGÉSZÍTÉS
Ideálisan tisztított arcbőrt az arctisztító tonik és az arcle-
mosó tej kombinált használatával érhetsz el. A követke-
ző lépésekhez a nappali és az éjszakai krém használatát 
javasoljuk.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Az arctisztító tonikot nem kell lemosni, mert ápoló és 
nedvességgel feltöltő komponenseket tartalmaz.  A gaz-
dag formula 50% aloe verával biztos megoldás a száraz, 
fáradt bőrre. Az extra frissességbombáért használd az 
arctisztító kendőt. 

Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 654.1                                                                                 

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glycerin, Phenoxy-
ethanol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, 
Panthenol, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Macrocystis  
Pyrifera (Kelp) Extract, Hydrolyzed Vegetable Protein, Rosa Canina Fruit  
Extract, PVP, Citric Acid, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxalde-
hyde, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate,  
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Biotin, Alpha-Isomethyl Ionone,  
Citronellol, Eugenol, Limonene

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Caprylic/Capric Tri-
glyceride, Glycerin, Steareth-2, Steareth-21, Hexyldecyl Laurate, Hexyldecanol, 
Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Dimethicone, Hydrogenated Polydecene, 
Parfum (Fragrance), Tocopherol, Rosa Canina Fruit Extract, Potassium Sorbate, 
Benzyl Alcohol, Citric Acid, Lactic Acid, Trideceth-10, Phenoxyethanol, Sodium 
Benzoate, Citronellol, Eugenol, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal, Hydroxy-
isohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl 
Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, CI 19140 (Yellow 5), CI 61570 (Green 5)



ALOE VERA 
1.2 ARCÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.     

JELLEMZŐK
Gyengéd és alapos tisztítás az arcnak, a nyaknak és a 
szemeknek. Nem tartalmaz alkoholt, így nem szárítja ki a 
bőrt. A krémes gyapjú kendők ápoló formulája 30% aloe 
verával gondoskodik a kellemesen puha bőrről. Útköz-
ben is praktikusan használható. Parabén és ásványi olaj 
mentes.
 
A HASZNÁLAT MÓDJA
Tisztítsd az arcod és a nyakad a kendővel gyengéden, 
amíg a szennyeződést és a sminket eltávolítod. Szükség 
estén ismételd meg.                                                                               

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A növényi összetevők kombinációja, mint a mandula- 
olaj, az E-vitamin és a jázmin kivonat már a tisztítás köz-
ben ápolják a bőrt.

KIEGÉSZÍTÉS
Az arctisztítás következő lépeseiként az Aloe vera nappali 
és éjszakai krém, valamint a szemkörnyékápoló haszná-
latát ajánljuk.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Különösen útközben és utazáskor elengedhetetlen a 
praktikus arctisztító kendő használata.

Értékesítési érvek
• 30% aloe vera, bio vadrózsa kivonat
• Gyengéd és alapos tisztítás az arcnak
• A bőr kiszárítása nélkül távolítja el a sminket
• Tökéletes megoldás útközben

Aloe vera 
arctisztító kendő
25 db

Összetevők Aqua (Water), Aloe Barbadensis Gel, Isopropyl Palmitate, Glyce-
rin, Phenoxyethanol, Ceteth-20, Glyceryl Stearate, Potassium Sorbate, Stearyl 
Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) 
Oil, Tocopheryl Acetate, Parfum (Fragrance), Benzoic Acid, Dehydroacetic 
Acid, Jasminum Officinale (Jasmine) Flower Extract, Benzyl Salicylate, Citronel-
lol, Eugenol, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Linalool, 
Hydroxyisohexyl 3-Cy-clohexene Carboxaldehyde, Alpha-Isomethyl Ionone



Frissítő tisztítás, intenzív ápolás és célzott formázás az 
aloe vera legjavával. A különleges receptúrák – igény sze-
rint – gyengéden tisztítják a bőrt és

stabilizálják a nedvességtartalmát, valamint hangsúlyoz-
zák a testkontúrokat.

TESTÁPOLÁS ÉS -TISZTÍTÁS

   Body
Care

LR ALOE VIA

Testápolás és -tisztítás

Az érezhetően puha bőrért



ALOE VERA 
1.3 TESTÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.

JELLEMZŐK
Különösen gyengéden ápolja a bőrt és megóvja a kiszá-
radástól 69% aloe verával és szőlőmagolajjal. Parabén és 
ásványi olaj mentes.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel reggel és/vagy este az egész testedre vagy az 
igénybevett bőrfelületekre.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A bio szőlőmagolaj telítetlen zsírsavakban gazdag. Gyor-
san beszívódik és védelmet nyújt a külső bőrrétegnek. A 
bio szőlőmagolajat a borszőlő magjából nyerik és a leg-
drágább olajok közé tartozik. A borszőlő magja csupán 
12-16% olajat tartalmaz, ezért már a középkorban na-
gyon értékes olajnak számított. A bőrre gyakorolt pozitív 
hatása miatt a fiatalság elixírjeként tartották számon.

KIEGÉSZÍTÉS
A napi testápolás további ideális kiegészítői a golyós 
dezodor és a tusfürdő.

Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 654.1

Értékesítési érvek
• 69% aloe vera zselével és bio magnólia 

kivonattal
• Táplál és intenzíven ápol
• Javítja a bőr nedvességháztartását
• A bőr bársonyosan puha lesz

Aloe vera 
testápoló balzsam
200 ml

CÉLCSOPORT
Igénybevett, kiszáradásra hajlamos bőrre.

JELLEMZŐK
Tápláló és gyengéd ápolás arcra és testre. Gyorsan beszí-
vódik, nem zsírosítja a bőrt, nedvességgel tölt fel, bárso-
nyosan ápolttá varázsolja a bőrt. 35% aloe verával és bio 
szőlőmagolajjal. Parabén és ásványi olaj mentes.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel szükség szerint reggel és/vagy este az arcra vagy 
a test igénybevett bőrfelületeire. 

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A bio szőlőmagolaj telítetlen zsírsavakban gazdag. Gyor-
san beszívódik és védelmet nyújt a külső bőrrétegnek. A 
bio szőlőmagolajat a borszőlő magjából nyerik és a leg-
drágább olajok közé tartozik. A borszőlő magja csupán 
12-16% olajat tartalmaz, ezért már a középkorban na-
gyon értékes olajnak számított. A bőrre gyakorolt pozitív 
hatása miatt a fiatalság elixírjeként tartották számon.      
     
KIEGÉSZÍTÉS
A napi testápolás további ideális kiegészítői a golyós 
dezodor és a tusfürdő.

Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 654.1

Értékesítési érvek
• 35% aloe vera zselével és bio magnólia 

kivonattal
• Nedvességgel látja el a bőrt
• A bársonyosan puha bőrért
• Gyorsan beszívódik

Aloe vera kímélő 
arc- és testápoló
100 ml

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Ethylhexyl Stearate, Aqua (Water), 
Glyceryl Stearate, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Dimethicone, 
Ceteareth-20, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Distarch Phosphate, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Tocopheryl 
Acetate, Cetyl Palmitate, Sodium Polyacrylate, Ceteareth-12, Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopherol, Parfum (Fragrance), Magnolia Biondii 
Flower Extract, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Hexyl 
Cinnamal, Limonene, Citric Acid, Butylphenyl Methylpropional, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, 
Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Geraniol

Összetevők Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Stearate, 
Ethylhexyl Stearate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Coco-
Caprylate/Caprate, Dimethicone, Phenoxyethanol, Ceteareth-20, Butyrosper-
mum Parkii (Shea) Butter, Cetyl Palmitate, Carbomer, Ceteareth-12, Parfum 
(Fragrance), Sodium Hydroxide, Vitis Vinifera (Garpe) Seed Oil, Ethylhexylglyce-
rin, Tocopheryl Acetate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Panthenol, 
Magnolia Biondii Flower Extract, Lactic Acid, Hexyl Cinnamal, Limonene, 
Butylphenyl Methylpropional, Citric Acid, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Citronellol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Alpha-
Isomethyl Ionone, Linalool, Geraniol



ALOE VERA 
1.3 TESTÁPOLÁS

Aloe vera
lábápoló krém 
100 ml

Értékesítési érvek
• 30% aloe vera zselével és bio magnólia 

kivonattal
• Regenerálja a száraz, durva bőrt
• Nedvességgel látja el a bőrt
• A bársonyosan puha és ápolt bőrért

 
Aloe vera
testkontúr zselé
200 ml

Értékesítési érvek
• 30% aloe vera zselével, bio zöld tea 

kivonattal és Intenslim® hatóanyagkomplex-
szel

• Javítja a szövetek rugalmasságát
• Rendszeres használat mellett csökkenti a 

has kerületét és feszesíti a bőrt

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.

JELLEMZŐK
Alakformáló termék problémás területekre hűsítő és fris-
sítő hatásokkal. Segíti a bőrfeszesítést az egyenletesnek 
ható bőrszerkezetért. 

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel a testkontúr zselét naponta vagy igény szerint 
a problémás területekre és masszírozd be gyengéden a 
bőr be. 

KIEGÉSZÍTÉS
Használd a testkontúr zselét célzottan a tipikus problé-
más területeken, mint a fenék és a comb. Az egész test 
és a száraz bőr bőrfeszesítő ápolásaként használd az 
Aloe vera kímélő arc- és testápolót.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Az ideális eredményekért használd először a bőrra dírt, 
mely eltünteti az elhalt hámsejteket és serkenti a vérke-
ringést, majd vidd fel a testkontúr zselét a bőrödre. 

TANULMÁNYOK
Tudományos vizsgálatok* bizonyítják a testkontúr zselé 
alakformáló hatékonyságát:
•  A tesztalanyok 100%-a igazolja, hogy javul a bőrérzet
• 70% megerősíti, hogy a bőr rugalamasabbnak hat
• 70% láthatóan feszesebb bőrt tapasztal

* a Dermatest Intézet által 2017 márciusában, 20 fő részvételével végzett 

vizsgálatok alapján, mindennapi használattal

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott. Különösen a száraz és merev 
lábak esetén. 

JELLEMZŐK
Tápláló lábápoló száraz és merev lábakra. Gyorsan beszí-
vódik, csökkenti a bőrkeményedést, ápolja és regenerálja 
a lábakat. 

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel reggel és igény szerint a lábadra! 

KIEGÉSZÍTÉS
A puha lábakért a bőrradír megelőző használatát ajánljuk, 
mely eltávolítja az elhalt hámsejteket. 

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A különösen igénybevett lábakat kend be este és húzz 
rájuk gyapjú zoknit. A következő reggelre a lábaid kipi-
hentek és bársonyosan puhák lesznek. 

Összetevők Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hydrogenated  
Polydecene, Glyceryl Stearate, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Ethylhexyl Stearate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Hydrogenated 
Vegetable Oil, Cetyl Alcohol, Hydrogenated Coco-Glycerides, Dimethicone, 
Octyldodecanol, PEG-75 Stearate, Panthenol, Sodium Acrylate/Sodium 
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceteth-20, Steareth-20, Polyisobutene, 
Parfum (Fragrance), Magnolia Biondii Flower Extract, Allantoin, Cardiosper-
mum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Echium Plantagineum Seed Oil, Salicornia Herbacea Extract, 
Sodium Hydroxide, Sorbitan Oleate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil 
Unsaponifiables, Phenoxyethanol, Caprylyl/Capryl Glucoside, Ethylhexyl- 
glycerin, Maris Sal, Lactic Acid, Sodium Carrageenan, Citric Acid, Tocopherol, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate

Összetevők Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hydrogenated Poly-
decene, Butylene Glycol, Cyclopentasiloxane, Globularia Cordifolia Callus  
Culture Extract, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Alcohol denat., Cyclo-
hexasiloxane, Zingiber Zerumbet Extract, Sodium Polyacrylate, Parfum (Fra-
grance), Glycerin, Menthol, Caffeine, Xanthan Gum, Camellia Sinensis (Green 
Tea) Leaf Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Trideceth-10, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, 
Lactic Acid, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Citric Acid, Potassium 
Sorbate, CI 61570 (Green 5), CI 19140 (Yellow 5)



ALOE VERA 
1.3 TESTÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Nagyon száraz, igénybevett kezekre.                                                   

JELLEMZŐK
Intenzív ápolás és védelem a nagyon száraz, igénybe-
vett kezekre. Nedvességet és tápláló ápolást biztosít, 
valamint segíti a bőr regenerálódását.  Így az igénybe-
vett kezek újra puhák lesznek. Gyorsan beszívódik. 40% 
aloe verával és bio mandulaolajjal. Parabén és ásványi 
olaj mentes.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Szükség esetén kend be vele a kezed naponta.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A mandulaolaj gondoskodik a puha, sima bőrről. A nö-
vényi olajok kombinációját cápamájolajjal, pálmamag 
glyceriddel és E-vitaminnal egészítettük ki az igénybevett 
kezek ápolása érdekében.                                                                                                      

KIEGÉSZÍTÉS
A megfelelő napi kézápoláshoz használd minden kézmo-
sás után a kézkrémet. A gyengéd tisztítás érdekében pe-
dig a krémszappant.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Kézmaszkként is alkalmazhatod, ha 30 percig vagy az 
éjszaka folyamán hatni hagyod.

Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 654.1

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.        
                                                                          
JELLEMZŐK
Sok nedvességgel látja el a bőrt. Gyorsan beszívódik, vé-
delmet és ápolást biztosít. 35% aloe verával és bio calen-
dula kivonattal. Parabén és ásványi olaj mentes.              

A HASZNÁLAT MÓDJA
Használd minden kézmosás után.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
Már évezredek óta ismeretes a calendula bőr védelme-
ző és sokoldalú hatékonysága. A krém körömvirágot és 
olajokat tartalmaz, külső használat során segít megelőzni 
a bőrirritációkat. A hammamelis kivonat, a panthenol, az 
E-vitamin és az allantoin megnyugtatja a bőrt.

KIEGÉSZÍTÉS
Igénybevett, durva kezek esetén az intenzív kézbalzsam 
és a krémszappan használatát javasoljuk.

Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 654.1

 
Aloe vera kézkrém
75 ml

Aloe vera 
intenzív kézbalzsam 
75 ml

Értékesítési érvek
• 35% aloe verával és bio körömvirág
• kivonattal
• Táplál és nedvességgel tölt fel
• A bársonyosan puha kezekért

Értékesítési érvek
• 40% aloe verával és bio körömvirág 

kivonattal
• Intenzíven ápol és védi a bőrt
• Segíti a durva bőr regenerálódását

Összetevők Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Stearate, 
Isopropyl Palmitate, PEG-20 Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, Ethylhexyl 
Stearate, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Cetearyl Alcohol, Phenoxyetha-
nol, Glycerin, Carbomer, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Sodium Hydroxide, 
Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Allantoin, Calendula Officinalis Flower 
Extract, Hexyl Cinnamal, Lactic Acid, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, 
Potassium Sorbate, Citric Acid, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehy-
de, Sodium Benzoate, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Linalool, 
Sorbic Acid

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), PEG-20 Glyceryl 
Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Glyceryl 
Stearate, Squalane, Neopentyl Glycol Diheptanoate, C10-18 Triglycerides, 
Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Carbomer, Panthenol, Sodium Hydroxide, 
Tocopheryl Acetate, Allantoin, Sodium Polyacrylate, Tocopherol, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Potassium 
Sorbate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Sodium Benzoate, 
Hexyl Cinnamal, Lactic Acid, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Sorbic 
Acid, Citric Acid, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Geraniol



ALOE VERA 
1.3 TESTÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Normál és száraz bőrtípusra ajánlott.
                                                                              
JELLEMZŐK
Az alakformáló  testápoló javítja a bőr-
szerkezetet, ami sima és feszes bőr-
képet biztosít. Javítja az egyenetlen 
bőr megjelenését.            

A HASZNÁLAT MÓDJA
Nyugodtan használd naponta 2-szer 
a testápolót. Masszírozd be a krémet 
körkörös mozdulatokkal zuhanyzás 
vagy fürdés után az egész testedbe 

TANULMÁNYOK
Tudományos vizsgálatok** bizonyítják 
a testápoló korrigáló hatékonyságát:

• A tesztalanyok 95%-a a bőrérzet ja-
vulásáról számol be

• 85%-uk jobb bőrsűrűséget igazol, 
ami a feszesebb, simább és rugal-
masabb bőr alapfeltétele

• A bőr sűrűsége akár 70%-kal javul

** a vizsgálatokat (szonográfia) a Dermatest Inté-
zet végezte 2017 márciusában 20 résztvevővel, 
akik mindennap használták a terméket a comb-
jukon.

Aloe vera
korrigáló testápoló
200 ml

Értékesítési érvek
• 30% aloe vera 

zselével, bio zöld tea 
kivonattal és Legance® 
hatóanyagkomplex-szel

• Csökkenti a zsírrétegek 
lerakódását

• Javítja a bőr rugalmasságát
• A bőr külső megjelenése 

feszesebb és egyenletesebb 
lesz

Összetevők Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf 
Juice, Glycerin, Glyceryl Stearate SE, Caprylic/
Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Hydrogena-
ted Polydecene, Butylene Glycol, Butyrospermum 
Parkii (Shea) Butter, Cetyl Alcohol, Oleyl Erucate, 
Cetearyl Ethylhexaonate, Parfum (Fragrance), 
Sodium Polyacrylate, Sorbitol, Zingiber Zerumbet 
Extract, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf 
Extract, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Isopropyl 
Myristate, Ethylhexylglycerin, Ethylhexyl Metho- 
xycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
Ethylhexyl Salicylate, Lactic Acid, Sodium Ben-
zoate, Citric Acid, Potassium Sorbate, CI 19140 
(Yellow 5), CI 61570 (Green 5), CI 17200 (Red 33), 
CI 14700 (Red 4)



ALOE VERA 
1.3 TESTÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.                                                                                                       
                                                                            
JELLEMZŐK
Gyengéd tisztítás a kezeknek. Ned-
vességgel látja el a bőrt 38% aloe ve-
rával és bio mandula kivonattal. Gya-
kori kézmosáshoz is ajánlott. Parabén 
és ásványi olaj mentes.
  
A HASZNÁLAT MÓDJA
Egy nyomásnyival, vagy szükség ese-
tén akár többel is tisztítsd meg a ke-
zed.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL
A gyengéd krémszappan pálma gly-
ceridet, cukortensideket, mandula-
olajat, E- és C-vitamint tartalmaz, 
melyek kézmosás közben is ápolnak.

TANUSÍTVÁNY
Tanusított aloe vera minőség.
                                                                             
KIEGÉSZÍTÉS
A mindennapi kézápoláshoz az Aloe 
vera kézkrém használatát ajánljuk 
minden kézmosás után. Nagyon szá-
raz kezek esetén pedig az intenzív 
kézbalzsamot használd.

Szabadalmi szám: 
DE 10 2010 030 654.1

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉK
Aloe vera krémszappan utántöltő
500 ml

 
Aloe vera 
krémszappan 
250 ml

Értékesítési érvek
• 38% aloe vera zselével és 

bio körömvirág kivonattal
• Gyengéden tisztít, 

nedvességgel tölt fel és ápol
• Gyakori kézmosás estén 

sem szárítja ki a kezet

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua 
(Water), MIPA-Laureth Sulfate, Glycerin, Coco-
Glucoside, Glyceryl Oleate, Cocamidopropyl Be-
taine, Sodium Chloride, Glycol Distearate, Parfum 
(Fragrance), Sodium Levulinate, Sodium Laureth 
Sulfate, Sodium Anisate, Disodium EDTA, Citric 
Acid, Cocamide Mea, Butylphenyl Methylpropional, 
Lactic Acid, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Sorbic Acid, Tocopherol, Hydrogenated 
Palm Glycerides Citrate, Hexyl Cinnamal, Lecithin, 
Limonene, Ascorbyl Palmitate, Hydroxyisohexyl 
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Linalool, Benzyl 
Benzoate, Eugenol, CI 19140 (Yellow5), CI 61570 
(Green 5)



ALOE VERA 
1.3 TESTÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.
                                                                          
JELLEMZŐK
Gyengéd, biztos védelem a testszag és az izzadás ellen. 
Gondoskodik a kellemes frissesség érzetről egész nap. 
Diszkrét illattal. Nem tartalmaz alkoholt, így a borotvált 
bőrhöz is kíméletes. 15% aloe verával és gyapot kivonat-
tal. Parabén és ásványi olaj mentes.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel reggel és este a megtisztított hónaljadra, vagy 
szükség szerint frissítsd fel vele magad napközben.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A bio gyapot kivonat megnyugtatja a borotválkozástól 
irritált bőrt.

KIEGÉSZÍTÉS
Próbáld ki a tusfürdőt és a testápolót is!

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Borotválkozás után is használható az alkoholmentes 
dezodor, hiszen a gyengéd formula megnyugtatja a bőrt 
és gondoskodik a kellemesen friss érzésről.

Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 654.1

Értékesítési érvek
• 15% aloe vera zselével és bio gyapot 

kivonattal
• Biztos védelem a testszag és az izzadás 

ellen
• Kellemes, friss bőrérzetet biztosít
• Érzékeny bőrre is ajánlott
• Különösen gyengéd borotválkozás után is

Aloe vera 
alkoholmentes 
golyós dezodor
50 ml

Összetevők Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aluminium Chloro-
hydrate, PPG-15 Stearyl Ether, Steareth-2, Steareth-21, Phenoxyethanol, Gly-
cerin, Farnesol, Ethylhexylglycerin, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal, Lactic 
Acid, Citric Acid, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, 
Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Extract, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Geraniol, Benzyl Benzoate, Euge-
nol, Citral, Benzyl Alcohol



ALOE VERA 
1.3 TESTÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Minden haj- és bőrtípusra ajánlott.      

JELLEMZŐK
Gyors és alapos tisztítás a testnek és a hajnak. Kellemes 
friss bőrérzetet biztosít. 35% aloe verával és bio komló 
kivonattal. Parabén és ásványi olaj mentes.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Használd igény szerint reggel, este, vagy sport után a 
zuhany alatt. Vidd fel a nedves hajadra és/vagy testedre 
és oszlasd el egyenletesen. Bő vízzel mosd le.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A komló kivonat felfrissíti és vitalizálja a fejbőrt és a testet.

KIEGÉSZÍTÉS
A zuhanyzás utáni bőrápoláshoz az Aloe vera testápoló 
balzsamot ajánljuk.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Reggel egy váltó fürdővel könnyedén beindíthatod a vér-
keringésed. Miután megtisztítottad a bőröd és a hajad, 
öblítsd le a tested meleg vízzel, majd válts hidegre és 
élvezd a frissítő érzést!

Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 654.1

Értékesítési érvek
• 35% aloe vera zselével és bio bambusz 

kivonattal
• Gyors, egyszerű és hatékony – tisztít és 

ápol

Aloe vera 2 az 1-ben 
sampon és tusfürdő
250 ml

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.
                                                                          
JELLEMZŐK
Alapos és kíméletes ápolás a zuhany alatt. Nedvességgel 
tölti fel és felfrissíti a bőrt, természetesen ápolt bőrérzetet 
hagy maga után finom illattal. Fehér tea kivonatot és 35% 
aloe verát tartalmaz. Parabén és ásványi olaj mentes.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Használd reggel vagy este a zuhany alatt a benedvesített 
bőrön, majd alaposan mosd le.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A fehér tea a teacserje ki nem nyílt rügyeit tartalmazza. 
A neve a fehér pehelyszálakból származik, melyek a kis 
rügyeken találhatók. A rügyeket kézzel szedik le és egy 
különleges folyamat során kíméletesen szárítják. Egy kiló 
fehér teához kb. 30.000 tearügyre van szükség.     

KIEGÉSZÍTÉS
Próbáld ki a sampont és a testápolót is!

Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 654.1

Értékesítési érvek
• 35% aloe vera zselével és bio kivi kivonattal
• Alapos és gyengéd tisztítás, mely 

nedvességgel látja el a bőrt
• Természetesen friss érzetet biztosít

Aloe vera tusfürdő
250 ml

Összetevők Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, MIPA-Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Glyceryl Oleate, 
Coco-Glucoside, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, 
Glycerin, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), Potassium 
Sorbate, Disodium EDTA, Citric Acid, Sorbic Acid, Butylphenyl Methylpropi-
onal, Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Extract, Tocopherol, Lactic Acid, Hydro-
xyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hydrogenated Palm Glycerides 
Citrate, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Hexyl 
Cinnamal, Limonene, Geraniol, Linalool, Benzyl Benzoate, Eugenol, CI 19140 
(Yellow 5), CI 42090 (Blue 1)

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), MIPA-Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, PEG-15 Glyceryl Isostearate, Sodium Lauroyl 
Glutamate, Sodium Chloride, Panthenol, Glyceryl Oleate, Coco-Glucoside, Po-
lyquaternium-10, Citric Acid, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), Glycerin, 
Potassium Sorbate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylme-
thane, Phyllostachis Bambusoides Leaf Extract, Ethylhexyl Salicylate, Butylphe-
nyl Methylpropional, Lactic Acid, Geraniol, Linalool, Benzyl Benzoate, Eugenol, 
Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Isopropyl Alcohol, 
Hexyl Cinnamal, Limonene, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, 
Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Ascorbyl Palmitate, CI 19140 (Yellow 5), CI 
42090 (Blue 1)



Ki álmodozik szép és felhőtlen nevetésről? Ez nem megy 
ápolt fogak és ajkak nélkül. Az aloe vera regeneráló ha-

tékonysága gondoskodik a friss és egészséges fogakról, 
valamint a puha és sima ajkakról. 

SZÁJ- ÉS FOGÁPOLÁS

   Oral
Care

LR ALOE VIA
Száj- és fogápolás

Az egészséges, szép mosolyért



ALOE VERA 
1.4 SZÁJÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Érzékeny fogakra és érzékeny fogínyre ajánlott.

JELLEMZŐK
Ásványi alapú szájápoló termék a fogíny és a fogak ala-
pos és kíméletes tisztításáért. Védi a fogzománcot és 
megnyugtatja az érzékeny fogakat és fogínyt. Gondosko-
dik a friss leheletről. 40% aloe verával.  
                                                                                               
A HASZNÁLAT MÓDJA
Moss fogat naponta 2-3-szor az étkezések után. Ahhoz, 
hogy minden lepedéket és maradékot eltávolíts a fogmo-
sásnak 2-3 percig kell tartania.  
                                                             
INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A kálcium-karbonát és a gyengéd tisztító rendszer kom-
binációja fogmosás közben ásványi anyagokkal látja el a 
fogakat.
                         
KIEGÉSZÍTÉS
Ha nem érzékenyek a fogaid, használd az Aloe vera fog- 
krémet.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Az útközbeni szájápoláshoz a MicroSilver fogápoló rágó-
gumit ajánljuk.

CÉLCSOPORT
Normál fogakra és fogínyre ajánlott.                   
                                                                          
JELLEMZŐK
Szájápoló termék hidrozselé formában a kíméletes és 
alapos ápolásért. Megelőzi a lepedékek lerakódását és 
gondoskodik a friss érzetről. Támogatja az egészséges 
fogínyt, a ragyogó fogakat és a friss leheletet. 43% aloe 
verával és echinacea kivonattal.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Moss fogat naponta 2-3-szor az étkezések után. Ahhoz, 
hogy minden lepedéket és maradékot eltávolíts a fogmo-
sásnak 2-3 percig kell tartania.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A propolisz és az echinacea kivonat segítik a fogíny 
egészségesen tartását a fogmosás során.

KIEGÉSZÍTÉS
Nagyon érzékeny fogak és fogíny esetén használd az 
Aloe vera sensitive fogkrémet.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A savas ételek fogyasztása után különösen fontos, hogy 
a lehető leghamarabb fogat moss. Az ásványok savai 
ugyanis leoldhatják a fogzománcot. Az útközbeni szájá-
poláshoz a MicroSilver fogápoló rágógumit ajánljuk.

Aloe vera 
fogkrém
100 ml

 
Aloe vera 
sensitive fogkrém
100 ml

Értékesítési érvek
• 43% aloe vera zselével és echinacea 

kivonattal
• Alaposan és gyengéden tisztítja a fogakat és 

a fogínyt
• Gondoskodik a kellemes leheletről
• Nem tartalmaz fluoridot

Értékesítési érvek
• 40% aloe vera zselével és ásványi anyagokkal
• Alaposan és különösen gyengéden ápol
• Csökkenti a fogak érzékenységét
• Hatékonyan távolítja el a lerakódásokat
• Fluoridot tartalmaz

Összetevők Aloe Barbadensis Gel, Sorbitol, Hydrated Silica, Aqua (Water), 
Glycerin, Sodium Lauryl Sulfate, Cellulose Gum, Aroma (Flavor), Echinacea 
Purpurea Extract, Propolis (Propolis Cera), Alcohol, Sodium Saccharin, Sodium 
Benzoate, Caramel, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1)

Összetevők Aloe Barbadensis Gel, Calcium Carbonate, Glycerin, Sorbitol, 
Potassium Chloride, Silica, Sodium Monofluorophosphate, Cocamidopropyl 
Betaine, Hydroxyethylcellulose, Aroma (Flavor), Sodium Saccharin, Sodium 
Hydroxide, CI 42090 (Blue 1), CI 19140 (Yellow 5)



ALOE VERA 
1.4 SZÁJÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.   

JELLEMZŐK
Ajakápoló, mely extra sok nedvességgel tölti fel az ajkat. 
40% aloe verával bársonyosan puhává varázsolja az aj-
kakat. A könnyed, áttetsző formula parabén és ásványi 
olaj mentes.   

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel igény szerint naponta többször az ajkadra.   

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A növényi olajok kombinációja alkotja a tápláló formula 
alapját.   

KIEGÉSZÍTÉS
Próbáld ki az Aloe vera arcápoló termékcsalád többi tag-
ját is!   

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Az ajkunk az egyik legérzékenyebb bőrfelületünk, ennek 
ellenére mégis sokszor elfelejtjük a megfelelő ápolását. 
Télen és nyáron egyaránt kicserepesedhet. Ápold egész 
évben és tápláld megfelelő mennyiségű folyadékkal, hogy 
minden helyzetben szép és bársonyosan puha legyen. 

Értékesítési érvek
• 40% aloe verával és növényi olajokkal
• Intenzív nedvességgel látja el a bőrt
• Gyengéd ápolás a sima ajkakért

 
Aloe vera ajakápoló
4,8 g

Összetevők Aloe Barbadensis Gel, Caprylic/Capric Triglyceride, Ricinus 
Communis (Castor) Seed Oil, C18-36 Acid Triglyceride, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Glyceryl Ricinoleate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cetearyl 
Ethylhexanoate, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Stearyl Beeswax, Behenyl 
Beeswax, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Tocopheryl Acetate, Orbignya Oleifera 
(Babassu) Seed Oil, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Aqua (Water), Parfum 
(Fragrance), Bisabolol, Mica, CI 77288 (Chromium Oxide Greens), CI 77891 
(Titanium Dioxide)



Ragyogóan ápolt, egészséges haj. Az LR ALOE VIA ha-
jápolók magas aloe vera tartalommal és bio bambusz ki-

vonattal gondoskodnak a kíméletesen ápolt hajról minden 
nap.

HAJÁPOLÁS

   Hair
Care

LR ALOE VIA
Hajápolás

Az egészséges, ragyogó hajért



ALOE VERA 
1.5 HAJÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Különösen száraz hajra ajánlott.

JELLEMZŐK
Nedvességgel feltöltő, revitalizáló hajkúra, mely meg-
könnyíti a kifésülhetőséget és véd a forrósággal szem-
ben. Revitalizálja a hajat és ragyogást kölcsönöz. 60% 
aloe verával és menta kivonattal. Parabén és ásványi olaj 
mentes.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Fújd a tiszta hajra. Ne mosd le! 

KIEGÉSZÍTÉS
Az Aloe vera hajkondicionáló sampon ideális kiegészítője.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Útközben és napközben is ideális: a ragyogó, ápolt haj 
érdekében fújd a száraz hajadra és igazítsd a megszokott 
módon.

Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 654.1

CÉLCSOPORT
Különösen száraz hajra ajánlott.         
                                                                          
JELLEMZŐK
Gyengéd hajápoló termék, mely nedvességgel látja el a 
hajat és a fejbőrt. Ragyogást kölcsönöz, erősíti és ápolja 
a hajat. Különösen száraz hajra ajánlott. 45% aloe verá-
val és bio gránátalma kivonattal. Parabén és ásványi olaj 
mentes.        

A HASZNÁLAT MÓDJA
Masszírozd be a sampont a nedves hajadba, habosítsd 
fel, majd langyos vízzel mosd le.

KIEGÉSZÍTÉS
Hajmosás után használd a hajkondicionáló sprayt.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A helyes hajápolás a tisztítással kezdődik. Először ala-
posan fésüld ki a hajad. Mindig langyos vízzel moss ha-
jat és csak egy mogyorónyi sampont használj. Alaposan 
öblítsd ki a hajad majd egy törölközővel itasd fel a vizet.

Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 654.1

Értékesítési érvek
• 45% aloe vera zselével és bio bambusz 

kivonattal
• Gyengéden tisztítja és ápolja a hajat – nem 

károsít
• Nedvességgel látja el a hajat és a fejbőrt
• Az erős és puha hajért

Értékesítési érvek
• 60% aloe vera zselével és bio bambusz 

kivonattal
• Revitalizálja és védi a hajat a hővel szemben
• Intenzíven ápolja és erősíti a hajat
• Felvitel után nem kell kimosni a hajból

Aloe vera 
kondicionáló sampon
200 ml

Aloe vera 
hajkondicionáló spray
150 ml

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Sodium Laureth Sul-
fate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Cocoyl Glutamate, 
Glyceryl Oleate, Coco-Glucoside, Citric Acid, Panthenol, Sodium Benzoate, 
Sodium Cocoyl Glutamate, Hydroxypropyl Oxidized Starch PG Trimonium Chlo-
ride, Parfum (Fragrance), Glycerin, Potassium Sorbate, Starch Hydroxypropyl-
trimonium Chloride, Lactic Acid, Hexyl Cinnamal, Phyllostachis Bambusoides 
Leaf Extract, Urea, Sodium Lactate, Levulinic Acid, p-Anisic Acid, Benzyl 
Benzoate, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, 
Ascorbyl Palmitate, Limonene, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehy-
de, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, 
Geraniol, CI 19140 (Yellow 5), CI 61570 (Green 5), CI 42090 (Blue 1)

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Butylene Glycol, 
PEG-12 Dimethicone, Propylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Phenoxyethanol, Panthenol, Parfum (Fragrance), Sodium Laneth-10 Maleate/
Styrene Sulfonate Copolymer, Silicone Quaternium-16, Glycerin, Wheat 
Amino Acids, Hexyl Cinnamal, Undeceth-11, Ethylhexylglycerin, Butyloctanol, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Extract, Phyllostachis Bambusoides Leaf 
Extract, Butylphenyl Methylpropional, Lactic Acid, Undeceth-5, Limonene, 
Citronellol, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Potassium Sor-
bate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citric Acid, Linalool, Geraniol, Sodium Benzoate, 
Benzyl Benzoate, Eugenol, Disodium EDTA, Citral, Iodopropynyl Butylcarbama-
te, Benzyl Alcohol



Az aloe vera nedvességgel feltöltő tulajdonságának és a 
bio körömvirág kivonat megnyugtató hatásának köszön-
hetően a férfi bőr különleges igényeire kifejlesztve. A férfiak 

bőre teljesen mást igényel, mint a nőké, hiszen a borotvál-
kozás miatt nagyobb kihívásoknak van kitéve.

FÉRFI ÁPOLÁS

   Men
Care

LR ALOE VIA
Férfi ápolás

A férfiak friss és ápolt bőréért



ALOE VERA 
1.6 FÉRFI ÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Minden férfinak ajánljuk, különösen érzékeny bőrre is.

JELLEMZŐK
Gyengéd borotválkozó gél a mindennapi borotválkozás-
hoz. Felpuhítja a szőrszálakat, hogy könnyebben eltávo-
líthatóak legyenek. Nedvességgel látja el a bőrt és meg-
előzi az irritációt. A gél különösen hatékony és kiadós.
30% aloe verával, parabén és ásványi olaj mentes.                                                                                               

A HASZNÁLAT MÓDJA
Egy kis adagot oszlass el a bőrödön, habosítsd fel egy kis 
vízzel és masszírozd a bőrödbe.                                                                                                     

KIEGÉSZÍTÉS
Az after shave balzsam és az anti-stressz krém kiegészítő 
használatát javasoljuk.

CÉLCSOPORT
Minden férfinak ajánljuk.                        
                                                                          
JELLEMZŐK
Gyengéd borotvahab a kíméletes, hatékony és alapos 
borotválkozásért. Már borotválkozás közben ápolja a 
bőrt, nedvességgel látja el és megelőzi a bőrirritációt. 
30% aloe verával. Parabén és ásványi olaj mentes.
           
A HASZNÁLAT MÓDJA
Oszlass el egy kis mennyiséget alaposan a nedves bőrö-
dön! Hagyd egy kicsit hatni, majd láss hozzá a borotvál-
kozáshoz.

KIEGÉSZÍTÉS
Borotválkozás után használd az after shave balzsamot és 
az anti-stressz krémet.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A borotvahab egy klasszikus termék a vizes borotválko-
zásra. Az előnyei a pontos adagolásban és a magas mi-
nőségben rejlenek.

 
Aloe vera borotvahab
200 ml

 
Aloe vera 
borotválkozó gél
150 ml

Értékesítési érvek
• 30% aloe verával
• Megnyugtatja a bőrt és megelőzi az irritációt
• Nedvességgel látja el és ápolja a bőrt 

borotválkozás előtt
• A borotvált bőr sima és puha lesz
• A hatékony és alapos borotválkozásért

Értékesítési érvek
• 30% aloe verával
• Megnyugtatja a bőrt és megvédi az 

irritációktól
• Nedvességgel látja el a bőrt és már 

borotválkozás előtt ápolja
• A borotvált bőr puha és sima lesz
• A hatékony és alapos borotválkozásért

Összetevők Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Stearic Acid, Glyce-
rin, Triethanolamine, Propane, Butane, Ceteareth-12, Palmitic Acid, Potassium 
Hydroxide, Polyquaternium-11, Bis-PEG-15 Methyl Ether Dimethicone, Allanto-
in, Isoobutane, Parfum (Fragrance), Lactic Acid, Citric Acid, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

Összetevők Aqua (Water), Oleth-20, Triethanolamine, Palmitic Acid, Stearic 
Acid, Cocamide MIPA, Glycerin, Isopentane, Isobutane, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice, Allantoin, Phenoxyethanol, Hydroxyethylcellulose, Parfum (Fragrance), 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, 
PEG-14M, Sodium Chloride, Sodium Sulfate, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinna-
mate, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1), 
CI 28440



ALOE VERA 
1.6 FÉRFI ÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Igényes férfiaknak ajánljuk.                                                                  

JELLEMZŐK
Arcápoló termékek férfiaknak gazdag ápoló formulával; 
allantoinnal, A- és E-vitaminnal a sima és ápolt bőrért. 
Frissíti és energiával látja el a bőrt. Nedvességet kölcsö-
nöz, az 50%-os aloe vera tartalom vitalizálja a bőrt.
Parabén és ásványi olaj mentes.
                                                                                               
A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel reggelente szükség szerint az arcodra. Napi arc- 
ápolásra ajánlott.                            

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
Allantoin, A- és E-vitamin, valamint esszenciális zsírsavak 
kombinációja az anti radical rendszerrel aktív védelmet 
biztosít és kiegyenlíti a bőrt.                                                                   

KIEGÉSZÍTÉS
A borotvahab és az after shave balzsam tökéletes kie-
gészítője.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Az anti-stressz krém a lágy formulának köszönhetően ér-
zékeny bőrű férfiaknak is ajánlott.

CÉLCSOPORT
Minden férfinak ajánljuk.                        
                                                                          
JELLEMZŐK
Gyengéd ápolás borotválkozás után. Csökkenti a bőrir-
ritációt, megnyugtatja és nedvességgel látja el a bőrt. 
Kellemes frissesség érzetet kölcsönöz. 50% aloe verával.
Parabén és ásványi olaj mentes.
           
A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel az arcra és a nyakra borotválkozás után.

KIEGÉSZÍTÉS
A borotvahab és az anti-stressz krém tökéletes kiegé-
szítője.

 
Aloe vera 
after shave balzsam
100 ml

Aloe vera 
anti-stressz krém
100 ml

Értékesítési érvek
• 50% aloe vera zselével és bio fehér tea 

kivonattal
• Csökkenti a bőrirritációt és megnyugtatja a 

bőrt
• Nedvességgel lát el és ápol

Értékesítési érvek
• 50% aloe vera zselével és bio fehér tea 

kivonattal
• Frissességbomba a férfiak stresszes bőrére
• Nedvességgel látja el és vitalizálja a bőrt

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Alcohol denat., 
Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethicone, Neopentyl Glycol 
Diheptanoate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Acrylates/C10-30 Alkyl Ac-
rylate Crosspolymer, Trideceth-9, Phenoxyethanol, Butylene Glycol, Panthenol, 
Tocopheryl Acetate, PEG-5 Ethylhexanoate, Sodium Hydroxide, Glycerin, Urea, 
Allantoin, Glycyrrhetinic Acid, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Lactic 
Acid, Citric Acid, Potassium Sorbate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Sodium 
Benzoate, Linalool, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carbo-
xaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Citronellol, Sorbic Acid

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Ethylhexyl Stearate, 
Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Isopropyl Palmitate, Dimethicone, Glycerin, 
Ceteareth-20, Phenoxyethanol, Octyldodecanol, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Cetyl Palmitate, Ceteareth-12, Lecithin, Sodium Hyd-
roxide, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Tocopherol, Retinyl 
Palmitate, Arachidyl Propionate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Citric Acid, 
Potassium Sorbate, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, 
Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Ethyl Oleate, 
Ethyl Linoleate, Ethyl Linolenate, Sodium Benzoate, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Citronellol, Eugenol, Limonene, Sorbic Acid



INFORMÁCIÓ 
Ha bababőrről van szó a kevesebb több. A babák bár-
sonyosan puha bőre természetéből eredően nagyon ér-
zékeny és a testazonos bőrvédő mechanizmusok még 
nem fejlődtek ki. Ezért nagyon gyengéd összetevőkkel kell 
ápolni, védeni és regenerálni bőrüket.

Az új LR Aloe Via babaápoló termékek az aloe vera 
legjavával – a zseléjével – és az értékes bio növényi kivo-
natokkal még gyengédebbek és természetesebbek, mint 
azelőtt. Nem tartalmaznak parabént, ásványi olajokat és 
parfümolajat.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL 
A babaápoló család kidolgozásakor az LR az aloe vera és 
a körömvirág hagyományos tulajdonságaira alapozott, de 
egy új, modern formulát fejlesztett ki csecsemőknek és 
kisgyermekeknek. 
Az előállításhoz csak az aloe vera barbadensis millert 
használtuk, hiszen ez már Kleopátra ide-
jében bizonyított hatékonyságát.

A körömvirág egész Közép- és Dél-Euró-
pában, Nyugat-Ázsiában és Amerikában is 
elterjedt. Már az ókorban is a bőr védelme-
zőjeként szolgált. Hatékonysága sokolda-
lú: belsőleg nyugtató, ellazító és vitalizáló. 
Külsőleg krém, olaj vagy tinktúra formájá-
ban használható bőrirritációk esetén.

Körömvirág kivonat

BABAÁPOLÁS

   Baby
Care

LR ALOE VIA
Babaápolás

A gyengéden ápolt bababőrért



ALOE VERA 
1.7 BABAÁPOLÁS

Értékesítési érvek
• 40% aloe vera zselével, bio körömvirág 

kivonattal, cinkkel és panthenollal
• Segíti a sebes bőr regenerálódását és 

megelőzi a további bőrpirosodás kialakulását 
a pelenka területén

• Regenerálja és megnyugtatja az irritált bőrt
• Nem tartalmaz parfümolajat

Aloe vera
krém érzékeny bőrre
100 ml

CÉLCSOPORT
A babák gyengéd és a felnőttek érzékeny bőrére ajánlott. 

JELLEMZŐK
Gyengéd tisztítás a hajnak és a fejbőrnek. 30% aloe ve-
rával az intenzív nedvességellátásért és bio körömvirág 
kivonattal a bőr megnyugtatásáért.
                                                                                               
A HASZNÁLAT MÓDJA
Adj egy kis adagot egyszerően egy mosdókesztyűre!
                                                        
KIEGÉSZÍTÉS
A többi baba termék kombinált használatával fejti ki a 
megfelelő hatást.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A mosdókesztyűt mindig a homloktól a nyak irányba ve-
zesd, így nem megy a víz a baba szemébe.

Értékesítési érvek
• 30% aloe vera zselével, bio körömvirág 

kivonattal és szójaolajjal
• Gyengéd és kíméletes tisztítás
• A tisztítás alatt védi az érzékeny bőrt a 

kiszáradástól és nedvességgel látja el
• Nem tartalmaz szulfátokat és parfümolajat

Aloe vera
habfürdő és sampon
érzékeny bőrre
250 ml

CÉLCSOPORT
Kipirosodott, irritált bababőrre ajánljuk.                                                                  

JELLEMZŐK
A popsikrém védi a babapopsit a kisebesedéstől. 40% 
aloe verával az intenzív nedvesség ellátás érdekében és 
bio körömvirág kivonattal a bőr megnyugtatásáért és 
rege nerálásáért.
                                                                                               
A HASZNÁLAT MÓDJA
Használd minden pelenkázás során. 
                                                        
KIEGÉSZÍTÉS
A babák bőrének és arcának ápolásához az arc- és tes-
tápolót ajánljuk. 

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A popsikrém bőrápoló krémként is használható az egész 
család számára. 

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Olus (Vegetable) Oil, Zinc Oxide 
(nano), Cera Alba (Beeswax), Glycerin, Polyglyceryl-2 Sesquiisostearate, Decyl 
Oleate, Glycine Soja (Soybean) Oil, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, C10-18 
Triglycerides, Hydrogenated Polyisobutene, Octyldodecanol, Polyglyceryl-3 
Diisostearate, Phenoxyethanol, Magnesium Sulfate, Trimethoxycaprylylsilane, 
Magnesium Stearate, Panthenol, Chondrus Crispus (Carrageenan), Aqua 
(Water), Ethylhexylglycerin, PPG-5-Ceteth-10 Phosphate, Hydrogenated Castor 
Oil Hydroxystearate, Calendula Officinalis Flower Extract, Dicaprylyl Ether,  
Glucose, Lactic Acid, Potassium Sorbate, Citric Acid, Magnolia Grandiflora 
Bark Extract, Lauryl Alcohol, Sodium Benzoate, Sorbic Acid

Összetevők Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Lauroyl 
Methyl Isethionate, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Glycerin, Tri-
sodium Ethylenediamine Disuccinate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Glycine Soja (Soybean) Oil, Sodium Chloride, Sodium Cocoyl Isethionate, 
Sodium Levulinate, Citric Acid, Sodium Anisate, Hydrogenated Coconut Acid, 
Sodium Benzoate, Calendula Officinalis Flower Extract, Sodium Isethionate, 
Lactic Acid, Potassium Sorbate, Sorbic Acid



ALOE VERA 
1.7 BABAÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
A gyengéd bababőrre és a felnőttek érzékeny bőrére 
ajánlott.                                                                  

JELLEMZŐK
Arc- és testápoló a babák érzékeny bőrére. 40% aloe 
verá val a több nedvességért és bio körömvirág kivonattal 
a megfelelő regenerációért. Mindennapi használatra.
                                                                                               
A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel a testápolót naponta szükség szerint a baba bő-
rére gyengéd, körkörös mozdulatokkal. 
                                                        
KIEGÉSZÍTÉS
A többi baba termék kombinált használatával fejti ki a 
megfelelő hatást.

Értékesítési érvek
• 40% aloe vera zselével, bio körömvirág 

kivonattal és panthenollal
• Támogatja a bőrkorlátokat és véd a 

nedvességveszteséggel szemben
• Nedvességgel lát el, ápol és megnyugtat
• Nem tartalmaz parfümolajat

 
Aloe vera
arc- és testápoló
érzékeny bőrre
100 ml

Összetevők: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Ethylhexyl Stearate, 
Glycerin, Isopropyl Palmitate, Dicaprylyl Carbonate, Cetearyl Alcohol, C10-18 
Triglycerides, Phenoxyethanol, Ceteareth-12, Steareth-2, Sodium Polyacrylate, 
Jojoba Esters, Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, Panthenol, Beta Vulgaris (Beet) 
Root Extract, Hydrolyzed Starch, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax, 
Xanthan Gum, Tocopherol, Ethylhexylglycerin, Distearyl Ether, Sodium Hydro-
xide, Lactic Acid, Calendula Officinalis Flower Extract, Polyglycerin-3, Acacia 
Decurrens Flower Wax, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Sorbic Acid, p-Anisic Acid



Typ Merkmale Reaktion auf 
die Sonne Eigenschutzzeit Lichtschutzfaktor 

Empfehlung

I
• Sommersprossen
• Blasse Haut 
• Rötliche Haare

Sehr schnell Sonnenbrand, 
aber so gut wie nie Bräune

5 – 10
Minuten 50

II • Helle Haut 
• Blonde Haare

Häufig Sonnenbrand,  
nur wenig Bräune

10 – 20
Minuten 30

III
•  Leicht brauner 

Hautton
• Brünette Haare

Selten Sonnenbrand,  
relativ schnelle Bräunung

20 – 30
Minuten

Anfangs 30,
später 20

IV • Gebräunte Haut 
• Dunkle Haare

Kein Sonnenbrand, 
schnelle und anhal- 

tende Bräune

40
Minuten 20

NAPVÉDELEM

INFORMÁCIÓ 
Az LR Aloe vera napvédő termékeit a különböző bőrigények-
nek megfelelően alakítottuk ki. Minden terméknek magas az 
aloe vera tartalma és megfelel a mai, modern napvédő ter-
mékeknek. Minden termék viseli az UVA-pecsétet, mellyel 
igazoljuk, hogy különleges képességük van az UVA- és UVB- 
sugarakkal szemben. A fényvédelem FF 20 és FF 50 közötti.

UVA ÉS UVB
A nap a látható fényen kívül számunkra nem érzékelhető ult-
raviola sugarakat is kibocsát a földre. Ez a sugárzás nagy dó-
zisban káros hatásokat fejt ki a bőrre. Napozás közben véde-
nünk kell magunkat ezekkel a sugarakkal szemben.

Az UVA-sugarak öregítik a bőrt és gyakran a bőrrák okozói is. 
Az UVB-sugarak a napégés legfőbb kiváltói. A napsugárzás 
erőssége különböző tényezőktől függ, mint az évszakok, nap-
szak, szélesség, magasság és az időjárás körülményei. Az 
UV-sugárzás mértéke különösen a kisgyermekeknél fontos.

NAPVÉDELEM GYEREKEKNEK
A gyermekek bőre még nem rendelkezik azokkal az ellenálló 
mechanizmusokkal, melyekkel a felnőtteké, ezért az ő bőrü-
ket alaposabban, nagyobb faktorszámú napvédővel kell óvni. 
A kisgyerekeket és a csecsemőket nem szabad direkt napsu-
garaknak kitenni.

MEGJEGYZÉS
Minden bőrtípus más és máshogy reagál a napsugarakra. 
A naptejet nem helyettesíti a napernyő, a póló vagy a kalap. 
Hogy a tartós napkároktól védd magad, kerüld a déli napsu-
garakat!

Típus Jellemző Reakció Saját védelmi idő Faktor ajánlat

I
• Szeplők
• Világos bőr
• Vöröses haj

Nagyon gyorsan leég,  
de bebarnul 5-10 perc FF 50

II • Világos bőr
• Szőke haj

Gyakran leég,  
kevésbé barnul be 10-20 perc FF 30

III •  Világos barna bőr
• Barna haj

Ritkán ég le,  
relatív gyorsan barnul 20-30 perc Kezdetben FF 30, 

majd FF 20

IV • Lebarnult bőr
• Sötét haj

Nem ég le,  
gyors és tartós barnulás 40 perc FF 20



ALOE VERA 
1.8 NAPVÉDELEM

CÉLCSOPORT
Már lebarnult és érzékeny bőrre.                   
                                                                          
JELLEMZŐK
Hatékony, vízálló UV-védelem 20-as fényvédő faktorral. 
Kellemesen hűsíti és megnyugtatja a bőrt. Könnyen el-
oszlatható és nem ragad a bőrhöz. A zsírszegény zse-
lés formula ideális a bőrnek, mely irritációkkal reagál a 
napsugarakra. 40% aloe verával. Parabén és ásványi olaj 
mentes.                                                                                                                          
      
A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel a bőrre 30 perccel a napozás kezdete előtt. Óvd 
a kisgyerekeket és a csecsemőket a közvetlen napsütés-
től. A napvédő krémet használd naponta többször.

KIEGÉSZÍTÉS
A teljes körű védelemhez használd az Aloe vera Sun 
bőröregedés-csökkentő napvédő krémet az arcra. A na-
pozás utáni ápoláshoz az Aloe vera Sun napozás utáni 
krémzselét ajánljuk.

Aloe vera Sun 
napvédő krém FF 20
100 ml

Értékesítési érvek
• Hatékony UV-védelem 20-as fényvédő 

faktorral
• Vízálló
• Zsírszegény, kellemesen hűsítő zselés 

formula
CÉLCSOPORT
Halványan lebarnult bőrre.                 
                                                                          
JELLEMZŐK
Napvédő termék arcra, nyakra és dekoltázsra. Hatékony 
UV-védelmet biztosít 20-as fényvédő faktorral. Védi az 
érzékeny bőrfelületeket az idő előtti fény hatására történő 
bőröregedéstől. 40% aloe verával. Parabén és ásványi 
olaj mentes.                                                                      
                                                                                                                        
A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel a bőrre 30 perccel a napozás kezdete előtt. Óvd 
a kisgyerekeket és a csecsemőket a közvetlen napsütés-
től. A napvédő krémet használd naponta többször.

KIEGÉSZÍTÉS
Teljes körű fényvédelem az egész testnek a többi Aloe 
vera Sun termék kombinált használatával. Használd a 
bőrtípusodnak megfelelőt.

Aloe vera Sun 
bőröregedés-csökkentő 
napvédő krém FF 20
50 ml

Értékesítési érvek
• Különleges napvédelem érzékeny arcbőrre
• Hatékony UV-védelem
• Bőröregedés-csökkentő hatás

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Octocrylene, 
Cyclopentasiloxane, C12-15 Alkyl Benzoate, Pentylene Glycol, Methylene 
Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Alcohol denat., Ethylhexyl Salicylate, 
Glycerin, Tocopheryl Acetate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, 
Arginine, Decyl Glucoside, Phenoxyethanol, Sodium Acrylate/Sodium Acrylo-
yldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Caprylyl Glycol, Chondrus Crispus (Carrageenan), Polyisobutene, Lauroyl 
Lysine, Parfum (Fragrance), Ethyl Lauroyl Arginate HCI, Menthol, Disodium 
EDTA, Polysilicone-11, Sorbitan Oleate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Propylene 
Glycol, Butylphenyl Methylpropional, Xanthan Gum, Hexyl Cinnamal, Citronellol, 
Linalool, Geraniol

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Octocrylene, Aqua (Water), 
Isostearyl Isostearate, C12-15 Alkyl Benzoate, Glycerin, Butyl Methoxydiben-
zoylmethane, Ethylhexyl Triazone, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Methylene 
Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Cyclopentasiloxane, Pentaerythrityl 
Distearate, Nylon-12, Cetearyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Ceteareth-20, 
Dicetyl Phosphate, Ceteth-10 Phosphate, Butylene Glycol, Decyl Glucoside, 
Sodium Benzoate, Propylene Glycol, Parfum (Fragrance), Cetyl Palmitate, 
Xanthan Gum, Litchi Chinensis Fruit Extract, Potassium Sorbate, Ceteareth-12, 
Disodium EDTA, Sodium Lactate, Sodium Hydroxide, Coco-Glucoside, Car-
bomer, BHT, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Palmitoyl Tripeptide-1, Sodium Citrate, 
Citric Acid, Sorbic Acid, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Linalool, 
Geraniol, Hexyl Cinnamal



ALOE VERA 
1.8 NAPVÉDELEM

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.                                                                    

JELLEMZŐK
Vízálló napvédő spray 30-as fényvédő faktorral és külö-
nösen magas UV-védelemmel. Gyors és egyszerű hasz-
nálat, gyengéd hűsítő hatással és 30% aloe verával. Pa-
rabén és ásványi olaj mentes.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel a bőrre 30 perccel a napozás kezdete előtt. Óvd 
a kisgyerekeket és a csecsemőket a közvetlen napsütés-
től. A napvédő krémet használd naponta többször.
Vigyázat: a flakon nagynyomású. Védd a napfénytől és az 
50 fok feletti hőmérséklettől. Ne használd lángok közelé-
ben, ne dohányozz a közelében. Tartsd távol a gyerekek-
től. Ne fújd a szemedbe.

KIEGÉSZÍTÉS
Napozás után az Aloe vera Sun napozás utáni krémzselé 
használatát ajánljuk.

Aloe vera Sun
napvédő spray FF 30
125 ml

Értékesítési érvek
• UV-védelemmel
• Vízálló
• Hűsítő

CÉLCSOPORT
Világos és halványan lebarnult bőrre, mely közepes vé-
delmet igényel.                                                                        

JELLEMZŐK
Hatékony, vízálló UVA- és UVB-védelem 30-as fényvédő 
faktorral. Nem ragad a felvitel után. 40% aloe verával. 
Parabén és ásványi olaj mentes. 
                                                                                               
A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel 30 perccel napozás előtt. Kerüld a déli napsu-
garakat. Óvd a kisgyerekeket és a csecsemőket a köz-
vetlen napsütéstől. A napvédő krémet használd naponta 
többször.                                                                                       

KIEGÉSZÍTÉS
A teljes körű védelemhez használd az Aloe vera Sun bőr-
öregedés-csökkentő napvédő krémet. A napozás utáni 
ápoláshoz az Aloe vera Sun napozás utáni krémzselét 
ajánljuk.

Aloe vera Sun naptej 
FF 30
100 ml

Értékesítési érvek
• Hatékony UV-védelem 30-as fényvédő 

faktorral
• Nem ragad
• Vízálló

Összetevők Aqua (Water), Aloe Barbadensis Gel, Octocrylene, C12-15 Alkyl 
Benzoate, Pentylene Glycol, Propylene Glycol, Butyl Methoxydibenzoylme-
thane, Isostearyl Isostearate, Cyclopentasiloxane, Coco-Caprylate/Caprate, 
Steareth-2, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Steareth-21, 
Cetearyl Alcohol, Styrene/Acrylates Copolymer, Phenylbenzimidazole Sulfonic 
Acid, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Chondrus Crispus (Carrageenan), 
Decyl Glucoside, Parfum (Fragrance), Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropio-
nal, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Limonene

Összetevők Aqua (Water), Dimethyl Ether, Alcohol denat., Dibutyl Adipate, 
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Triazone, Phenyl-
benzimidazole Sulfonic Acid, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, 
Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Cardiospermum Halicacabum/
Flower/Leaf/Vine Extract, Echium Plantagineum Seed Oil, Helianthus Annuus 
Seed Oil Unsaponifiables, Polyglyceryl-4, Diisostearate/Polyhydroxystearate/
Sebacate, Octyldodecanol, Diisostearoyl Polyglyceryl-3 Dimer Dilinoleate, 
Panthenol, Sodium Ascorbyl Phosphate, Menthol, Bisabolol, Triacontanyl PVP, 
Tromethamine, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Disodium EDTA, Pentaery-
thrityl Tetra-DI-t-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Parfum (Fragrance), Hexyl 
Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Geraniol, Limonene



ALOE VERA 
1.8 NAPVÉDELEM

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.

JELLEMZŐK
Megnyugtatja és hűti a naptól irritált bőrt. Nedvességgel 
tölt fel, intenzíven ápol shea vajjal. 70% aloe verával. Pa-
rabén és ásványi olaj mentes.       

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel az egész testedre napozás után.

KIEGÉSZÍTÉS
Az Aloe vera Sun napvédő termékcsalád minden bőrtí-
pusra megfelelő védelmet biztosít. 

Aloe vera Sun
napozás utáni 
krémzselé
200 ml

Értékesítési érvek
• Regeneráló ápolás napozás után
• Nedvességgel lát el és intenzíven ápol
• Hűti és megnyugtatja a bőrt

CÉLCSOPORT
Világos és érzékeny bőrtípusra, melynek magas UV-vé-
delemre van szüksége. Gyerekeknek is ideális.

JELLEMZŐK
Hatékony, vízálló UV-védelem 50+-os fényvédő faktorral. 
Gazdag ápolás nagyon magas védelemmel és 40% aloe 
verával. Parabén és ásványi olaj mentes.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel a bőrre 30 perccel a napozás kezdete előtt. Óvd 
a kisgyerekeket és a csecsemőket a közvetlen napsütés-
től. A napvédő krémet használd naponta többször.

KIEGÉSZÍTÉS
A napozás utáni bőrápoláshoz az Aloe vera Sun napozás 
utáni krémzselét ajánljuk.

Aloe vera Sun 
intenzív naptej FF 50+
75 ml

Értékesítési érvek
• Hatékony UV-védelem 50+ fényvédő faktorral
• Vízálló
• Gyerekeknek is ideális

Összetevők Aloe Barbadensis Leaf Juice, Octocrylene, Aqua (Water), Methy-
lene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Bis-Ethylhexyloxyphenol Me-
thoxyphenyl Triazine, Butyl Methoxydibenzoylmethane, C12-15 Alkyl Benzoate, 
Potassium Cetyl Phosphate, Cetearyl Alcohol, Diethylhexyl Butamido Triazone, 
Cyclopentasiloxane, Coco-Caprylate/Caprate, Pentylene Glycol, Phenoxy-
ethanol, Decyl Glucoside, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, 
Stearyl Dimethicone, Parfum (Fragrance), Octadecene, Disodium EDTA, 
Ethylhexylglycerin, Propylene Glycol, Butylphenyl Methylpropional, Sodium 
Hydroxide, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Lactic Acid, 
Hexyl Cinnamal, Citronellol, Linalool, Citric Acid, Geraniol

Összetevők Aloe Barbadensis Gel, Aqua (Water), Propylene Glycol, Glycerin, 
Hydrogenated Polydecene, Alcohol denat., Dimethicone, Butyrospermum 
Parkii (Shea Butter) Fruit, Arginine, Cyclopentasiloxane, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Dimethiconol, Opuntia Ficus-Indica Stem Extract, Bi-
sabolol, Carbomer, Disodium EDTA, Tocopherol, Menthol, Parfum (Fragrance), 
Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Hexyl Cinnamal, Butylphe-
nyl Methylpropional, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, 
Limonene



I. ÁPOLÁS

INFORMÁCIÓ 
A bőr felszíne 1,5-2 m2. A bőr olyan érzékszerv, mely sza-
bályozza a hőmérsékletet és a nedvességet, védőpajzs és 
hangulatjelző egyben. Az emberi szervezetet több milliárd 
bőrsejt védi a betegségektől, az UV-sugárzástól, a forró-
ságtól, a kiszáradástól és a hidegtől. A számos idegsejt 
lehetővé teszi a finom érintést, a hideg/meleg, valamint a 
fájdalomérzetet.

A BŐR FELÉPÍTÉSE ÉS FUNKCIÓJA
A bőr három rétegből áll: felhám, irha, bőralja.

KÁROS HATÁSOK
A dohányzás különösen rossz a bőrnek, hiszen a nikotin 
gyorsabban öregíti a bőrt és rontja a bőrképet, valamint 
az aknék képződéséhez is hozzájárul. A gyorséttermek, a 
csokoládé és az alkohol fogyasztása további pattanások 
kialakulásához vezet. A nap és az UV-sugarak idő előtti 
ráncokat és foltokat képezhetnek. Az alváshiány és az ál-
landó stressz is negatív hatással van a bőrképre. 

A NORMÁL BŐR JELLEMZŐI
A normál bőr általában finom pórusú, jól átjárja a vér és 
rózsaszínes árnyalatú. Elegendő zsírt és nedvességet tar-
talmaz, valamint hatékonyan védekezik a savakkal szem-
ben. Ideális esetben kiegyensúlyozott a faggyúháztartása 
is. A bőr rugalmasnak és kíméletesen gyengédnek hat. Ki-
vörösödés, pattanások és száraz felületek általában nem 
találhatók rajta.

A NORMÁL BŐR SZÜKSÉGLETEI
A zsír és nedvességtartalom kiegyensúlyozott, a faggyúter- 
melés is megfelelő. Alkalmas ápoló termékek gondoskod-
nak arról, hogy a bőr rugalmas és sima maradjon.

A ZSÍROS ÉS VEGYES BŐR JELLEMZŐI
A T-vonal (homlok, orr, ajak) gyakran zsírosan fénylik, tág 
pórusú és hajlamos az egyenetlenségekre. Az orcák általá-
ban finom pórusúak, néha szárazak és szintén hajlamosak 
az egyenetlenségekre. A zsíros és vegyes bőr struktúrája 
gyakran egyenetlen, de kevésbé hajlamos a ráncosodásra.

A ZSÍROS ÉS VEGYES BŐR SZÜKSÉGLETEI
Ez a bőrtípus túlságosan sok saját zsírt termel, ezáltal ki-
egyenlítő ápolásra van szüksége.

A SZÁRAZ ÉS IGÉNYBEVETT BŐR JELLEMZŐI
A száraz bőr általában durva, hámló és repedezett. Ennek 
a bőrtípusnak nagymértékű gondoskodásra van szüksége.

A SZÁRAZ ÉS IGÉNYBEVETT BŐR SZÜKSÉGLETEI
A száraz bőr a nedvesség- és a zsírhiányról ismerhető fel, 
éppen ezért folyamatos külső segítségre van szüksége.

A BŐR
Jellemzők és igények

Epidermis
(felhám)

Verejtékmirigy

Faggyúmirigy

Artéria

Szemölcs

Dermis
(irha)

Subcutis
(bőralja)



I. ÁPOLÁS

AZ ÉRZÉKENY BŐR JELLEMZŐI
Az érzékeny bőr túlzottan ingerlékeny a külső reakciókkal 
szemben, mint a kivörösödés, az égés, a viszketés, a kor-
pa és a pattanás.

AZ ÉRZÉKENY BŐR SZÜKSÉGLETEI
Az érzékeny bőrnek olyan termékekre van szüksége, me-
lyek a védekezőképességét erősítik, az érzékenységét 
csökkentik és segítik a sejtregenerálódást.

AZ ÉRETT BŐR JELLEMZŐI
Ez a bőrtípus a különböző ráncokról ismerhető fel. Az élet-
kor növekedésével a kollagén, az elasztin, a bőrzsírok és a 
fehérjék egysége gyengül. A rugalmas bőrrostok kisebbek 
lesznek, ezáltal a rugalmasság csökken. Akár öregedési 
foltok is kialakulhatnak.

AZ ÉRETT BŐR SZÜKSÉGLETEI
Az érett bőrnek bőséges ápolásra van szüksége, mely sok 
zsírt és nedvességet tartalmaz, valamint segíti a bőrt ru-
galmassága megtartásában.

A BŐR
Jellemzők és igények



2. LÉPÉS

3. LÉPÉS

1. LÉPÉS

2. ZEITGARD TELJES 
KÖRŰ BŐRÖREGEDÉS-

CSÖKKENTÉS 

ZEITGARD 
Három egymásra épülő lépés a fiatalosnak ható bőrért

INFORMÁCIÓ 
A változó szépségideálok és a fiatalosnak ható, élettel teli 
bőr leginkább a nőket foglalkoztatja, de manapság már a 
férfiakat is érdekli. A gyorsan fejlődő világban fontos – a 
mindennapi teendők, az időhiány és a káros befolyások 
mellett –, hogy saját igényeinknek megfelelően, kevés 
időráfordítással egy maximálisan hatékony készüléket ta-
láljunk, melyet könnyen a mindennapjainkba illeszthetünk.
 

AZ LR ZEITGARD FILOZÓFIÁJA
A ZEITGARD a hatékony és tartós arcápolás innovatív 
formája. A ZEITGARD bőröregedés-csökkentő program 
kozmetikai termékei az új technológián és az élettani fo-
lyamatokon alapulnak az optimális eredmények elérése ér-
dekében. Az innovatív technológia a modern, készülékes 
kozmetikában is megmutatkozik. A bőrazonos folyamatok 
megfigyelése szolgál az arcápoló termékek és a techni-
kai fejlődés alapjául. A teljes körű ZEITGARD bőrörege-
dés-csökkentő program középpontjában a ZEITGARD 
filozófia áll. Hogy a bőr minden igényét kielégítse, a 
ZEITGARD filozófiát három, egymásra épülő lépésre osz-
tottuk. A kulcsszó: 5 perc a mélytisztításért, valamint az 
életkornak és bőrtípusnak megfelelő ápolásért.

1. LÉPÉS: ZEITGARD 1 ARCTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK
A hatékony bőrápolás alapja az alapos, átfogó arctisztítás. 
A pórus mélységű tisztításhoz a ZEITGARD 1 használa-

tával jutunk, melyet kiegészít a 
MicroSilver technológia, vala-
mint az arctisztító krém és zse-
lé. Az alapos arctisztításhoz a  
ZEITGARD 1 arctisztító készülék 
1 perces használata ajánlott.

2. LÉPÉS: ZEITGARD 2 BŐR-
ÖREGEDÉS-CSÖKKENTŐ 
KÉSZÜLÉK
Az exkluzív ZEITGARD bőrö-
regedés-csökkentő program 
magába foglalja a különleges 
bőrfiatalító termékeket, me-
lyek a ZEITGARD 2 készülékkel 
együttesen csökkentik a ránco-
kat és fiatalítják a bőrt. A bőrö-

regedés-csökkentő hidratáló és átalakító krémzselét spe-
ciálisan a különböző bőrigényekre fejlesztették ki, melyek 
célzottan és tartósan csökkentik az öregedés jeleit.
Az innovatív ZEITGARD 2 a termikus hideg-meleg techno-
lógiának köszönhetően a bőrfiatalító termékeket a bőr mé-
lyébe juttatja és a vibrációs technika segítségével a bőrré-
tegekbe dolgozza. Ezzel felgyorsítja a bőr anyagcseréjét 
és felvértezi a káros hatások ellen. A teljes körű ápolásra 
elegendő 4 percet áldozni.

3. LÉPÉS: ARCÁPOLÓ TERMÉKCSALÁD
Az első két lépést a ZEITGARD arcápoló termékcsalád 

használata teszi teljessé, mely 
egyedülálló felépítésével biz-
tosítja a bőrkép hosszantartó 
fiatalos megjelenését. A speciá-
lisan kifejlesztett nappali és éj-
szakai termékek védik a bőrt és 
hosszú távú ragyogást biztosí-
tanak számára. Válassz igényeid 
és a kívánt eredmény szerint!



2. ZEITGARD TELJES 
KÖRŰ BŐRÖREGEDÉS-

CSÖKKENTÉS 

IDŐTLEN SZÉPSÉG – EGY KÉSZÜLÉK MINDENKI-
NEK
A ZEITGARD háromlépcsős bőröregedés-csökkentő prog-
ram egy zárt bőrápoló rendszer. Alapvetően minden lépés 
alkalmazható külön-külön is. De az optimális végeredmény 
érdekében a három lépést a teljes körű ZEITGARD bőrö-
regedés-csökkentő program részleteiként tekintjük. Ez azt 
jelenti, hogy az egyéni bőrigényekre kialakított mindennapi 
ápolás a ZEITGARD nappali és speciális termékeivel, az 
arctisztító és a bőröregedés-csökkentő készülékkel a leg-
magasabb színvonalat biztosítja.

TANÚSÍTVÁNYOK
Az LR akkor sem kockáztat, ha bőrápolásról van szó. 
Minden termék és készülék több hónapos tesztelésen 
és megfigyelésen esett át, hogy hatékonyságukat és biz-
tonságos használatukat garantáljuk. Ezért a kutatásért és 
fejlesztésért felelős kollegáink egy külsősökből álló tudo-
mányos tanács tagjaival együttműködve végzik munkáju-
kat. Az LR évek óta olyan neves intézményekkel működik 
együtt, mint a Dermatest Intézet. 
Ez a felhalmozott tudományos kompetencia teszi az LR 
számára lehetővé, hogy biztonságos és innovatív termé-
keket fejlesszen vásárlói számára.

TERMÉKEK
Arctisztítás 
• ZEITGARD 1 (kefe normál vagy érzékeny bőrre)
• Arctisztító zselé normál bőrre
• Arctisztító krém érzékeny bőrre

Bőröregedés-csökkentés  
• ZEITGARD 2
• Szemránc szérum
• Bőröregedés-csökkentő hidratáló krémzselé
• Bőröregedés-csökkentő átalakító krémzselé

Arcápolás  
MINDENNAPI ÁPOLÁS 
• ZEITGARD Racine Q10 nappali krém
• ZEITGARD Racine Q10 éjszakai krém
• ZEITGARD Racine Energizáló szemránckrém
• ZEITGARD Racine Kollagén szérum 
• ZEITGARD Nanogold & Silk nappali krém
• ZEITGARD Nanogold & Silk éjszakai krém
• ZEITGARD Nanogold & Silk arctonik
• ZEITGARD Nanogold & Silk ápolószett
• ZEITGARD Beauty Diamonds ránctalanító éjszakai krém
• ZEITGARD Beauty Diamonds szemránckrém
• ZEITGARD Beauty Diamonds ránctalanító nappali krém
• ZEITGARD Beauty Diamonds arctonik
• ZEITGARD Beauty Diamonds ránctalanító arcápoló krém
• ZEITGARD Beauty Diamonds ránctalanító szérum
• ZEITGARD Beauty Diamonds nyak-és dekoltázs krém
• ZEITGARD Beauty Diamonds szett
• ZEITGARD Platinum bőröregedés-csökkentő krém
• ZEITGARD Platinum expressz hűsítő szemkörnyékápoló
• ZEITGARD Platinum expressz energizáló arckrém
• ZEITGARD Platinum expressz mattító krém
• ZEITGARD Platinum szett
 

SPECIÁLIS ÁPOLÁS 
• ZEITGARD Powerlift arckrém
• ZEITGARD Serox professzionális szemkörnyékápoló  
  párnák
• ZEITGARD Serox ráncfeltöltő krém
• ZEITGARD Serox intenzív regeneráló krém
• ZEITGARD Serox regeneráló szérum
• ZEITGARD regeneráló szett
• ZEITGARD éjszakai maszk

ZEITGARD 
Három egymásra épülő lépés a fiatalos bőrért



ZEITGARD
2.1 ARCTISZTÍTÁS

Az arctisztító család termékei: 
ZEITGARD arctisztító zselé normál bőrre  ·  ZEITGARD kefe normál bőrre
ZEITGARD arctisztító krém érzékeny bőrre  ·  ZEITGARD kefe érzékeny bőrre

INFORMÁCIÓ 
Az arctisztítás új dimenziója
Ragyogóan tiszta arcbőr a ZEITGARD 1 használatával. Az 
innovatív elektromos kefe fejek optimalizálják a klasszikus 
arctisztítást. 10-szer hatékonyabban távolítják el a sminket 
és a szennyeződéseket, mint a hagyományos arctisztítás. 
Mindezt anélkül, hogy a bőrt jobban igénybe vennék. 

Egyedülálló higiéniai koncepció
A kimondottan az LR számára kifejlesztett kefe fejek az 
antibakteriális MicroSilver technológiának köszönhetően 
akár 3 hónapig higiénikusan tiszták maradnak. MicroSilver 
védőpajzsként csökkenti a baktériumokat és megelőzi az 
újraképződésüket. 

ARCTISZTÍTÁS ÚJ SZINTEN
Az innovatív ZEITGARD 1 arctisztító készülék a klasszikus 
arcápolás revolúciója. Sokkal hatékonyabb, mint a hagyo-
mányos arctisztítás, mégis különösen gyengéd a bőrhöz. 
Az elektromos fej és a speciálisan kifejlesztett tisztító textú- 
ra egységével, létrejön egy „háló”, mely megszabadítja a 
bőrt a szennyeződésektől. A bőr ezáltal felkészül a prog-
ram további lépéseire. A bőrkép simábbnak, tisztábbnak 
és élettel telibbnek hat – ideális nőknek és férfiaknak is!

INNOVATÍV MŰKÖDÉSI ELV
Egészen részletesen átgondolt rendszer: az oszcilláló ke-
feszálak megszabadítják a bőrt a szennyeződésektől: a 
tisztító termékek speciális textúrája „hálóként” gyűjti össze 
a szennyeződéseket. Az eredmény: láthatóan tisztább bőr.

A különbség az oszcilláló kefékben rejlik
A ZEITGARD 1 arctisztító készülék egyedülálló kefeszálai 
7.000-szer oszcillálnak percenként. A lekerekített kefeszá-
lak végigsiklanak az arcbőrön és kíméletesen, mégis haté-
konyan távolítják el a szennyeződéseket. 
Győződj meg róla magad!

ELŐNYÖK
•  Gyengéd mélytisztítás minden bőrtípusra
•  10-szer hatékonyabb tisztítás, a bőr igénybevétele nélkül
•  Egyedülállóan higiénikus MicroSilver technológia
•  Ragyogóan szép bőr

EREDMÉNYEK
•  Szebb bőrkép a pórustisztításnak köszönhetően
•  Ideális felkészítés a következő lépésekre
•  Simább bőr a masszázs funkció által
•  A bőrszín ragyogóbb, élettel telibb

TANULMÁNYOK
A neves Dermatest Intézet vizsgálta 6 héten keresztül 2015 ja-
nuárjától március elejéig 40 fő részvételével. Eredmény: 10-szer 
hatékonyabb tisztítás.

 
ZEITGARD 1



ZEITGARD
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CÉLCSOPORT
Minden korosztálynak és minden bőr-
típusra ajánljuk. Férfiaknak és nőknek 
egyaránt.

                                                                                                                       
JELLEMZŐK
Ragyogóan tiszta arcbőr a ZEITGARD 
1 használatával. Az innovatív elektro- 
mos kefe optimalizálja a klasszikus 
arctisztítást. 10-szer hatékonyabban 
távolítja el a sminket és a szennye-
ződéseket, mint a hagyományos arc-
tisztítás. Mindezt anélkül, hogy a bőrt 
jobban igénybe venné.
• Kefe és zselé/krém normál vagy ér-

zékeny bőrre
• Oszcilláció
• Gyengéd mélytisztítás minden bőr-

típusra
• A bőr felkészül az ápoló termékek 

ideális befogadására
• Egyedülállóan higiénikus MicroSilver 

technológia a kefeszálakban
• A bőr simább, ragyogóbb és 

egészségesebb
• Lekerekített, termikusan kezelt 

kefe fejek

• Zuhanyzás közben is használható
• Gyorsan száradó, jól mozgó, ke-

vésbé koszolódó kefe szálak

HASZNÁLAT
Távolítsd el a sminket a szemed-
ről, nedvesítsd be az arcod és a 
ZEITGARD 1 kefét is. Az arctisztítóból 
nyomj a kefére. Nyomd 3 másodper-
cig a készülék ON gombját. A tisztítás 
1 percig tart: 20 másodperc az egyik 
orcára, 20 másodperc a másikra, 20 
másodperc a homlokra.

60 másodperc után a készülék auto-
matikusan kikapcsol. Mosd meg az 
arcod vízzel, hogy eltávolítsd a krém/
zselé maradványait.

INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZETEVŐK-
RŐL
A MicroSilver megakadályozza a mik-
roorganizmusok sejtekre oszlását és 
további szaporodását. A hatékonyság 
túlnyomó részt a mikroorganizmusok 
sejtfalának enzimek hatására törté-
nő anyagcseréjének befolyásolásán 
alapszik. A MicroSilver antibakteriális 
és szabályozható stabilizáló ható-
anyag kombinációja tudományosan 
igazolt.

TANULMÁNYOK
A neves Dermatest Intézet vizsgálta 6 
héten keresztül 2015 januárjától már-
cius elejéig 40 fő részvételével. Ered-
mény: 10-szer hatékonyabb tisztítás.
 

A SZAKÉRTŐ TIPPJE
Optimális hatást a ZEITGARD arctisz-
tító termékek és a készülék kombinált 
használatával érhetsz el.

Összetevők Krém érzékeny bőrre:
Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Be-
taine, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, Lauryl Glucoside, Sodium Lauryl Sulfoace-
tate, Sodium Chloride, Styrene/Acrylates Copolymer, PEG-7 
Glyceryl Cocoate, Xantham Gum, Coco-Glucoside, Parfum 
(Fragrance), Gossypium Herbaceum Seed Oil, Glycerin, 
Tocopherol, Gossypium Herbaceum Seed Extract, Propylene 
Glycol, Triethylene Glycol, PEG-60 Hydrogenated Castor 
Oil, Caprylyl Glycol, Magnesium Nitrate, Phenethyl Alcohol, 
Citric Acid, Magnesium Chloride, Sodium Benzoate, Benzoic 
Acid, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Methylchloroi-
sothiazolinone, Methylisothiazolinone, BenzylAlcohol, CI 
14700 (Red 4)

Összetevők Zselé normál bőrre:
Aqua (Water), MIPA-Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Be-
taine, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, PEG-120 
Methyl Glucose Dioleate, Sodium Lauryl Glucose Carboxy-
late, Lauryl Glucoside, Tocopherol, Parfum (Frangrance), 
Citric Acid, Acrylates Copolymer, Triethylene Glycol, Lecithin, 
Propylene Glycol, Sodium Hydroxide, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate, Ascorbyl Palmitate, Sodium Chloride, 
Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate, Sodium Benzoate, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl 
Salicylate, Hexyl Cinnamal, Benzyl Alcohol, CI 17200 (Red 
33), CI 42090 (Blue 1)

 
ZEITGARD 1
arctisztító zselé 
normál bőrre
arctisztító krém 
érzékeny bőrre
125 ml

KÖZKEDVELT

Értékesítési érvek
• Kíméletes pórustisztítás az 

oszcilláció és a vibrációs 
technológia által

• 10-szer hatékonyabb 
tisztítás a bőr 
igénybevétele nélkül, napi 
1 perc használattal

• Egyedülálló higiénia a 
MicroSilver technológiának 
köszönhetően                                                



ZEITGARD
2.2 BŐRÖREGEDÉS-

CSÖKKENTÉS 

BŐRÖREGEDÉS
Jellemzők és igények

INFORMÁCIÓ 
Az idő előrehaladtával bőrünk is ki van téve változásoknak. 
A bőrrétegek vékonyabbak lesznek, a zsírrétegek, a kol-
lagénrostok és az elasztikus rostok csökkennek. A vérel-
látás, valamint a savak és tápanyagok ellátása is lelassul. 
Ezek a változások a bőr minden egyes rétegében elernye-
déshez vezetnek és ráncok képződnek.

A BŐRÖREGEDÉS OKAI
Öregedési ráncok a természetes öregedési folyamat so-
rán képződnek, hiszen a sejtek már nem osztódnak olyan 
gyorsan és lassabban is képződnek újra. Ezáltal a sejtek 
közti távolság nagyobb lesz, a kollagén szerkezet pedig 
megtörik. Ezek lesznek optikailag a ráncok.

Ráncok a nedvességhiány miatt is kialakulhatnak. Ha nem 
megfelelően ápolod a bőröd vagy kevés vizet iszol, a bőr-
ben nedvességhiány lép fel. De a klímaszerkezetek és a 
száraz levegő is szárítják a bőrt. Ezek hatására vékony vo-
nalak és kis ráncok alakulnak ki.

Mimikai ráncok kialakulásához a homlokráncolás, a neve-
tés, a sírás és a szemöldök felhúzásai vezethetnek. Ezen 
mozgások által mindig ugyanazokat az izmokat vesszük 
igénybe, így a kötőszövetek idővel elvesztik rugalmassá-
gukat. 

A káros UV-sugárzás is ráncok kialakulásához vezet. A fel-
hám kimerül, a nedvesség kivonódik, a kötőszövetek és a 
kollagén szerkezet pedig károsodik.

CÉLCSOPORT
A bőröregedés kb. 25 éves kortól férfiakat és nőket egy-
aránt érintő probléma. Bőröregedés-csökkentő terméke-
ket általában 30 éves kortól kínálunk. De már korábban 
megéri a témával foglalkozni és a megfelelő termékeket 
keresni. Már 25 éves kortól felléphetünk a bőröregedés 
természetes folyamata ellen.

A BŐRÖREGEDÉS ELLENI FELLÉPÉS
A „bőröregedés” kifejezés alatt többféle kezelést, terméket 
és tanácsot értünk. Általánosságban azonban a bőr fel-
építésének pontos megfigyelését, a megfelelő kíméletes, 
mégis hatékony módszer megtalálását jelenti.

ZEITGARD BŐRÖREGEDÉS-CSÖKKENTÉS – BIZTOS 
ÉS HATÉKONY MEGOLDÁS
A ZEITGARD 1 készülékkel az LR óriási innovációt dobott 
piacra. A második lépés szintén egy innovatív termék az 
LR-től, mely a bőr szépségének megőrzéséért felelős: a 
ZEITGARD 2 a műszeres kozmetika és a bőr fiziológiai jel-
lemzőin alapuló technológia kombinációja, mely azért fe-
lelős, hogy a mindennapi bőrápolás csak néhány percet 
vegyen igénybe, mégis láthatóak a bőrképen a változások. 
A teljes körű, különböző igényeknek kialakított arcápoló 
termékcsalád tagjai gondoskodnak a napi bőrápolásról, 
ráadásul minden korosztály megtalálja a számára megfe-
lelőt.



ZEITGARD
2.2 BŐRÖREGEDÉS-

CSÖKKENTÉS 

A termékcsalád tagjai: 
ZEITGARD szemránc szérum ·  ZEITGARD bőröregedés-csökkentő hidratáló krémzselé ·   
ZEITGARD bőröregedés-csökkentő átalakító krémzselé

INFORMÁCIÓ 
A ránccsökkentés mérföldköve
A ZEITGARD 2-vel az LR letette a bőröregedés-csökken-
tés újabb mérföldkövét a kozmetikai iparban. Az „Időtlen 
szépségért” szlogen is tükrözi a műszeres és a hagyomá-
nyos kozmetikai kezelések kapcsolatát. Ez a kombináció a 
bőrazonos anyagcsere folyamatokat célozza meg, melye-
ket a bőröregedés-csökkentő készülék használata teljes 
mértékben támogat.

Fiziológiai folyamatok alapján
A természetes öregedési folyamatok egyéni tényezői alap-
ján (alváshiány, nikotin, stressz, egészségtelen táplálko-
zás, UV-sugárzás) a ráncképződés és a búcsú a sima bőr-
től elkerülhetetlennek tűnik. Az új ZEITGARD 2 segítséget 
nyújt: a ránctalanító termékek kézi felvitele csak a legfelső 
bőrrétegeket éri el, a készülék az ápoló termékeket egé-
szen a legmélyebb bőrrétegekig juttatja. A fiatalosnak ható 
bőrért pedig fontos, hogy a mélyebb rétegeket is, főként a 
dermist – mely a kollagének és elasztinok központja – ke-
zeljük és rendszeresen ápoljuk. A kollagén és az elasztin 
bőrazonos anyagok, melyek rugalmasságot kölcsönöznek 
a bőrnek.

TECHNOLÓGIA
A ZEITGARD 2 a műszeres kozmetika új, innovatív ter-
méke, mely lehetővé teszi a bőr intenzívebb és mélyebb 
ápolását. 

A készülék központi része egy nemesacél szerkezet, mely-
nek működése egy olyan innovatív technológián alapszik, 
ami az öregedő bőr ápolásáért felelős. Az innováció itt a 
termotechnológia és a vibráció kombinációja. A nemesa-
cél szerkezet egyetlen gombnyomással melegszik fel 42 
fokra, vagy hűl le 5 fokra. A vibráló funkció a bőr aktiválá-
sáért felelős.

TERMÉSZETES INNOVATÍV KONCEPCIÓ
A ZEITGARD 2 készülék a termotechnológia és a vibráció 
kombinációjával működik. Ezek a technológiák már ismert 
folyamatok a bőrgyógyászatban. A bőrazonos folyamatok-
ban és az alkalmazkodást segítő reakciókban játszanak 
fontos szerepet.

És pontosan itt kapcsolódik be a ZEITGARD 2.
A meleg fázisban jelez a pórusoknak, hogy a testet túl-
melegítették. A látszólagos kinti hőmérséklet túl magas, 
ezért a testnek le kell hűtenie magát. Ennek megfelelő-
en kitágulnak a pórusok. Pontosan ebben a pillanatban a  
ZEITGARD bőröregedés-csökkentő termékek használa-
tával a hatóanyagok a pórusokon keresztül a legmélyebb 
bőrrétegekbe is bejuthatnak.

A következő lépésre, a hideg fázisra a bőr második védő 
reakciója reagál. A hűtéssel azt sugalljuk, hogy az alacsony 
hőmérséklet által a kihűlés fenyeget. Így a pórusok tudják, 
hogy be kell záródniuk. Ezáltal a már a bőrben található 
bőröregedés-csökkentő termékek is bezáródnak.

Ez a hatás a vibráció által még erősebb lesz. Ez közvetlenül 
a kötőszövetekre hat, a bőr mikrokeringése a véredényben 
stimulálódik. A bőr tápanyagellátása a testazonos rege-
neráló anyagokkal optimalizálódik, a káros anyagok pedig 
kiürülnek a bőrrétegekből.

A vibráció másik előnye, hogy a termékeket mélyebben a 
bőrrétegekbe juttatja, melyek így hatékonyabban fejthetik 
ki hatásukat. Így a hatóanyagok is mélyebbre jutnak és 
már a sejteket megkötő legfelső bőrrétegben kifejtik ha-
tásukat.

 
ZEITGARD 2



ZEITGARD
2.2 BŐRÖREGEDÉS-

CSÖKKENTÉS 

ELŐNYÖK
• Rizikómentes, tartós bőröregedés-csökkentés otthoni 

használatra
• Gyorsan és könnyen használható
• A ZEITGARD 2 technológia a bőr fiziológiai adottságain 

alapul

BIZONYÍTOTT HATÉKONYSÁG
A neves Dermatest Intézet vizsgálatai bizonyítják, hogy 
a tesztalanyok 95%-a optimálisabb hatóanyag felvételről 
számolt be a ZEITGARD 2 használata után.*

*2015 júliusában és augusztusában végzett vizsgálat, 40 fő rész-
vételével.

 
ZEITGARD 2



ZEITGARD
2.2 BŐRÖREGEDÉS-

CSÖKKENTÉS 

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípuson alkalmazható, férfi-
aknak és nőknek egyaránt ajánlott.

JELLEMZŐK
A szérumnak finomabb és könnyebb 
a viszkozitása, mint a krémeknek. Ez 
különösen a szemkörnyék vékony bő-
rének ápolása szempontjából előny. A 
ZEITGARD 2 ergonómikus termolapja 
a szem minden zugát optimálisan és 
hatékonyan kezeli. 

A HASZNÁLAT MÓDJA
Miután az arcot a ZEITGARD 1 ké-
szülékkel megtisztítottuk, egy csepp 
szemránc szérumot eloszlatunk a 
szemkörnyéken. Az egyszerű hasz-
nálat érdekében azt ajánljuk, hogy 
a szemránc szérumot úgy vidd fel, 
hogy az egy vékony filmréteget képez-
zen. Miután a készüléket egy gomb-
nyomással bekapcsoltad, elindul a 
melegítő funkció. Egy újabb rövid 
gombnyomással a vibráló funkció is 
működésbe lép. A készüléket gyen-
géd nyomással kívülről befelé haladva 
vezessük a bőrön. Mindkét szemnél 
mozgassuk a készüléket 5-ször ide-
oda, 15-15 másodpercig. A bőrazo-
nos reakciók védelme érdekében al-
kalmazzuk ugyanígy a hideg funkciót 
is, hogy a pórusok bezáródhassanak.

INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZETEVŐK-
RŐL
A „Patch H2O” és az „Ultra Filling Sp-
heres” hatóanyagok speciális kombi-
nációja gondoskodik a szemkörnyék 
ideális ápoltságáról. A szemránckrém 
a finom, vékony bőrrétegeket az érzé-
keny szemkörnyéken megfelelő meny-
nyiségű nedvességgel látja el. A bőr 
rugalmassága ezáltal javul. 

TANULMÁNYOK
A ZEITGARD 2 készüléket használók 
bizonyítják:
A tesztalanyok több, mint 
• 75%-a fiatalosabb szemkörnyék-

ről, 
• 80%-a azonnal látható és érezhető 

eredményekről,
• 90%-a a bőr megváltozott rugal-

masságáról,
• 90%-a a bőr jobb nedvességfelvé-

teléről számol be.*

* A Dermatest Intézet vizsgálata alapján. 
2015 júliusában és augusztusában 40 fő 
részvételével.

Összetevők Aqua (Water), Acacia Senegal Gum, Glycerin, 
Carbomer, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, 
Hydrolyzed Rhizobian Gum, Ethylhexyl Palmitate, Trehalose, 
Urea, Parfum (Fragrance), Serine, Algin, Pentylene Glycol, 
Silica, Butylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, 
Glucomannan, Glyceryl Polyacrylate, Caprylyl Glycol, 
Pullulan, Disodium Phosphate, Isoceth-10, Trihydroxystearin, 
Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Potassium Phosphate, 
Ethylhexylglycerin, Linalool

 
ZEITGARD 
szemránc szérum
30 ml

Értékesítési érvek
• A szemkörnyéken a bőr 

nagyon vékony, ezért már 
az első ráncok nagyon 
látványosak

• A szemránc szérum a 
könnyed állagának kö-
szönhetően gyorsan 
beszívódik

• A használathoz csak 
kevés szérum szükséges, 
mégis nagyon hatásos, 
sőt kifizetődő



ZEITGARD
2.2 BŐRÖREGEDÉS-

CSÖKKENTÉS 

CÉLCSOPORT
A bőröregedés első jeleinek kezelésé-
re ajánljuk férfiaknak és nőknek egy-
aránt.

JELLEMZŐK
A bőr rugalmasságának elvesztése a 
bőr nedvesség ellátásának csökke-
néséből adódik A hidratáló krémzselé 
megszilárdítja és hangsúlyozza az ar-
cot. A tápláló krémzselét különösen a 
bőröregedés első jelei ellen alakítottuk 
ki, de már fiatal korban is használható.
A bőröregedés-csökkentő krémzse-
lé olyan struktúraadó összetevőket 
tartalmaz, melyek fontos szerepet 
játszanak a homloktáji vastagabb bőr-
rétegekben. A cél a hatóanyagok bőr 
mélyére való juttatása, hogy a bőrt 
bentről kifelé haladva kipárnázzák.

A HASZNÁLAT MÓDJA
A ZEITGARD hidratáló krémzselé az 
arcbőr igényeinek és a kívánt eredmé-
nyeknek megfelelően lett kialakítva. 
A homlokot hullámalakban kell kezel-
ni, a bal oldal felső részéből a jobb 
oldal alja felé haladva, a mozdulatot 
megismételve. Ezt 30 másodpercig a 
meleg, 30 másodpercig a hideg fázist 
alkalmazva tegyük. Így egy perc alatt 
el is készül a homlok. Az orcákat is 2 
lépésben kezeljük. Az arccsonttól in-
dulunk az orr irányába, az orrkörnyéki 
ráncok mentén haladva az ajakig. Al-
kalmazzuk mindkét orcán 30 másod-
percig a hideg és 30 másodpercig a 
meleg fázist. Az orcák kezelése így 
összesen 2 percet vesz igénybe. 

INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZETEVŐK-
RŐL
A ZEITGARD bőröregedés-csökkentő 
krémzselé két új innovatív hatóanya-
got tartalmaz, ezek a Patch H2O és 
az Ultra Filling Spheres. A Patch H2O  
magasan fejlett, bőrazonos hyaluront 
tartalmaz. Ez a kötőszövetekben he-
lyezkedik el és elengedhetetlen a bőr 
nedvességellátása szempontjából. Ez 
fontos a bőr felépítésének és ápoltsá-
gának szempontjából, mert a magas 
bőrnedvesség által a rugalmasság 
érezhetően javul, a ráncok kialakulása 
pedig megelőzhető. 
Az Ultra Filling Spheres úgy a legköny-
nyebben elképzelhető, ha golyócskák-
ra gondolunk. A kezdetben töltetlen 
golyócskák szivacsként szívják ma-
gukba a nedvességet, majd kitágul-
nak. Ezáltal a ráncok és egyenetlen-
ségek is feltöltődnek, a bőrkép pedig 
feszesebbnek, simábbnak, rugalma-
sabbnak és frissebbnek hat.

 
ZEITGARD 
hidratáló krémzselé
50 ml

Értékesítési érvek
• Magas bőrnedvesség, 

zsírosodás nélkül

• Védi a bőr állagát már a 
bőröregedés első jeleinek 
megjelenése alkalmával

• Innovatív hatóanyagok 
célzott kombinációja                                                                  

Összetevők Aqua (Water), Dicaprylyl Carbonate, Distarch 
Phosphate, Pentylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Hexyldecanol, Hexy-
ldecyl Laurate, Octyldodecanol, Steareth-21, Cyclopen-
tasiloxane, Panthenol, Ceteareth-12, Steareth-2, Urea, 
Glycerin, Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, Ethylhexyl Palmitate, 
Trehalose, Caprylyl Glycol, Sodium Hyaluronate, Sodium 
Polyacrylate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Parfum (Fragrance), Xanthan Gum, Serine, Glucomannan, 
Algin, Polysilicone-11, Distearyl Ether, Pullulan, Glyceryl 
Polyacrylate, Trihydroxystearin, Disodium Phosphate, 
Sodium Hydroxide, Potassium Phosphate, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Linalool



ZEITGARD
2.2 BŐRÖREGEDÉS-

CSÖKKENTÉS 

CÉLCSOPORT
Érett bőrre, férfiaknak és nőknek egy-
aránt ajánljuk.

JELLEMZŐK
A idő előrehaladtával a bőr veszít szi-
lárdságából, az arckontúrok elernyed-
nek, a kötőszövetek pedig elvesztik 
rugalmasságukat és sűrűségüket. 
Így a bőr mélyén szükségessé válik a 
különleges ápolás. Az átalakító krém-
zselé hatékony összetevők segítségé-
vel védi a sejtszerkezeteket. Ezek az 
összetevők az orcák környékén lévő 
vastagabb bőrrétegek esetében bír-
nak különleges jelentéssel.  A cél a 
hatóanyagok bőr mélyére való juttatá-
sa, hogy a bőrt bentről kifelé haladva 
kipárnázzák.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Az átalakító krémzselé a bőr igényei-
nek és a kívánt eredményeknek meg-
felelően alkalmazható. Az orcák és a 
homlok a szemkörnyék egyperces ke-
zelése után következnek. A homlokot 
hullámalakban kell kezelni, a bal oldal 
felső részétől a jobb oldal alja felé ha-
ladva, a mozdulatot megismételve. 
Ezt 30 másodpercig a meleg, 30 má-
sodpercig a hideg fázist alkalmazva 
tegyük. Így egy perc alatt el is készül 
a homlok. Az orcákat is 2 lépésben 
kezeljük. Az arccsonttól indulunk az 
orr irányába, az orrkörnyéki ráncok 
mentén haladva az ajakig. Alkalmaz-
zuk mindkét orcán 30 másodpercig a 
hideg és 30 másodpercig a meleg fá-
zist. Az orcák kezelése így összesen 2 
percet vesz igénybe.

INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZETEVŐK-
RŐL 
A Patch H2O és az Ultra Filling Sp-
heres kombinációja kifejezetten az 
érett bőrre lett kialakítva és a ráncok 
mélységének csökkentéséről gon-
doskodik. A Patch H2O és az Ultra 
Filling Spheres kimondottan gazdag 
koncentrációja belülről kifelé látja el a 
bőrt. A Patch H2O nedvességellátásá-
nak és az Ultra Filling Spheres felve-
vőképességének összjátéka a bőröre-
gedési folyamatok látványos hatásai 
ellen lép fel. Az arcszín és a bőrállag 
jelentősen frissebb és simább lesz. A 
bőrkép látványosan feszesebbnek és 
rugalmasabbnak hat.

Összetevők Aqua (Water), Dicaprylyl Carbonate, Distarch 
Phosphate, Pentylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Hexyldecyl Laurate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
Hexyldecanol, Steareth-21, Octyldodecanol, Panthenol, Ce-
teareth-12, Cyclopentasiloxane, Steareth-2, Urea, Glycerin, 
Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, Sodium Hyaluronate, Ethyl-
hexyl Palmitate, Trehalose, Caprylyl Glycol, Algin, Pullulan, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Parfum (Frag-
rance), Glucomannan, Xanthan Gum, Distearyl Ether, Serine, 
Trihydroxystearin, Disodium Phosphate, Sodium Hydroxide, 
Polysilicone-11, Potassium Phosphate, Glyceryl Polyacrylate, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Linalool

ZEITGARD 
átalakító krémzselé
50 ml

Értékesítési érvek
• Kimondottan az érettebb 

bőrre kifejlesztett hatóanyag 
kombináció

• Bőrápolás belülről kifelé 
haladva

• A ráncok mélysége csökken



ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 

A termékcsalád tagjai: 
Zeitgard Racine Q10 nappali krém, Q10 éjszakai krém, energizáló szemránckrém, kollagén szérum       
·  ZEITGARD Nanogold & Silk nappali krém, éjszakai krém, arctonik  ·  ZEITGARD Beauty Diamonds 
ránctalanító éjszakai krém, szemránckrém, ránctalanító nappali krém, mélyhidratáló arctonik, 
ránctalanító szérum, ránctalanító arcápoló krém, nyak- és dekoltázskrém  ·  ZEITGARD Platinum 
bőröregedés-csökkentő krém, expressz energizáló arckrém, expressz mattító krém, expressz hűsítő 
szemkörnyékápoló  ·  ZEITGARD PowerLift arckrém  ·  ZEITGARD Serox regeneráló szérum, intenzív 
regeneráló krém, professzionális szemkörnyékápoló párnák, ráncfeltöltő krém

INFORMÁCIÓ 
A ZEITGARD arcápoló termékcsalád készítményei a  
ZEITGARD bőröregedés-csökkentő program kiegészítői. 
Miután megtisztítottad a bőröd a ZEITGARD 1 arctisztító 
készülékkel, mely ezáltal felkészült a következő lépésre, 
a ZEITGARD 2 ötperces kezelésére, válassz az arcápoló 
termékcsalád tagjai közül a bőröd igényeinek és szükség-
leteinek megfelelően. Akár megelőző ápolás 25 éves kor-
tól, a bőröregedés első jelei 30 éves kortól, vagy speciális 
ápolás 35 éves kortól, a ZEITGARD arcápoló termékcsa-
lád készítményei minden bőrigényt kielégítenek. 

ZEITGARD ARCÁPOLÓ TERMÉKCSALÁD 
– EXKLUZÍV ÁPOLÁS A BŐRÖDNEK
Az arcápoló termékcsaládon belül az LR széles választékot 
kínál mindennapi és speciális gondoskodásra egyaránt.
 
MINDENNAPI ÁPOLÁS
Idetartozik a Nanogold & Silk, a Beauty Diamonds és a 
Platinum termékcsalád minden tagja.
A Nanogold termékeket megelőzésre ajánljuk az idő előtti 
és a fény hatására kialakult öregedés ellen. Az arany és a 
selyemproteinek kombinációja hatékony védelmet nyújt a 
káros UV-sugarakkal szemben, melyeknek minden nap ki 
vagyunk téve.
A Beauty Diamonds termékeket az érettebb bőr kontúrja-
inak ápolására alkottuk meg. A program lépéseinek (arc-
tisztítás, bőröregedés-csökkentés) rendszeres használatá-
val a bőr feszesebb lesz, a ráncok pedig csökkennek.
Mivel a bőröregedés-csökkentés a férfiakat is érintő téma, 
az LR az arctisztító és a bőröregedés-csökkentő készülék 
mellett – mely férfiaknak és nőknek is ajánlott – kifejlesz-

tett egy külön, a férfiak bőrigényeinek megfelelő termék-
családot, a Platinumot. Az értékes hatóanyagok, mint a 
hyaluronsavak, nedvességgel látják el és energiával töltik 
fel a bőrt.

SPECIÁLIS ÁPOLÁS
Ahogy már az elnevezés is sejteti a tápláló PowerLift ener-
giával látja el, nedvességgel tölti fel, valamint feszesíti a 
férfiak és nők bőrét egyaránt.
A Serox termékek exkluzív textúrája kényezteti az érettebb 
bőrt és az ápolt bőr érzését hagyja maga után. Erről az 
olyan értékes összetevők gondoskodnak, mint az Argireli-
ne, az Ameliox és a Hyaluronic Spheres.

A TE BŐRÖD – A MI CÉLUNK
2016. januártól a ZEITGARD arcápoló termékcsalád min-
den tagjának hatékonyságát optimalizáltuk. A megszokott 
és jól bevált elemeket, mint a textúra, az érzet és az illat 
megtartottuk. Tartós eredményeket az esszenciális ami-
nosavak hozzáadásával céloztunk meg. Ez az új ható-
anyag koncentráció támogatja a bőr hidratáltságát, erősíti 
a sejtfalat és felgyorsítja a sejtcserét, valamint nagyobb 
rugalmasságot ad a bőrszerkezetnek. Az arcápoló termék-
család a teljes körű ZEITGARD bőröregedés-csökkentő 
program hatékony kiegészítője.

 
ZEITGARD arcápoló termékcsalád



ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 

Racine arcápoló termékcsalád

INFORMÁCIÓ 
A Racine arcápoló termékcsalád egyéni megoldást nyújt 
minden bőrtípusra.
• Gyengéd arcápolás: 
 Tiszta kényeztetés a bőrödnek. 
• Intenzív ápolás: 
 Több nedvesség, nagyobb rugalmasság. 
•  Gazdag arcápolás Q10-zel: 
 Több energia és bőröregedés-csökkentő hatás a bőrnek.

INFORMÁCIÓK A Q10 HATÓANYAGRÓL
Az ubichinon hatóanyag, mely coenzym Q10-ként is-
mert, néhány éve hatékony sejtekre ható anyag-
ként is elterjedt, mint az A-, C- és E-vitamin. Köz-
vetlenül részt vesz a sejtek energia termelésében.  

JELLEMZŐK
A testazonos Q10 hatóanyag elengedhetetlen szerepet 
játszik a sejtek energia ellátásában. A coenzym a testben 
termelődik, de táplálékok által is felszívódhat, vagy – és 
ezt használják ki a modern arcápoló termékek – külsőleg 
is felvihetjük a bőrre.

HATÉKONYSÁG
A Q10-et a bőrápolásban rendkívül hatékony összetevő-
ként tartják számon, mely fellép a bőröregedés első jelei 
ellen. A coenzym Q10 hozzájárul a szabad gyökök sem-
legesítéséhez és megelőzi a ráncok kialakulását. Az idő 
előrehaladtával a sejtekben csökken a Q10 koncentráció.

Az eredmény: több energia és frissesség a bőrödnek. 

DAILY CARE

RACINE

A termékcsalád tagjai:
Q10 nappali krém  ·  Q10 éjszakai krém  ·  Energizáló szemránckrém  ·  Kollagén szérum

ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 



ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.                                                                     

JELLEMZŐK
Tökéletes ápolás éjszakára, hiszen a bőrazonos coenzym 
Q10 hatóanyag energiával látja el a bőrt. A bőr természe-
tes regenerációját éjszaka aktiválja, lényegesen hozzá-
járul a ráncképződés megakadályozásához. A bőr meg-
felelő mennyiségű nedvességet tartalmaz hosszú időn 
keresztül, reggelre sima, friss megjelenést biztosít.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Használd naponta este az arctisztítás után az arcon, a 
nyakon és a dekoltázson.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
CoEnzym Q10 
Az ubichinon hatóanyag, mely coenzym Q10-ként 
ismert, néhány éve hatékony sejtekre ható anyag-
ként is ismert, mint az A-, C- és E-vitamin. Közvet-
lenül részt vesz a sejtek energia termelésében. Az 
algából kivont ápoló komplex javítja a bőr nedvesség- 
ellátását.

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális eredményeket az éjszakai krém és a szem-
ránckrém együttes alkalmazásával érhetsz el.

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.             
                                                                          
JELLEMZŐK
Tápláló nappali krém bőrazonos coenzym Q10 ható-
anyaggal. Több energiát kölcsönöz a bőrnek, mely a 
tökéletes védelmet szolgálja és megelőzi az idő előtti 
ráncképződést. A biológiai, algálból nyert ápoló komplex 
növeli a bőr nedvességellátását. Az UV-szűrő véd a ká-
ros, külső fényhatásokkal szemben.

HASZNÁLAT
Vidd fel reggel és este az arctisztítás után az arcra, a 
nyakra és a dekoltázsra.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
CoEnzym Q10 
Az ubichinon hatóanyag, mely coenzym Q10-ként né-
hány éve olyan hatékony, sejtekre ható anyagként is is-
mert, mint az A-, C- és E-vitamin. Közvetlenül részt vesz 
a sejtek energia termelésében. Növényi olajok, jojoba 
olaj, sheavaj, cápamájolaj, algák, C- és E-vitamin kom-
binációja.

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális eredményeket az éjszakai krém és a szem-
ránckrém együttes alkalmazásával érhetsz el.

Összetevők Aqua (Water), Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Methyl Glucose Sesquistearate, Cetearyl Isononanoate, Distarch Phosphate, 
Hydrogenated Coco-Glycerides, Isostearyl Isostearate, Decyl Oleate, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Octyldodecanol, Cetearyl Alcohol, Squalane, Glyceryl 
Stearate, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Parfum (Fragrance), Ubiquinone, Disodium EDTA, 
Hydrolyzed Algin, Maris Aqua (Sea Water), Lecithin, Chlorella Vulgaris Extract, 
Ascorbyl Palmitate, Benzyl Salicylate, Tocopherol, Beta-Carotene, Limonene, 
Geraniol, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Linalool

Összetevők Aqua (Water), Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Hydrogenated Coco-Glycerides, Methyl Glucose Sesquistearate, Decyl Oleate, 
Isostearyl Isostearate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Squalane, Distarch Phosphate, Octyldodecanol, 
Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Tocopheryl Acetate, 
Phenoxyethanol, Dimethicone Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Parfum (Fragrance), Lecithin, Citric Acid, Ubiqui-
none, Chlorella Vulgaris Extract, Hydrolyzed Algin, Tocopherol, Beta-Carotene, 
Cyclotetrasiloxane, Maris Aqua (Sea Water), Ascorbyl Palmitate, Linalool, 
Benzyl Salicylate, Geraniol, Citronellol, Limonene, Hexyl Cinnamal

ZEITGARD 
Racine Q10 nappali
krém
50 ml

ZEITGARD 
Racine Q10 
éjszakai krém 
50 ml

Értékesítési érvek
• Coenzim Q10-zel a sejtek több energiájáért
• Az algákból álló ápoló komplex növeli a 

nedvességellátást
• Az E-vitamin védi a sejteket
• Az UV-szűrő véd a fény káros hatásaival 

szemben

Értékesítési érvek
• A coenzim Q10 segíti a sejtek regenerációját 

az éjszaka folyamán
• Az algákból álló hatóanyagkombináció ásvá-

nyi anyagokkal látja el a bőrt
• Az E-vitamin regenerálja a bőrt az éjszaka 

folyamán
• Tápláló textúra jojobaolajjal és shea vajjal

ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 



ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott, fáradt és száraz bőr esetén 
is ideális.        
                                                                          
JELLEMZŐK
Ez az intenzív szérum egy koncentrált kollagénes ápoló, 
mely jelentős nedvességgel tölti fel a bőrt és meg is köti 
azt. Rugalmassá varázsolja a bőrt és megelőzi a ránc-
képződést.

HASZNÁLAT
Vidd fel az arcodra reggelente az arctisztítás után, majd 
használd a bőrtípusodnak megfelelő arckrémet.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A kollagén egy testazonos protein, mely a bőrt kisimít-
ja és rugalmassá varázsolja. A kollagén, mint kozmetikai 
hatóanyag azonnal nedvességet kölcsönöz a bőrnek, 
mely ezáltal sima és feszes lesz.

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális eredményeket az arctisztító hab és az arcto-
nik megelőző, valamint a bőrtípusnak megfelelő arcápoló 
krém utólagos alkalmazásával érhetsz el.

Összetevők Aqua (Water), Glycerin, Panthenol, Soluble Collagen, Sodium 
Hydroxide, Tris(tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate, Phenoxyethanol, Sodium 
Citrate, CI 42090 (Blue 1), CI 60730 (Ext. Violet 2)

ZEITGARD 
Racine kollagén szérum
30 ml

Értékesítési érvek
• A tiszta kollagén javítja a bőr feszességét
• Intenzív nedvességellátás és megkötés
• Friss, egyeneletes bőrmegjelenést kölcsö-

nöz

ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 



ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.                                                                            
                                                                            
JELLEMZŐK  
Gyengéd szemránckrém coenzym 
Q10 hatóanyaggal a szemkörnyék 
érzékeny bőrére. Energiát és erőt ad 
a szemkörnyék különösen érzékeny 
bőrének.

Az ECA vitaminkomplex erősíti a bőr 
természetes regenerációját és cél-
zottan hat a szabad gyökök ellen. A 
szemkörnyék érzékeny bőre láthatóan 
kisimul és kipihentnek tűnik. A krém 
jelentős szerepet játszik a ráncképző-
dés megelőzésében és az UV-szűrő 
védi a bőrt a káros fényhatásoktól.

HASZNÁLAT
Használd naponta esténként (külö-
nösen száraz bőr esetén reggel is) a 
szemkörnyéken és masszírozd gyen-
géden a bőrbe.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL
CoEnzym Q10 
Az ubichinon hatóanyag, mely co-
enzym Q10-ként ismert, néhány éve 
hatékony sejtekre ható anyagként is 
ismert, mint az A-, C- és E-vitamin. 
Közvetlenül részt vesz a sejtek ener-
gia termelésében.
Az algákból álló vitamin kombináció 
javítja a bőr nedvességellátását:
              
• Az A-vitamin megelőzi a ránckép-

ződést
• Az E-vitamin véd a szabadgyökök-

kel szemben
• A C-vitamin antioxidatív hatással bír

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális eredményeket az éjszakai 
krém és a nappali krém együttes al-
kalmazásával érhetsz el.

ZEITGARD
Racine Q10 energizáló
szemránckrém
15 ml

Értékesítési érvek
• Coenzim Q10-zel a sejtek 

több energiájáért
• • Hatékony vitaminkombiná-

ció a természetes regenerá-
cióért

• Az algákból álló ható-
anyag-kombináció javítja a 
nedvességellátást

Összetevők Aqua (Water), Butylene Glycol, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Methyl Glucose 
Sesquistearate, Hydrogenated Coco-Glycerides, 
Cetearyl Isononanoate, Decyl Oleate, Isostea-
ryl Isostearate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Distarch Phosphate, Octyldodecanol, Cetearyl 
Alcohol, Glyceryl Stearate, Diethylamino Hydro-
xybenzoyl Hexyl Benzoate, Squalane, Butyro-
spermum Parkii (Shea Butter) Fruit, Dimethicone, 
Tocopheryl Acetate, Sodium Ascorbyl Phosphate, 
Retinyl Palmitate, Hydrolyzed Algin, Chlorella Vul-
garis Extract, Maris Aqua (Sea Water), Ubiquinone, 
Parfum (Fragrance), Tocopherol, Ethylhexylgly-
cerin, Phenoxyethanol, Citric Acid, BHT, Benzyl 
Salicylate, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, 
Limonene, Linalool

ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 



ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 

NANO 
GOLD
DAILY CARE

ZEITGARD Nanogold & Silk

INFORMÁCIÓ 
Az LR által kifejlesztett védelem a fény hatására történő 
bőröregedés ellen.
Az arany és a selyem kozmetikai hatását egy új nanotech-
nológiával optimalizáltuk. Az arany és a selyem kombiná-
ciója a nappali fény káros UV-sugarait hatékonyan elnyeli. 
Így a fény hatására történő bőröregedési folyamatokat je-
lentősen csökkenti. 

CÉLCSOPORT
Nőknek
… 30 éves kortól
…, akik szeretnék megelőzni a ráncok kialakulását
…, akik szeretnék védeni arcbőrüket a fény hatására tör-
ténő bőröregedéstől
…, akiknek fontos a minőségi arcápolás

BŐRKÁROSÍTÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK
1. A káros UV-sugarak akadálytalanul bejuthatnak az epi-

dermis és a dermis bőrrétegeibe.
2. A bőr vázát alkotó elemek károsodnak, melynek követ-

kezménye a szabad gyökök kialakulása.
3. A szabad gyökök károsítják a kollagén szerkezetet, így 

a dermis szerkezete megtörik és elindul az első fény 
hatására kialakuló ráncok képződése. Ezt a folyamatot 
fotoöregedésnek is nevezzük.

HATÉKONYSÁG
Az arany felszívja az UV-sugarakat, a selyem pedig ami-
nosav raktárként szolgál, mely újjáépíti a bőrazonos szer-
kezeteket.
Az arany a selyem segítségével jut a kollagén rostokba és 
hálóként körülöleli a kollagén szerkezetet.

A SZAKÉRTŐ TIPPJE
A Nanogold & Silk termékcsalád tagjai tökéletesen kiegé-
szítik egymást. Az egymásra épülő termékek így eredmé-
nyes hatást fejtenek ki.

TANULMÁNYOK
Tesztek* által bizonyított hatékonyság:
• a tesztalanyok 97%-a igazolja, hogy a nappali krém in-

tenzíven ápolja és nedvességgel tölti fel a bőrt
• 89% igazolja, hogy az éjszakai krém használatával a 

bőr rugalmasabb lesz
• 76% megerősíti, hogy a nappali és éjszakai krém hasz-

nálata által a bőr megjelenése láthatóan fiatalosabb

*A Dermatest Intézet harminc 29 és 43 év közötti nő rész-
vételével tesztelte a Nanogold & Silk nappali és éjszakai 
krémet 2008 júniusában 4 héten keresztül.  

A termékcsalád tagjai: 
nappali krém  ·  éjszakai krém  ·  arctonik 



ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 

UVA-SUGÁRZÁS

Szaruréteg
fény hatására 

kialakult ráncok

szabad gyökök

károsodott 
kollagén rostok

Epidermis

Dermis

Meleg sugárzás
1. akadály
Uvinul A+

(a nappali krémben)

2. akadály
arany és selyem 

kristályos struktúra

UVA-SUGÁRZÁS

NANO 
GOLD
DAILY CARE

A nappali fény megtámadja a kötőszöve-
teket – a bőr öregszik

Az irodában, bevásárlás közben, az autó-
ban: az UV-sugarak behatolnak a bőrbe és 
szabad gyökök képződnek.

A következmény: 
károsodott kollagén rostok, nincs a bőrnek 
védekezőképessége, ráncok képződnek
 

Az arany és a selyemproteinek védik a 
kötőszöveteket – a bőr regenerálódik
 
Az eredmény: 
1. Az UV-sugarak első akadályai az Uvinul 
A+ által alakulnak ki, ami az UV-sugarakat 
ártatlan hősugárzássá alakítja.
2. Az arany elnyeli az áthatoló UV-sugara-
kat, így kisebb károk következnek be a bőr 
érzékeny szerkezetében.

AZ UV-SUGARAK HATÉKONY ELNYELÉSE

ZEITGARD Nanogold & Silk



ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 

JELLEMZŐK
Az értékes arcápoló krém az éjszaka folyamán védi és 
ápolja a bőrt, valamint megelőzi az idő előtti és a fény 
hatására kialakuló bőröregedést.
Az éjszakai krém a nappali krém ideális kiegészítője a 
meggyőző végeredményért.                                                                                     

HASZNÁLAT
Vidd fel a Nanogold éjszakai krémet és masszírozd az arc-
bőrbe minden este a Nanogold arctonik használata után.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A Nanogold & Silk éjszakai krém aranyat és selyem- 
proteineket tartalmaz, továbbá TIMP-peptideket és  
SYN®-COLL hatóanyagot.**
A SYN®-COLL egy kis peptiden alapul, mely támogatja a 
kollagének képződését.

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális hatékonyságot a Nanogold éjszakai és nappali 
krém használatának kombinációjával érhetsz el.

**a PENTAPHARM Ltd védjegye

JELLEMZŐK
Ez a krémes textúrájú luxus arcápoló termék védi a bőrt 
és megelőzi az idő előtti, fény hatására kialakuló bőrö-
regedést. Kényezteti és ápolja a bőrt egész nap, a ha-
tóanyag kombináció megőrzi a bőr rugalmasságát és 
ideális sminkalap.
Nanogolddal, selyemproteinekkel, Aglycallal®, TIMP-pep- 
tidekkel® és Uvinul A plus®* hatóanyagokkal az UV-sugarak-
kal szemben.

HASZNÁLAT
Tisztítsd az arcod minden reggel a Nanogold arctonikkal, 
majd használd a Nanogold nappali krémet. Ezután követ-
kezhet a smink.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
Az Aglycal megakadályozza a káros kollagén szerkezetek 
kontrollálhatatlan benövését és összeragadását.

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális hatékonyságot a Nanogold éjszakai és nappali 
krém használatának kombinációjával érhetsz el.

*a BASF AG védjegye

Összetevők Aqua (Water), Ethylhexyl Methoxycinnamate, Dicaprylyl Carbona-
te, Glycerin, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Cetearyl Alcohol, 
Coco-Caprylate/Caprate, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Sodium Stearoyl Gluta-
mate, Cyclopentasiloxane, Glyceryl Stearate, Hydrogenated Coco-Glycerides, 
Behenyl Alcohol, Lauryl Alcohol, Myristyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Palmitic 
Acid, Stearic Acid, Lecithin, Fibroin, Gold, Carbomer, Xanthan Gum, Acetyl 
Hexapeptide- 20, Mannitol, Cyclodextrin, Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract, 
Glycogen, Avena Strigosa (Seed) Extract, Parfum (Fragrance), Potassium 
Sorbate, Citric Acid, BHT, Phenoxyethanol, Citrus Grandis (Grapefruit) Seed 
Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Me-
thylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Butylphenyl Methylpropional, 
Linalool, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene, Benzyl Salicylate

Értékesítési érvek
• A fény hatására kialakuló, idő előtti bőröre-

gedés megelőzhető
• Védi a kollagén rostokat
• Véd a káros UV-sugarakkal szemben

Összetevők Aqua (Water), PEG-8 Beeswax, Decyl Oleate, Glycerin, Squalane, 
Octyldodecanol, Methyl Glucose Sesquistearate, Butyrospermum Parkii (Shea 
Butter) Fruit, Cyclopentasiloxane, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Dimethi-
cone Crosspolymer, Fibroin, Gold, Acetyl Hexapeptide-20, Palmitoyl Tripeptide- 
5, Biosaccharide Gum-1, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, 
Xanthan Gum, Citric Acid, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, 
Citrus Grandis (Grapefruit) Seed Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Propy-
lene Glycol, Triethylene Glycol, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate, Butylphenyl 
Methylpropional, Linalool, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene, 
Benzyl Salicylate

Értékesítési érvek
• A fény hatására kialakuló, idő előtti 

bőröregedés megelőzhető
• Védi a kollagén rostokat
• Ápolja és regenerálja a bőrt az éjszaka 

folyamán                             

ZEITGARD 
Nanogold & Silk 
nappali krém
50 ml

ZEITGARD 
Nanogold & Silk 
éjszakai krém
50 ml



ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 

JELLEMZŐK
Az arcápoló termék különösen gyengéd és gazdag textú-
rája a selyemproteineknek és a panthenolnak köszönhe-
tően megnyugtatja és felfrissíti a bőrt az arctisztítás után.

HASZNÁLAT
Használd az arctonikot reggel és este az arctisztítás után. 
Egy vattapamacs segítségével simítsd végig az arcon, a 
nyakon és a dekoltázson. A szem környékét hagyd ki! 
Végezetül vidd fel a Nanogold nappali vagy éjszakai kré-
met az arcodra.

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális hatékonyságot a Nanogold éjszakai és nappali 
krém használatának kombinációjával érhetsz el.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A panthenol (B5 provitaminként is ismert) segíti a sejtek 
újraképződését. A nedvesség ellátás, a védelem és a 
bőröregedés szempontjából a panthenol nem hiányozhat 
a bőrápolásból.
A panthenolhoz tartozó tanulmányok jegyzékét keresd a 
GDCh (Német Kémikusok Társasága) tájékoztatójában.

  
 

Összetevők Aqua (Water), Alcohol denat., Sorbitol, PEG-6 Caprylic/Capric 
Glycerides, Sodium PCA, Panthenol, Gold, Hydrolyzed Fibroin, Chondrus 
Crispus (Carrageenan), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Citric Acid, Parfum 
(Fragrance), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Butylphenyl Methylpropional, 
Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone

Értékesítési érvek
• Az idő előtti bőröregedés ellen
• Különösen gazdag textúra
• Felfrissíti a bőrt az arctisztítás után

 
ZEITGARD 
Nanogold & Silk arctonik
125 ml



ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 

BEAUTY 
DIAMONDS
DAILY CARE

INFORMÁCIÓ 
Az LR a jól beváltat egységesíti az innovatívval. Nagy 
hangsúlyt fektettünk az értékes receptúra kifejlesztésére, 
az eredmény pedig a Beauty Diamonds lett. A gyémántok 
értékesek és exkluzívak, a luxus ékszereket nemesítik, az 
LR pedig az ápolásban használja őket.

Az érett bőrnek különleges szükségletei vannak és meg-
érdemli a válogatott összetevőkkel kialakított ápolást. A 
Beauty Diamonds termékcsalád tagjai feszesítik a bőrt és 
rendszeres használat mellett csökkentik a ráncok megje-
lenését. A Beauty Diamonds ideális gondoskodás az érett, 
igénybevett bőrnek. A termékeket különleges hatóanyag 
komplexekkel láttuk el: a “Diamond Sirt” hatóanyagössze-
tétel támogatja a bőrazonos regeneráló mechanizmusokat 
és javítja a bőrkép megjelenését.

HATÉKONYSÁG
A végső hatóanyagösszetétel – egy gyémántokon alapu-
ló hatóanyag kombináció – javítja a bőrképet, lassítja az 
öregedési folyamatokat és sejtvédő mechanizmust biztosít 
(DNA javítása). A Hexapeptid bőröregedés-csökkentő ha-
tóanyag gomba kivonatot tartalmaz. Ez egy kínai gomba-
féle, ami növényi hyaluronsavakban gazdag, megelőzi a 
bőröregedést, segíti a sejtregenerációt a külső környezeti 
hatásokkal, valamint a stresszel szemben.
 

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A termékcsalád tagjait továbbá a “Detoxiquin” hatóanyag 
komplexszel egészítettük ki. Ez többek között gomba ki-
vonaton és szintetikus peptideken alapszik. Ezek segítik a 
bőrazonos regenerációs folyamatokat és csökkentik a rán-
cok mélységét. Kiváltképp az érettebb bőrt védik a stressz 
tényezőivel szemben sejtszinten. 

CÉLCSOPORT
Nőknek
… 40 éves kortól
…, akiknek száraz és igénybevett bőre van
…, akik nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi ápolásra
…, akik ragyogó kisugárzásra vágynak
…, akik csökkentenék a ráncok mélységét
…, akik nagyobb bőrrugalmasságra vágynak

VIZSGÁLATOK
A termékcsalád minden tagját a független Dermatest Intézet 
tesztelte 4 héten keresztül. A készítmények hozzájárulnak a 
ráncok mélységének jelentős csökkenéséhez.

A termékcsalád tagjai: 
mélyhidratáló arctonik  ·  ránctalanító nappali krém  ·  ránctalanító éjszakai krém  ·  szemránckrém  ·  
ránctalanító arcápoló krém     

 
ZEITGARD Beauty Diamonds



ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 

JELLEMZŐK
Az értékes, természetes olajok és a hatékony, modern, 
biológiai és bőrazonos bőröregedés-csökkentő ható-
anyagok kényeztetik a bőrt az éjszaka folyamán, így eny-
hén megemelik, kisimítják, vitalizálják és fiatalosabbnak 
láttatják azt. 

HASZNÁLAT
Esténként a mélyhidratáló arctonik használata után vidd 
fel az arcra, a nyakra és a dekoltázsra, majd masszírozd 
be gyengéden a nyakra.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A Questmix H (keramidok és foszfolipidek) erősíti és ja-
vítja a természetes bőrakadályokat, valamint megakadá-
lyozza a nedvességvesztést.

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális eredményeket a ránctalanító szérum és a ránc-
talanító nappali krém együttes alkalmazásával érhetsz el.

Összetevők Aqua (Water), Butylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Squalane, Caprylic/
Capric Triglyceride, Isostearyl Isostearate, Glyceryl Stearate, Hydrogenated Co-
co-Glycerides, Glycerin, Decyl Oleate, Methyl Glucose Dioleate, Methyl Glucose 
Sesquistearate, Imperata Cylindrica Root Extract, Octyldodecanol, Pistacia Vera 
Seed Oil, Rosa Canina Fruit Oil, Dimethicone, Carbomer, Coco-Glucoside, Cap-
rylyl Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Palmitoyl Oligopept-
ide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Melissa Officinalis Leaf Extract, Disodium Rutinyl 
Disulfate, Sodium Benzoate, Hordeum Distichon (Barley) Extract, Phospholipids, 
Sphingolipids, Stearic Acid, Palmitic Acid, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Parfum (Fragrance), Tremella Fuciformis (Mushroom) Extract, Ferric Hexapept-
ide-35, Diamond Acetyl Pentapeptide Coated Silica, Sodium Levulinate, Sodium 
Anisate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Sodium Lactate, Tocopherol, Ascorbyl 
Palmitate, Lecithin, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolino-
ne, Methylisothiazolinone, Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate, Propylene 
Glycol, Triethylene Glycol, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, 
Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Hydroxyisohexyl 
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Limonene, CI 15985 (Yellow 6), CI 14700 
(Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5)

Értékesítési érvek
• Regenerálja a bőrt az éjszaka folyamán
• Feszesíti a bőrt
• Segíti a bőr rugalmasságának megőrzését

ZEITGARD 
Beauty Diamonds 
ránctalanító éjszakai 
krém
50 ml

JELLEMZŐK
A rendszeres használat során a szemkörnyék érzékeny 
bőre kisimul és megakadályozza az újabb ráncok képző-
dését. A válogatott növényi és tengeri, bőrazonos össze-
tevők eltüntetik a szemkörnyéki duzzanatokat.

HASZNÁLAT
Igény szerint naponta 1-szer vagy 2-szer az arctisztítás 
után vidd fel a szemkörnyékre.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
Az eyeliss (3 aktív hatóanyag kombinációja) növeli a bőr 
rugalmasságát és feszességét. A nyirokkeringés gyorsu-
lásával a szemkörnyéki duzzanatok láthatóan csökken-
nek.

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális eredményeket az arctonik és a ránctalanító 
nappali krém együttes alkalmazásával érhetsz el.

VIZSGÁLATOK
A szemránckrémet a Dermatest Intézet tesztelte 2011 
áprilisában húsz minimum 50 éves nő részvételével. A 
teszt után a kiértékelés a következő eredményeket mu-
tatta:
49,1% kevésbé látványos karikákat igazol
51,5% az árnyékok kisebb kiterjedését bizonyítja
57,6% kevésbé látványos könnyzacskókkal rendelkezik

Összetevők Aqua (Water), Butylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Squalane, Caprylic/
Capric Triglyceride, Isostearyl Isostearate, Glyceryl Stearate, Hydrogenated 
Coco-Glycerides, Glycerin, Decyl Oleate, Methyl Glucose Dioleate, Methyl Glucose 
Sesquistearate, Imperata Cylindrica Root Extract, Octyldodecanol, Pistacia Vera 
Seed Oil, Rosa Canina Fruit Oil, Dimethicone, Carbomer, Coco-Glucoside, Caprylyl 
Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Palmitoyl Oligopeptide, 
Palmitoyl Tetrapeptide-7, Melissa Officinalis Leaf Extract, Disodium Rutinyl Disulfate, 
Sodium Benzoate, Hordeum Distichon (Barley) Extract, Phospholipids, Sphingo-
lipids, Stearic Acid, Palmitic Acid, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Parfum 
(Fragrance), Tremella Fuciformis (Mushroom) Extract, Ferric Hexapeptide-35, 
Diamond Acetyl Pentapeptide Coated Silica, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, 
Potassium Sorbate, Citric Acid, Sodium Lactate, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, 
Lecithin, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisot-
hiazolinone, Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate, Propylene Glycol, Triethylene 
Glycol, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Benzyl Salicylate, Hexyl 
Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehy-
de, Limonene, CI 15985 (Yellow 6), CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 19140 
(Yellow 5)

Értékesítési érvek
• Segíti a könnyzacskók és a karikák 

csökkenését
• Kisimítja a bőrt
• Csökkenti a ráncok megjelenését

 
ZEITGARD 
Beauty Diamonds 
szemránckrém
30 ml



ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 

JELLEMZŐK
A természetes tengeri és növényi hatóanyagok a bőr 
tartós hidratáltságát szolgálják. A bőrkép kisimultnak és 
kipihentnek hat. Támogatja a bőr optimális felvevőképes-
ségét.

HASZNÁLAT
Egy vattapamacs segítségével simítsd végig az arcodon, 
a nyakadon és a dekoltázsodon. Ha gyors felfrissülésre 
vágysz, permetezd bármikor a sminkre vagy a nappali 
krémre.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A Skin Tightener (algából és búzaproteinekből álló ha-
tóanyagkomplex) gondoskodik az azonnal érezhető ki-
simító és feszesítő hatásról. A bőr enyhén megemeltnek 
tűnik.

A Moist 24TM (az ázsiai vagy ausztráliai édesfűgyökér ki-
vonata) egy intenzív nedvességraktár, mely javítja a bőr 
hidratáltságát.

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális eredményeket a ránctalanító nappali krém és 
az arctonik együttes alkalmazásával érhetsz el. 

Összetevők Aqua (Water), Glycerin, Alcohol denat., PEG-6 Caprylic/Capric 
Glycerides, Imperata Cylindrica Root Extract, PEG/PPG-14/4 Dimethicone, 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Panthenol, Xanthan Gum, Parfum (Fragran-
ce), Macrocystis Pyrifea Extract, Hydrolyzed Wheat Protein, PVP, Carbomer, 
Caprylyl Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Diamond Acetyl 
Pentapeptide Coated Silica, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Citric Acid, 
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazoli-
none, Methylisothiazolinone, Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate, Propyle-
ne Glycol, Triethylene Glycol, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, 
Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Hydroxyisohexyl 
3-Cyclohexene Carboxaldehyde

Értékesítési érvek
• Eltávolítja a szennyeződéseket
• A bőrkép kipihentnek hat
• Nedvességgel látja el a bőrt 24 órán át

 
ZEITGARD 
Beauty Diamonds 
mélyhidratáló arctonik
125 ml

JELLEMZŐK
A ráncok láthatóan kisimulnak. Egy hosszantartó, növé-
nyi mélyhidratáló és egy tökéletes védőrendszer a sza-
bad gyökök ellen, mely hosszú órákon keresztül vitalitást 
kölcsönöz a bőrnek és friss, fiatalos megjelenést biztosít. 
Parabén- és ásványi olaj mentes.

HASZNÁLAT
Vidd fel az arcbőrödre reggelente az arctonik használata 
után.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A MatrixylTM a bőrazonos kollagénegységek aktiválása so-
rán javítja a bőrszerkezetet. Csökkenti a vonalakat és a 
ráncokat, nedvességgel látja el és kisimítja a bőrt. Az anti- 
oxidativ RadicareTM javítja a védekező mechanizmusokat, 
megakadályozza a szabad gyökök kialakulását és erősíti 
a sejtfalakat. A Moist 24TM egy 24 órás nedvességraktár a 
bőr intenzív hidratálásáért. A nappali krém értékes termé-
szetes olajokat tartalmaz.

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális eredményeket a ránctalanító szérum és a ránc-
talanító éjszakai krém együttes alkalmazásával érhetsz el.

Összetevők Aqua (Water), Squalane, Dicaprylyl Carbonate, Glycerin, 
Propylene Glycol, Dimethicone, C12-15 Alkyl Benzoate, Cyclopentasiloxane, 
Ethylhexyl Salicylate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer, Imperata Cylindrica Root Extract, Pistacia Vera Seed Oil, Rosa 
Canina Fruit Oil, Butylene Glycol, Dimethicone Crosspolymer, Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Parfum (Fragrance), Polysorbate 60, Tocopherol, 
Melissa Officinalis Leaf Extract, Disodium Rutinyl Disulfate, Sodium Benzoate, 
Hordeum Distichon (Barley) Extract, Carbomer, Caprylyl Glycol, Coco-Glu-
coside, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Tremella Fuciformis 
(Mushroom) Extract, Ferric Hexapeptide-35, Diamond Acetyl Pentapeptide 
Coated Silica, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Citric Acid, Sodium Lactate, 
Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolino-
ne, Methylisothiazolinone, Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate, Triethylene 
Glycol, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Benzyl Salicylate, 
Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Limonene, CI 15985 (Yellow 6), CI 14700 (Red 4), CI 17200 
(Red 33), CI 19140 (Yellow 5)

Értékesítési érvek
• A ráncok láthatóan kisimulnak
• Nedvességgel látja el a bőrt 24 órán 

keresztül
• Megóvja a bőrt az oxidatív stressztől

ZEITGARD 
Beauty Diamonds 
ránctalanító nappali 
krém
50 ml



ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 

JELLEMZŐK
Bőröregedés-csökkentő arcápoló ter-
mék, mely intenzíven ápolja és kényez-
teti a bőrt. A feltöltő hatás csökkenti a 
ráncok megjelenését. A keramidok és 
a Hyaluronic Filling Spheres® kombi-
nációja gondoskodik az igazi kényez-
tetésről.

HASZNÁLAT
A tápláló szérumot használhatod reg-
gel és este az arctisztítás után, de 
akár napközben is, ha úgy érzed a 
bőrödnek extra ápolásra van szüksé-
ge.

INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZETEVŐK-
RŐL
A Dermaxyl egy célzott bőrörege-
dés-csökkentő elem az idő látható je-
lei ellen: kisimítja a ráncokat és javítja 
a bőr védekező képességét a Cerami-
de 2 és a hírvivőanyagok által, melyek 
a bőr javításában játszanak fontos 
szerepet. Ezáltal a sejtkommuniká-
ció stimulálódik és az öregedés által 
kialakult károk csökkennek. A finom 
vonalak és a mély ráncok keletkezése 
mérséklődik.

A Lipodermol egy esszenciális zsírsa-
vakból, foszfolipidekből és A-vitamin-
ból álló Lipid-komplex, mely segíti a 
bőr kiegyenlítését.

Az E-vitamin védelmet nyújt a sejtfa-
laknak az oxidatív stresszel és a sza-
bad gyökökkel szemben.

A csipkebogyó- és a pisztáciaolaj ér-
tékes olajok száraz bőrre.

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális eredményeket a ránctala-
nító szérum és az arctonik együttes 
alkalmazásával érhetsz el.

 
ZEITGARD 
Beauty Diamonds 
ránctalanító arcápoló krém
30 ml

Összetevők Aqua (Water), Coco-Caprylate/Capra-
te, Ethylhexyl Stearate, Polyglyceryl-3 Polyricino-
leate, HDI/Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer, 
Glycerin, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Ethylhexyl 
Palmitate, Octyldodecanol, C12-15 Alkyl Ben-
zoate, Neopentyl Glycol Dicaprylate/Dicaprate, 
Tridecyl Stearate, Tocopheryl Acetate, Magnesium 
Sulfate, Pistacia Vera Seed Oil, Rosa Canina Fruit 
Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Fruit, 
Magnesium Stearate, Tridecyl Trimellitate, Cera 
Alba (Beeswax), Lecithin, Ceramide 2, Phospho-
lipids, Sphingolipids, Retinyl Palmitate, Palmitoyl 
Hexapeptide-12, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Butylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Chondrus 
Crispus (Carrageenan), Parfum (Fragrance), Silica 
Dimethyl Silylate, Diamond Acetyl Pentapeptide 
Coated Silica, Tremella Fuciformis (Mushroom) 
Extract, Ferric Hexapeptide-35, Sodium Levulina-
te, Sodium Anisate, Phenoxyethanol, Tribehe-
nin, Hexylene Glycol, Ascorbyl Palmitate, Ethyl 
Linoleate, Ethyl Linolenate, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate, Caprylyl Glycol, Tocopherol, 
Arachidyl Propionate, Silica, Diethylhexyl Syringyli-
dene Malonate, Ethyl Oleate, PEG-10 Phytosterol, 
Lactic Acid, Propylene Glycol, Methylchloroisot-
hiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium 
Chloride, Magnesium Nitrate, Triethylene Glycol, 
Benzyl Alcohol, Linalool, Butylphenyl Methylpropio-
nal, Citronellol, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Hydroxyisohexyl 3-Cyc-
lohexene Carboxaldehyde, Limonene, CI 19140 
(Yellow 5), CI 17200 (Red 33)

Értékesítési érvek
• Feltöltő hatás
• Csökkenti a ráncok 

megjelenését
• Intenzíven ápolja és 

kényezteti a bőrt



ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 

PLATI 
NUM
DAILY CARE

ZEITGARD Platinum

A termékcsalád tagjai: 
bőröregedés-csökkentő krém  ·  expressz hűsítő szemkörnyékápoló  ·  expressz energizáló arckrém  ·   
expressz mattító krém

INFORMÁCIÓ 
Az ápolt megjelenés már régóta nem csak a nőket foglal-
koztatja. A Platinum hatékony termékeket kínál egyszerű 
használattal kombinálva, melyek exkluzív és eredményes 
mindennapi ápolást biztosítanak. 

CÉLCSOPORT
Exkluzív ápolás az igénybevett férfi bőrnek – minden bőr-
típusra.

HATÉKONYSÁG
Platinum Matrix-em®: 
• szintetikus peptid
• javítja a rugalmasságot
• stimulálja a kollagén I és kollagén II összetételeket
• hidratálja a bőrt
• csökkenti a ráncokat
• a ránccsökkentést és a hidratáltságot tanulmányok bi-

zonyítják

TANÚSÍTÁS
BSB-tanúsítvány: 3. helyezése az „Innovatív kozmetikai 
termékek” kategóriában a Marcus Schenkenberg Platinum 
termékekért. Dr. Riedel (BSB) aláírásával.

ELŐNYÖK
• Hatékony ápolás kimondottan férfiaknak
• Egyszerű és gyors használat
• Minden igénynek megfelelő termékek
• Platinum Matrix-em®-mel



ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 

JELLEMZŐK
Ez az arcápoló termék egy könnyű, 
nem zsíros, gyorsan beszívódó krém, 
mely megelőzi az öregedés jeleit az 
arcon. Nedvességgel látja el, felfrissíti 
a bőrt, valamint javítja rugalmasságát. 
Kapszulába zárt gleccservízzel, kak-
tusz kivonattal, hyaluronsavakkal és 
E-vitaminnal.
     
HASZNÁLAT
Vidd fel reggel és este a megtisztított 
arcfelületre, majd könnyed masszíro-
zó mozdulatokkal oszlasd el az arco-
don és a nyakadon.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL

Megakadályoza a bőr  
elernyedését à
A Platinum matrix-em® ser-
kenti a kollagénrostok új-
raképződését a bőrben és 
javítja a rugalmasságot.

Ideális nedvességellátás
à 
A gleccservíz a svájci Alpok-
ból, valamint a hyaluronsa-
vak és az E-vitamin biztosít-
ják a bőr ideális nedvesség 
ellátását.

Megnyugtatja a bőrt a 
borotválkozás után à
Az Aqua Cacteen® egy kak-
tusz kivonat, mely jótékony 
filmrétegként feszül a bőrre. 
Így a borotválkozástól irritált 
bőr megnyugszik.

 

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális eredményeket az expressz 
hűsítő szemkörnyékápoló és az ex- 
pressz mattító krém együttes alkal-
mazásával érhetsz el.

 
ZEITGARD Platinum
bőröregedés-csökkentő 
krém
50 ml

Összetevők Aqua (Water), Glycerin, Hydrogenated 
C6-14 Olefin Polymers, Decyl Oleate, Dicaprylyl 
Carbonate, Cetyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, 
Cetearyl Isononanoate, Sodium Polyacrylate, 
Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, Beta-Si-
tosterol, Beheneth-10, Hydrogenated Castor 
Oil, Glyceryl Stearate, Ceteareth-20, Cetearyl 
Alcohol, Ceteareth-12, Opuntia Ficus-Indica Stem 
Extract, Sodium Hyaluronate, Parfum (Fragrance), 
Alcohol, Acetyl Tetrapeptide-17, Lecithin, Colloidal 
Platinum, Silica, Squalane, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Tocopherol, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Benzyl Alco-
hol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazo-
linone, Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate, 
Propylene Glycol, Triethylene Glycol, Formic Acid, 
Limonene

Értékesítési érvek
• Megelőzi az öregedés jeleit 

az arcon
• Javítja a bőrrugalmasságot
• Nedvességgel látja el és 

felfrissíti a bőrt



ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 

JELLEMZŐK
Kisimítja a ráncokat és frissessé-
get kölcsönöz a bőrnek. A könnyed, 
gyorsan beszívódó krém csökkenti a 
szem alatti karikák és a könnyzacskók 
megjelenését. Nedvességgel látja el, 
valamint Lum-in-Eye® hatóanyaggal, 
zöld kávé kivonattal és hyaluronsavval 
frissíti a bőrt.              
                                                                                                                
HASZNÁLAT
Reggel és/vagy este vidd fel a sze-
med köré és masszírozd be gyengéd 
mozdulatokkal az orrtól a halánték 
felé haladva.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL

Csökkenti a szem alatti 
karikákat és a könny-
zacskókat à
A formula Cytobiol Lu-
min-Eye hatóanyagot tartal-
maz, mely teljesítményjavító 
keverék a duzzadt szemek 
és a sötét foltok ellen.

Energiabombaként bon-
takozik ki à
A Crodarom Green Coffee 
egy nem fermentált kávé-
bab kivonat, mely stimulálja 
és vitalizálja a bőrt, a fáradt 
szemet pedig éberré vará-
zsolja.

Kisimítja a ráncokat à
A fényszóró pigmentek ál-
tal a ráncok megjelenése 
csökken. A hyaluronsavak 
és a Platinum Matrix-em® 
nedvességgel látják el a 
bőrt és kisimítják a ráncokat 
a szemkörnyéken.

.

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális eredményeket a bőrörege-
dés-csökkentő krém és az expressz 
mattító krém együttes alkalmazásával 
érhetsz el.

 

ZEITGARD Platinum
expressz hűsítő 
szemkörnyékápoló
30 ml

Összetevők Aqua (Water), Glycerin, Hydrogenated 
C6-14 Olefin Polymers, Decyl Oleate, Dicaprylyl 
Carbonate, Cetyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, 
Cetearyl Isononanoate, Sodium Polyacrylate, 
Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, Beta-Si-
tosterol, Beheneth-10, Hydrogenated Castor 
Oil, Glyceryl Stearate, Ceteareth-20, Cetearyl 
Alcohol, Ceteareth-12, Opuntia Ficus-Indica Stem 
Extract, Sodium Hyaluronate, Parfum (Fragrance), 
Alcohol, Acetyl Tetrapeptide-17, Lecithin, Colloidal 
Platinum, Silica, Squalane, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Tocopherol, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Benzyl Alco-
hol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazo-
linone, Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate, 
Propylene Glycol, Triethylene Glycol, Formic Acid, 
Limonene

Értékesítési érvek
• Könnyed, gyorsan beszívó-

dó arckrém
• Csökkenti a karikákat és a 

könnyzacskókat
• Kisimítja a ráncokat



ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 

JELLEMZŐK
Enyhén barnító, könnyen beszívódó 
arckrém, mely nedvességgel látja el 
és felfrissíti az arcbőrt, anélkül, hogy 
zsírosítaná. E-vitaminnal és DHA 
Plus® hatóanyaggal az enyhe, egysé-
ges barnaságért.   
     
HASZNÁLAT
Használd reggelente napi rendsze-
rességgel, amíg eléred a kívánt bar-
naságot. Majd ezután kb. heti 2-3 
alkalommal a bőröregedés-csökken-
tő krémmel felváltva. Használat után 
moss kezet alaposan szappannal.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL

Enyhe barnító hatás à
Teljesítményjavító speciális 
ápolás DHA Plus® hatóanyag-
gal. Természetesen reagál a 
bőrre és gondoskodik a bar-
naságról. Könnyed, foltmen-
tes felvitel.

Friss megjelenés à
A Sepitonic M3 egy ásvá-
nyi koktél, mely stimulálja a 
sejtregenerációt és megőrzi 
a bőr frissességét

Ideális nedvesség ellátás 
à
A Pentavitin és a Platinum 
Matrix-em® gondoskodnak 
az ideális nedvesség ellá-
tásról. A bőröd erősebbnek 
és simábbnak fog hatni.

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális eredményeket a bőrörege-
dés-csökkentő krém és az expressz 
mattító krém együttes alkalmazásával 
érhetsz el.

ZEITGARD Platinum 
expressz energizáló 
arckrém
30 ml

Összetevők Aqua (Water), Glycerin, Hydrogena-
ted C6-14 Olefin Polymers, Dihydroxyacetone, 
Saccharide Isomerate, Decyl Oleate, Sodium 
Acrylate/Acryloyldimethyltaurate/Dimethylac-
rylamide Crosspolymer, Dicaprylyl Carbonate, 
Cetyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Cetearyl 
Isononanoate, Sorbitan Isostearate, Caprylyl/Cap-
ryl Glucoside, Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, 
Glyceryl Stearate, Beheneth-10, Cetearyl Alcohol, 
Ceteareth-20, Ceteareth-12, Polyquaternium-37, 
Hydrogenated Castor Oil, Acetyl Tetrapeptide-17, 
Colloidal Platinum, Silica, Squalane, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Zinc Glucona-
te, Magnesium Aspartate, Copper Gluconate, 
Beta-Sitosterol, Parfum (Fragrance), Tocopherol, 
Beta-Carotene, Sodium Metabisulfite, Magnesium 
Stearate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, So-
dium Benzoate, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, 
Formic Acid, Citric Acid, Limonene

Értékesítési érvek
• Enyhén barnító, könnyen 

beszívódó arckrém
• A sápadt, fáradt bőr ellen
• Nedvességgel tölti fel a 

bőrt
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ZEITGARD Platinum 
expressz mattító krém
30 ml

Összetevők Aqua (Water), Alcohol denat., Glyce-
rin, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, 
Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer, Butylene Glycol, Methyl Methacrylate 
Crosspolymer, Zinc PCA, Enantia Chlorantha 
Bark Extract, Alumina, Isoceteth-10, Oleanolic 
Acid, Acetyl Tetrapeptide-17, Colloidal Platinum, 
Silica, Chondrus Crispus (Carrageenan), Sodium 
Hyaluronate, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Limonene

Értékesítési érvek
• Enyhén mattító, gyorsan 

beszívódó krém
• Egyenletesebb, simább 

bőrmegjelenés
• A bőrrugalmasság javul

JELLEMZŐK
Enyhén mattító és gyorsan beszívódó 
arckrém. A különleges pigmentek pú-
derként simulnak a bőrhöz, ami ezál-
tal egyenletesebb és simább lesz. A 
bőr rugalmassága javul.
     
A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel reggelente és igény szerint az 
arcra, majd masszírozd be. Viszlát fé-
nyes bőr!

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL

Matt bőr à
Az Evermat egy hatóanyag 
kombináció Enantia Chlo-
rathan kivonatból és oleanol 
savakból, mely csökkenti a 
pórusok méretét és a nem 
kívánt bőr fényességet.

Finomabb bőrkép à
Methyl Methacrylate Cross- 
polymer mikrogyöngyei pú-
derként fekszenek az ar-
con, így a bőrkép simább 
és egyenletesebb.

Ránccsökkentés és ide-
ális nedvesség ellátás à
A Platinum Matrix-em® és 
a hyaluronsavak javítják a 
bőr rugalmasságát, mely 
erősebb és simább lesz.

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális eredményeket a bőrörege-
dés-csökkentő krém és az expressz 
hűsítő szemkörnyékápoló együttes 
alkalmazásával érhetsz el.
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SEROX
SPECIAL CARE

ZEITGARD Serox

INFORMÁCIÓ 
Bőröregedés-csökkentő szenzáció a mimikai ráncok ellen. 
A Serox arcápoló termékek ellazítják a bőrt és fellépnek a 
mimikai ráncok képződése ellen. A magas hatóanyag tar-
talom csökkenti a ráncokat. A mosolyod természetesen 
szép és fiatalos lesz.

CÉLCSOPORT
Nőknek kb. 35 éves kortól
…, akik a száj, szem és homlok környéki mimikai ráncok 
ellen harcolnak
…, akik professzionális ápolásra vágynak otthon
…, akik sima arcbőrre vágynak
…, akik a száraz bőr hatására kialakult ráncokat csökken-
tenék
…, akik friss megjelenésre vágynak

HATÉKONYSÁG
Az Argireline® egy kis protein, mely gátolja a hírvivőanya-
gok kibocsátását a szinapszisokból az idegpályákra. Így 
az izmok átmeneti relaxációja beteljesül. Az izomsejtek és 
az idegsejtek ezáltal nem tudnak egymással kommunikál-
ni. Az arcizmok ellazulnak, a mimikai ráncok képződése 
csökken.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
Az Ameliox® egy liposzómiás komplex, mely carnosine-ból 
és antioxidánsokból áll. Az Ameliox® a spirálos kollagén-
rostok között helyezkedik el és biztosítja, hogy minden 
rost kölcsönösen felsorakozott. Ezenkívül az Ameliox® 
megakadályozza a kollagénrostok visszaképződését. A 
bőr rugalmas és feszes marad.

Az antioxidánsok védenek az oxidatív stresszel szemben. 
A bőr kisimul, a mimikai ráncok pedig csökkennek.

A Hyaluronic Filling Spheres® hatóanyag mikrogolyócská-
nyi méretű, mélyhűtve szárított hyaluronsavakból áll. Ezek 
a golyócskák elraktározódnak a bőrben. Ha nedvességgel 
érintkeznek, megdagadnak és kipárnázzák a ráncokat.

A bio-polymer mandulaproteinekből áll, melyek kisimítják 
az arckontúrokat.

VIZSGÁLATOK
A Dermatest Intézet vizsgálta harminc 45 és 54 év közötti 
nő részvételével 4 héten keresztül.
• 93% igazolja, hogy a szérum használatával a bőr friss és fia-

talos lesz
• 89% megerősíti, hogy a bőrkép a szérum használatával sima 

és feszes lesz
• 86% tanúsítja, hogy a krémek ideálisan ápolják a bőrt, a bőrér-

zet pedig feszesebb lesz
• 76% igazolja, hogy a szemkörnyéki ráncok csökkennek
• 69% megerősíti, hogy a homlokráncok mérséklődnek
• 69% igazolja, hogy a ráncok a száj környékén csökkennek

A termékcsalád tagjai: 
professzionális szemkörnyékápoló párnák  ·  ráncfeltöltő krém  ·  intenzív regeneráló krém  ·  regeneráló 
szérum    
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JELLEMZŐK
A Serox ráncfeltöltő krém csökkenti a kis és a mimikai 
ráncokat. Feszesítő filmréteget alkot, mely javítja a bőr 
megjelenését. Kifejezetten a száj, a szem és a homlok 
környékére ajánljuk.
                                                                                                                                               
HASZNÁLAT
A stift formájú üveg biztosítja a célzott és adagolt felhasz-
nálást a különböző bőrfelületeken. Vigyél fel egy nyomás-
nyi ráncfeltöltő krémet reggel és este a szokásos arcápoló 
termék használata előtt a ráncra és masszírozd gyengéd-
en a bőrbe. Igény szerint napközben kend fel újra a kívánt 
felületre.

TANULMÁNYOK
Már 30 perccel az első használat után a ráncok mélysége 
átlagosan 27,34%-kal javul.*

*A ráncfeltöltő krémet a Dermatest Intézet öt 40 és 50 év közötti 
nő részvételével tesztelte 4 héten keresztül 2009 júniusában.

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális eredményeket az intenzív regeneráló krém és 
a regeneráló szérum együttes alkalmazásával érhetsz el.

JELLEMZŐK
A magas minőségű szemkörnyékápoló párnák innovatív 
bőröregedés-csökkentő termékek. A kollagén molekulák 
segítik a bőr nedvesség megkötését, a bőrazonos pepti- 
dek pedig segítik a regenerációt. Így a szárazság által 
létrejött ráncok csökkennek, mimikai ráncok pedig nem 
alakulnak ki.

Argireline®-ból, Gatuline Expression®-ból és hyaluronsav-
ból álló gyors megoldás. A párnák fagyasztásos szárítás-
sal készült kollagénekből állnak és aktiváló folyadékkal 
nedvesítettük őket.                                                                                                                                       

HASZNÁLAT
Nyomd a folyadékot a párna kamrájába és nyisd ki a pár-
nát, ha már teljesen átnedvesedett. Helyezd a párnát a 
sima felével a bőrre és hagyd 15 percig hatni. A bőrkép a 
használat után ápoltnak és frissnek tűnik. Ismételd meg 
a folyamatot hetente.

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális eredményeket az intenzív regeneráló krém és 
a regeneráló szérum együttes alkalmazásával érhetsz el.

Összetevők Aqua (Water), Glycerin, Dimethyl Isosorbide, Sodium Lactate, 
Acetyl Hexapeptide-8, Acmella Oleracea Extract, Sodium Hyaluronate, Alcohol, 
Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin Összetevők Collagen Pads: 
Collagen, Rayon, Paraffin, Hydrogenated Rosin, Hydrogenated Polyisobutene, 
PPG-15 Stearyl Ether, PEG-40 Sorbitan Peroleate

Értékesítési érvek
• Profi szemkörnyékápoló párnák magas 

minőségben
• Kisimítják a mimikai ráncokat
• Fagyasztásos szárítással készült kollagének-

ből

Összetevők Aqua (Water), Glycerin, Alcohol denat., Silica, Sodium Polysty-
rene Sulfonate, CI 77891 (Titanium Dioxide), Sorghum Bicolor Stalk Juice, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Acmella Oleracea Extract, 
Acrylates Copolymer, Caprylyl Glycol, Polyimide-1, Acetyl Hexapeptide-8, 
Parfum (Fragrance), Sodium Hyaluronate, VP/Polycarbamyl Polyglycol Ester, 
Hydrolyzed Sesam Protein PG-Propyl Methylsilanediol, CI 77491 (Iron Oxides), 
Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin

Értékesítési érvek
• A mimikai ráncok ellen
• Magas hatékonyságú összetevőkkel
• Igazolt hatékonyság (Dermatest Intézet)

ZEITGARD Serox  
professzionális  
szemkörnyékápoló 
párnák
4 x 2 párna

 
ZEITGARD Serox 
ráncfeltöltő krém
15 ml
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JELLEMZŐK
A krém és a szérum exkluzív ható-
anyag kombinációja tökéletesen ki-
egészíti egymást.

Az intenzív regeneráló krém exklu-
zív hatóanyagokkal látja el a bőrt. A 
bőr rugalmasabb lesz, a megjelenés 
pedig friss. A szérum innovatív ható-
anyagai megnyugtatják a bőrt, a krém 
hidratálja és kisimítja a bőrt. Az inten-
zív regeneráló krém csökkenti a mimi-
kai ráncok mélységét, a bőr erősebb 
és simább lesz. Az intenzív regeneráló 
szérum különleges krémkompozíció 
innovatív hatóanyagokkal, mint a fa-
gyasztásos szárítással készült kolla-
gének és a Hyaluronic Spheres®. A 
gazdag, shea vajas textúra igazodik a 
száraz bőrhöz.
                             
                                                                                                     

HASZNÁLAT
1. lépés: regeneráló szérum
Használd naponta 2-szer a szérumot 
az arctisztítás után a mimikai ráncok 
területén és gyengéden masszírozd a 
bőrbe.

2. lépés: intenzív regeneráló krém
Lehetőség szerint a regeneráló 
szérummal kombinálva használd. 
Vidd fel a szérumra és gyengéden 
masszírozd a bőrödbe.

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális eredményeket az inten zív 
regeneráló krém, a ráncfeltöltő krém, 
valamint a regeneráló szérum együt-
tes alkalmazásával érhetsz el. 

ZEITGARD Serox  
intenzív regeneráló krém és  
Serox regeneráló szérum
48 ml és 38 ml

Összetevők Regeneráló szérum:
Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, Glycerin, Glycol 
Distearate, HDI/Trimethylol Hexyllactone Cro-
sspolymer, Polysilicone-11, Dimethiconol, Sucrose 
Stearate, Prunus Amygdalus (Sweet Almond) Seed 
Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Laureth-4, Tocop-
herol, Lecithin, Carnosine, Lauroyl Lysine, Silybum 
Marianum/Silybum Marianum Fruit Extract, Acryla-
tes/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium 
Hyaluronate, Cocamidopropyl Betaine, Styrene/VP 
Copolymer, Parfum (Fragrance), Mica, Tin Oxide, 
Silica, Sodium Hydroxide, Alcohol, Phenoxyet-
hanol, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Benzyl 
Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisot-
hiazolinone, Magnesium Chloride, Magnesium 
Nitrate, Propylene Glycol, Triethylene Glycol, CI 
77891 (Titanium Dioxide)

Összetevők Intenzív regeneráló krém:
Aqua (Water), Octyldodecanol, Butylene Glycol, 
Glyceryl Stearate, Ethylhexyl Stearate, Butyrosper-
mum Parkii (Shea Butter) Fruit, Glycerin, Cetearyl 
Alcohol, Ethylhexyl Palmitate, Cyclopentasiloxane, 
Persea Gratissima (Avocado) Oil, Hydrogenated 
Stearyl Olive Esters, Cyclohexasiloxane, Ozokerite, 
Ceteareth-20, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, 
Lecithin, Acetyl Hexapeptide-8, Silica Dimethyl 
Silylate, Polysorbate 20, Palmitoyl Pentapeptide-4, 
Sodium Lactate, Carnosine, Silybum Marianum/
Silybum Marianum Fruit Extract, Prunus Amyg-
dalus Dulcis (Sweet Almond) Seed Extract, Tocop-
herol, Arachidyl Propionate, Tocopheryl Acetate, 
Retinyl Palmitate, Ethyl Linoleate, Ethyl Linolenate, 
Ethyl Oleate, Carbomer, Sodium Acrylate/Sodium 
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Polyisobute-
ne, Caprylyl/Capryl Glucoside, Hexylene Glycol, 
Sodium Hyaluronate, Alcohol, Parfum (Fragrance), 
Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, 
Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Methylchloroi-
sothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium 
Chloride, Magnesium Nitrate, Propylene Glycol, 
Triethylene Glycol

Értékesítési érvek
• Értékes hatóanyagokat 

tartalmaz
• A mimikai ráncok csökken-

nek
• Bizonyított hatékonyság 

(Dermatest Intézet)
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CÉLCSOPORT
Időseknek és fiataloknak egyaránt 
ajánlott, ha teltebb és ápoltabb ajka-
kat szeretnének, valamint bőrörege-
dés-csökkentő hatásra vá gynak.

JELLEMZŐK
Az ajakfeltöltő krém gondoskodik az 
érzékibb ajkakról és a szebb kontú-
rokról. Ez új sejtek kialakításával és a 
bőr meglévő zsírsejtjeinek felnagyítá-
sával lehetséges. 

Az Ultra Filling Spheres™ hatóanya-
gok gondoskodnak a bőrörege-
dés-csökkentő hatásról. A nedvesség 
tovább marad a bőrben, az ajkak tel-
tebbnek és érzékibbnek tűnnek, az 
ajakráncok pedig láthatóan csökken-
nek. Ezeken kívül a gazdag és kiadós 
textúra akác viasszal, shea vajjal, 
napraforgó viasszal és E-vitaminnal 
hozza egyensúlyba a víz- és zsírház-
tartást. Az ajkak nem lesznek többé 
szárazak és durvák. Az ajakfeltöltő 
krém hatása közvetlenül érzékelhető 
az enyhe bizsergető érzés által.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel az ajakfeltöltő krémet az aj-
kakra naponta többször, igény szerint.

KIEGÉSZÍTÉS
Az ajakfeltöltő krém a többi Zeitgard 
termék tökéletes kiegészítője.

VIZSGÁLATOK
Bizonyított hatékonyság*
• Teltebb és érzékibb ajkak
• Akár 15%-kal teltebb ajkak
• Az ajakráncok látható csökkenése
• Feszesebb és szebb kontúrok
• Gazdag textúra - egyszerű hasz-

nálat

* A vizsgálatokat a Dermatest Intézet vé-
gezte 10 nő részvételével 4 héten keresz-
tül.

ZEITGARD Serox 
ajakfeltöltő krém
15 ml

Összetevők Butyrospermum Parkii (Shea) Butter,
Aqua (Water), Dicaprylyl Carbonate, Glycerin,
Ethylhexyl Palmitate, Hydrogenated Vegetable
Oil, Jojoba Esters, Helianthus Annuus (Sunflower)
Seed Wax, Pentylene Glycol, Isohexadecane,
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl
Taurate Copolymer, Menthyl Lactate, Squalane,
Propylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Acacia
Decurrens Flower Wax, Magnesium Sulfate,
Magnesium Stearate, Sodium Acrylate/Sodium
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Polyisobute-
ne, Hydroxymethoxyphenyl Propylmethylmethoxy-
benzofuran, Polyglycerin-3, Polysorbate 60,
Sodium Hyaluronate, Ethylene/Propylene/Styrene
Copolymer, Menthol, Tripeptide-1, Glucomannan,
Methyl Diisopropyl Propionamide, Butylene/Ethyle-
ne/Styrene Copolymer, Trihydroxystearin, Sorbitan
Oleate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Xanthan Gum,
Phenoxyethanol

Értékesítési érvek
• Akár 15%-kal teltebb ajkak*
• Érzékibb és ápoltabb ajkak
• Az ajakráncok látható csök-

kenése
• Gazdag textúra - egyszerű 

használat
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CÉLCSOPORT
Olyan pillanatokra és alkalmakra 
ajánljuk, amikor különösen jól szeret-
nél kinézni.

Mindenkinek, aki szeretné vissza-
nyerni bőrének fiatalos frissességét. 
A csodamaszk nőknek és férfiaknak 
egyaránt megfelelő. Azoknál ér el kü-
lönösen jó eredményeket, akiknél az 
első mimikai ráncok már megjelentek.

JELLEMZŐK

3 FÁZISOS TECHNOLÓGIA:

1. BŐRAKTIVÁLÁS
A csalán kivonat már rögtön a maszk
felvitele után serkenti a vérkeringést.
Hűsítő, viszkető érzést fogsz tapasz-
talni. A bőröregedés-csökkentő ható-
anyagok optimálisan szívódnak fel és 
fejtik ki hatásukat.

2. SIMA, RUGALMAS BŐR
Az ásványi anyagok a 20 perces ha-
tóidő alatt azonnal láthatóan és érez-
hetőn rugalmasabbá varázsolják a 
bőrt. Az értékes protein-komplex pe-
dig szabadjára engedi a hírvivőanya-
gokat, melyek az idegvégződéseket 
és az idegpályákat átmenetileg blok-
kolják. Így az izmok ellazulnak, a mi-
mikai ráncok pedig kisimulnak.

3. MÉLYREHATÓ BŐRÖREGE-
DÉS-CSÖKKENTŐ ÁPOLÁS
Hyaluronsav, Q10 és értékes növényi
kivonatok innovatív kombinációja 
ápolja mélyrehatóan a bőrt.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vigyél fel heti 1-2 alkalommal egy di-
ónyi (kb. 16 nyomás) mennyiséget a 
megtisztított arcra. Várj 20 percet, 
majd mosd le a maszkot langyos víz-
zel. Használd következő lépésként a 
szokásos arcápoló terméked.

KIEGÉSZÍTÉS
Tökéletes kombináció a tökéletes bőr-
öregedés-csökkentésért:
Zeitgard Serox csodamaszk az azon-
nal látható és érezhető eredménye-
kért, valamint Zeitgard Serox rege-
neráló szérum a tartósan fiatalos 
bőrmegjelenésért.

VIZSGÁLATOK
A hatékonyságot a neves Dermatest 
Intézet vizsgálatai tanúsítják.
Azonnal látható és érezhető bőröre-
gedés-csökkentés:

• Akár 12 óráig tartó hatás
• 9-ből 10-en másnak is ajánlanák 

a terméket

*A vizsgálatokat 2017 augusztusában 10 
fő részvételével végezték.

ZEITGARD Serox 
csodamaszk
50 ml

Összetevők: Aqua (Water), Sodium Silicate,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Glycerin, Phenoxyethanol, Algin, Parfum
(Fragrance), Butylene Glycol, Allantoin,
Acetyl Octapeptide-3, Copper Tripeptide-1,
Ethylhexylglycerin, Urtica Dioica (Nettle) Leaf
Extract, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate,
Camellia Sinensis Leaf Extract, Aloe Barbadensis
Leaf Juice Powder, Alcohol, Lecithin, Caprylyl
Glycol, Disodium EDTA, Glycine Soja (Soybean)
Oil, Sodium Oleate, Hydrogenated Lecithin,
Ubiquinone

Értékesítési érvek
Azonnal látható és érezhető 
bőröregedés-csökkentő hatás 
már egyetlen használat után:
• Simább bőr
• Rugalmasabb bőr
• Szebb bőrkép
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Eredeti, nem retusált fotók.*

ELŐTTE UTÁNA

ELŐTTE UTÁNA

ELŐTTE UTÁNA

*Az eredmények eltérhetnek.

„A ráncaim láthatóan csök-
kentek. A maszk hatékony-
sága lenyűgöző. Engem 
meggyőzött a termék.”

Manuela, 58

„Hihetetlen! A bőrképem 
sokkal simább és egyenle-
tesebb. Ragyog a bőröm. 
Sokkal fiatalabbnak érzem 
magam.”

Monika, 48

„A bőröm sokkal rugalma-
sabb és simább lett. 10 
évvel fiatalabbnak nézek ki. 
Teljesen lenyűgözött.”

Eberhard, 55

ZEITGARD Serox 
csodamaszk
50 ml

AZONNALI VÁÓ-HATÁS

NAME 
ZEITGARD Serox 
Instant Result Mask

INHALT 
50 ml

2.3 ZEITGARD
CARE SYSTEM 

SOFORTIGER WOW-EFFEKT
begeistert Anwender   
 
Echte Fotos – keine Retusche.*

„Wahnsinn! Mein 
Haut- bild wirkt viel 
feiner und ebenmä-
ßiger.Meine Haut 
strahlt wirklich! Ich 
fühle mich viel jünger.“

Monika, 48 Jahre.

„Meine Falten sind 
definitiv deutlich we-
niger geworden. Die 
Wirkung der Maske ist 
wirklich überraschend. 
Das Produkt hat mich 
echt überzeugt!“

Manuela, 58 Jahre.

„Ich habe wirklich ge-
merkt, wie meine Haut 
gestrafft und geglättet 
wurde. Ich sehe fast 
10 Jahre jünger aus. 
Ich bin begeistert!“ 

Eberhard, 55 Jahre.

NACHHER

NACHHER

VORHER

VORHER

NACHHERVORHER

* Ergebnisse können individuell abweichen.  www.LR-WOW-EFFECT.com
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ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 

CÉLCSOPORT
• Nőknek és férfiaknak 20 éves kor-

tól
• Száraz és/vagy igénybevett bőrre

                                                                            
JELLEMZŐK
Ez a bőröregedés-csökkentő arcápo-
ló termék támogatja a bőr sejtmeg-
újulását és nedvességbombával látja 
el a bőrt, ezzel biztosítva a még több 
vitalitást. Élettel telivé varázsolja és fe-
szesíti a bőrt: frissesség és simaság 
hyaluronsavakkal és zab peptidekkel.  
A könnyed krémemulzió gyorsan be-
szívódik és nedvességgel tölti fel a 
bőrt a hyaluronsavak, az alga kivonat 
és 7 gyógynövény segítségével. Min-
den bőrtípusnak megfelel, melynek 
több vitalitásra, energiára és rugal-
masságra van szüksége. Útközben is 
ideális.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel a krémet az arcodra reggel és 
este egységesen, majd masszírozd a 
bőrödbe.

INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZETEVŐK-
RŐL
A gyors dupla hatékonyság egyrészt 
feltöltő hatású, mely a hyaluronsa-
vak, a gyógynövény kivonatok és a 
reductine által optimális mennyiségű 
nedvességgel látja el a bőrt. Másrészt 
bőröregedés-csökkentő hatású is, 
mely a reductine, tocopherol, lipoder-
mol A- és E-vitamin, lecithin és bőra-
zonos esszenciális zsírsavak általi re-
generációt reaktiválja.

A hyaluronsav egy olyan hatóanyag, 
mely feltölti a bőrt és védi a kollagé-
neket és a rostokat.

VIZSGÁLATOK
A Dermatest Intézet 2007 októberé-
ben harminc 34 és 45 év közötti nő 
részvételével tesztelte a PowerLiftet. 
A tesztalanyok értékelése mutatja, 
hogy több mint 83% a bőr feszese-
dését igazolja. A ráncok megjelenése 
csökken (80%) a bőrkép élettel telibb  
lesz (70%).

 
ZEITGARD PowerLift
arckrém
30 ml

Összetevők Aqua (Water), Propylene Glycol, 
Ethylhexyl Stearate, Decyl Oleate, Butyrosper-
mum Parkii (Shea Butter) Fruit, Cetearyl Alcohol, 
Glycerin, Cetearyl Ethylhexanoate, Glyceryl 
Stearate, PEG-100 Stearate, Isopropyl Myristate, 
Dimethicone, Butylene Glycol, Sorbitol, Carbomer, 
Sodium Lactate, Lecithin, Arachidyl Propionate, 
Retinyl Palmitate, Ethyl Linoleate, Ethyl Linolenate, 
Ethyl Oleate, Tocopherol, Sodium Hyaluronate, 
Tocopheryl Acetate, Octyldodecanol, Avena Sativa 
(Oat) Kernel Protein, Glycine Soja (Soybean) Oil, 
Arnica Montana Flower Extract, Hamamelis Virgi-
niana (Witch Hazel) Water, Hamamelis Virginiana 
(Witch Hazel) Extract, Alcohol denat., Vitis Vinifera 
(Grape) Fruit Extract, Aesculus Hippocastanum 
(Horse Chestnut) Seed Extract, Laminaria Digitata 
Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Hedera Helix 
(Ivy) Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Glu-
cose, Disodium EDTA, Lactic Acid, Parfum (Frag-
rance), Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Methylchloroi-
sothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium 
Chloride, Magnesium Nitrate, Triethylene Glycol, 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben

Értékesítési érvek
• Intenzív nedvességbomba 

a bőr vitalitásáért
• Támogatja a sejtek meg-

újulását
• Mérsékli a vonalak és a 

ráncok megjelenését



ZEITGARD
2.3 ARCÁPOLÁS 

CÉLCSOPORT
Időseknek és fiataloknak - mindenki-
nek ajánlott a mindennapi arcápolás 
kiegészítéseként.

JELLEMZŐK
Az értékes jojoba olaj nedvesség-
gel látja el a bőrt és gondoskodik a 
friss, ragyogó arcszínről. A shizandra 
bogyó ápolja a bőrt és segíti termé-
szetes regenerálódását az éjszaka 
folyamán.
A már jól bevált Ultra Filling Spheres 
hatóanyag gondoskodik a hatékony 
bőröregedés-csökkentésről.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel hetente 2x lefekvés előtt az 
arcbőrre!

KIEGÉSZÍTÉS
A maszk a teljes körű ZEITGARD bőr-
öregedés-csökkentő program opti-
mális kiegészítője.

TIPP
Használd 20 perccel lefekvés előtt, 
így nem hagy foltot az ágyneműn!

Zeitgard éjszakai maszk
50 ml

Összetevők Aqua (Water), Glycerin, Butyrosper-
mum Parkii (Shea) Butter, Dimethicone, Simmond-
sia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Dicaprylyl Ether,
Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol,
Jojoba Esters, Squalane, Isopropyl Palmitate,
Phenoxyethanol, Helianthus Annuus (Sunflower)
Seed Wax, PEG-75 Stearate, Tocopheryl Acetate,
Ethylhexyl Palmitate, Steareth-20, Ceteth-20,
Urea, Trehalose, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Tocopherol, Xanthan Gum, Sodium
Hyaluronate, Parfum (Fragrance), Algin, Pullulan,
Saccharide Hydrolysate, Ethylhexylglycerin,
Maltodextrin, Pentylene Glycol, Serine, Acacia
Decurrens Flower Wax, Polyglycerin-3, Sodium
Hydroxide, Trihydroxystearin, Glyceryl Polyacrylate,
Disodium Phosphate, Caprylyl Glycol, Potassium
Phosphate, Glucomannan, Linalool

Értékesítési érvek
• 3 az 1-ben termék:

1. intenzív nedvességellátás
2. a természetes bőrregene-

ráció támogatása
3. bőröregedés-csökkentő 

hatás
• A mindennapi ápolás tökéle-

tes kiegészítője
• Egyszerű, éjszakai használat



KÖZKEDVELT

CÉLCSOPORT
Különleges ápolás férfiaknak, akik 
örökletes, idő előtti hajhullástól szen-
vednek.                                                        

JELLEMZŐK
A sampon kíméletesen ápolja a fej-
bőrt. Felkészíti a hajat és a fejbőrt a 
következő lépésre, a tonik alkalmazá-
sára. A tonik megszünteti az örökle-
tes hajhullást, támogatja a hajhagy-
mák vérellátását, a haj tovább marad 
a növekedési fázisban és a hajtövek 
rögzítése javul. 

A HASZNÁLAT MÓDJA
A tonik használata előtt moss hajat 
a samponnal. Vidd fel a tonikot a pi-
pettával a nedves hajadra és a fejbőr 
felső részére, majd masszírozd be és 
várj, míg hatni kezd.

Látható eredményeket a tonik rend-
szeres és tartós alkalmazásával ér-
hetsz el.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL
L-Recapin innovatív és hatékony Pro-
capil® hatóanyagkompexszel, oleanol- 
savval, apigeninnel és biotinyl- 
GHK-val. Ez a kombináció fellép az 
örökletes hajhullással szemben:
•  Az oleanolsavat az olajfák leveleiből 

nyerik ki, megakadályozza a hajtö-
vek visszafejlődését

• Az Aapigenin egy flavonoid, amit 
citrusfélékből nyernek ki és segíti a 
hajtövek vérellátását

• Biotinyl-GHK (vitaminokban külö-
nösen gazdag fehérje): megakadá-
lyozza a hajtövek visszaképződé-
sét, meghosszabbítja a növekedési 
fázist, a növekvő hajszálakat a fej-
bőrhöz rögzíti

VIZSGÁLATOK
A DermaTroinner vizsgálta a tonikot 4 
hónapon keresztül húsz 21-60 év kö-
zötti férfi részvételével. 

Eredmények:
A tesztalanyok 76%-a igazolja a to-
nik hatékonyságát és a nagyobb haj-
mennyiséget.

• L-Recapin lassítja a hajhullást
• A haj hosszabb ideig marad a növe-

kedés fázisában
• Jelentősen hozzájárul a haj rögzíté-

séhez
• A hajtövet a Procapil® hatóanyag-

komplex védi, erősíti és regenerálja

 

L-Recapin sampon 
és L-Recapin tonik
200-200 ml

Összetevők L-Recapin sampon:
Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Disodium 
Laureth Sulfosuccinate, Cocamidopropyl Betaine, 
PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, Sodium Lauroyl Sarco-
sinate, Sodium Lauroyl Glutamate, Cetrimonium 
Chloride, Panthenol, Mentha Piperita (Peppermint) 
Oil, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, Apigenin, 
Oleanolic Acid, Biotinoyl Tripeptide-1, Glycerin, 
Glycoproteins, Polyquaternium-10, Sodium 
Chloride, Citric Acid, Potassium Sorbate, Benzyl 
Alcohol, Dipotassium Phosphate, Phenoxyethanol, 
Propylene Glycol, Triethylene Glycol, Methylisot-
hiazolinone, Pentylene Glycol, Sodium Benzoate, 
Methylchloroisothiazolinone, Biotin, Magnesium 
Nitrate, Magnesium Chloride, Limonene

Összetevők L-Recapin tonik:
Aqua (Water), Alcohol denat., Butylene Glycol, 
Isopropyl Alcohol, Arginine, Citric Acid, PPG-26-
Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Apigenin, Oleanolic Acid, Biotinoyl Tripeptide-1

Értékesítési érvek
• Megszünteti az örökletes 

hajhullást
• Növeli a haj mennyiségét
• Tudományosan bizonyított 

hatékonyság

1. 2.

Felhám

Irha

Bőralja

Sampon Tonik

3. L-RECAPIN 
HAJÁPOLÁS



4. MICROSILVER
ANTIBAKTERIÁLIS ÁPOLÁS

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A MicroSilver az antibakteriális bőrápolás egy sajátos 
változata, ami segít helyreállítani a bőr egyensúlyát. A 
MicroSilver termékek különleges jellemzője a benne lévő 
tiszta ezüst tartalom, a dexpanthenol és a különféle cink 
összetevők. Ezen összetevők kombinációinak és a kivé-
telesen aktív MicroSilver BG™-nek köszönhetően a ter-
méknek hármas hatása van: elpusztítja a baktériumokat, 
szabályozza a bőrproblémákat és általánosan stabilizálja 
a bőr megjelenését.

A MICROSILVER PLUS szivacsos, nagy felületi szerkeze-
te jelentős érintkezési felületet ad a mikroorganizmusok 
számára (elnyelés/felszívódás). Ugyanakkor a fémes mikro 
ezüst (MICROSILVER PLUS BG™) ezüst ionjai folyamato-
san felszabadulnak. Ezek az ezüst részecskék közvetlenül 
megtámadják a mikroorganizmusok burkát, gátolják a sejt- 
osztódásukat és megakadályozzák további szaporodásu-
kat.

A MicroSilver előnyei a kozmetikában:
• Már alacsony koncentráció esetén is hatékony a bakté-

riumokkal szemben
• Tiszta, fizikális előállítás (kémiai folyamatok nélkül)
• Hosszantartó hatékonyság a bőrre: leküzdi a baktériu-

mokat és megelőzi az újraképződésüket

A MicroSilver előállítása szabadalmaztatott folyamat.

CÉLCSOPORT 
A MicroSilver Plus egy funkcionális bőrápoló termékcsalád 
hatékony MicroSilver BG™ hatóanyaggal, mely megbízha-
tó megoldásokat kínál a célzott bőrproblémákra:

 
MICROSILVER PLUS

A termékcsalád tagjai: 
arctisztító krém · arckrém · fogkrém · fogápoló rágógumi · korpásodás elleni sampon · kéztisztító gél 

· golyós dezodor

Egyenetlen 
bőr

Érzékeny fogak és 
fogíny

Korpa és viszkető 
fejbőr

Száraz, 
repedezett láb/
kellemetlen szag

Száraz,
igénybevett bőr

Nagyon száraz, 
megviselt bőr

Kellemetlen 
izzadtságszag



4. MICROSILVER
ANTIBAKTERIÁLIS ÁPOLÁS

HATÉKONYSÁG
A MICROSILVER PLUS azzal a céllal került kifejlesztésre, 
hogy elpusztítsa a bőrfelületen található ártalmas mikro-
organizmusokat (pl. baktériumok, vírusok, gombák), ame-
lyek kedvező feltételek között szaporodhatnak a bőrön 
(intenzív burjánzás), különösen bőrsérülések és bőrirritáció 
esetén. A MICROSILVER PLUS hatása főleg a mikroor-
ganizmusok sejtfalának enzim szabályozású anyagcsere 
funkcióinak csökkentésével jelenik meg. Aktívan támogatja 
az irritált vagy igénybevett bőr regenerációjának természe-
tes folyamatát.  

A mikroorganizmusoktól megtisztult bőr megnyugszik és a 
megjelenése normalizálódik. A MICROSILVER PLUS BGTM 
eredményes hatásának köszönhetően a bőr megtartja 
gyönyörű kinézetét.  A bőr visszanyeri komfortérzetét és 
teljesen megnyugszik.

A MicroSilver Plus hatóanyagkombináció háromszorosan hat:

•  Antibakteriális: 
A Microsilver BG™ csökkenti a nem kívánatos bakté-
riumok megjelenését és megakadályozza újraképződé-
süket. 

•  Stabilizáló:  
 A dexpanthenol (B5 provitamin) megnyugtatja a bőrt,  
 gondoskodik a rugalmasságáról és a feszességéről.

•  Regeneráló: 
A cink összetevők segítik a bőr természetes regeneráló-
dását és támogatják a sebgyógyítást.

MICROSILVER PLUS

Tiszta ezüst

Dexpanthenol Cink kötések



4. MICROSILVER
ANTIBAKTERIÁLIS ÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Zsíros bőrre, egyenetlenségek megszüntetésére.

JELLEMZŐK
Gyengéden, pórus mélységig ápol. Nem szárítja ki a bőrt. 
Az egyenetlenségek csökkennek, a bőr funkciói stabili-
zálódnak.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Tisztítsd az arcod reggel és este az antibakteriális arc-
tisztító krémmel.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
Microsilver BGTM: csökkenti a baktériumokat 
Dexpanthenol: nedvességgel látja el a bőrt
Cink: regenerál
Cukortensid: gondoskodik a különösen gyengéd tisztí-
tásról

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális eredményeket az arckrém alkalmazásával ér-
hetsz el.

Összetevők Aqua (Water), MIPA-Laureth Sulfate, Acrylates Copolymer, Sodium 
Sweetalmondamphoacetate, Disodium Cocoyl Glutamate, Panthenol, Coco-Glu-
coside, Glyceryl Oleate, Silver, Zinc PCA, Parfum (Fragrance), Glycol Distearate, 
Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Xanthan Gum, Salicylic Acid, Sodium Laureth 
Sulfate, PEG-35 Castor Oil, Sodium Chloride, Citric Acid, Propylene Glycol, 
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, Bisabolol, Ascorbyl Palmitate, 
Niacinamide, Lecithin, Sodium Shale Oil Sulfonate, Cocamide MEA, Ethylhexylg-
lycerin, Sodium Hydroxide, Methylpropanediol, Caprylhydroxamic Acid, Benzoic 
Acid, Limonene, Linalool

Értékesítési érvek
• Gyengéd, pórusokig ható ápolás
• Csökkenti a bőregyenetlenséget
• Nem szárítja ki a bőrt

MICROSILVER PLUS 
arctisztító krém
150 ml

Egyenetlen bőr



4. MICROSILVER
ANTIBAKTERIÁLIS ÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Zsíros bőrtípusra, a bőregyenetlensé-
gek ellen.                                                                                   
                                                                      
JELLEMZŐK
Az arckrém gyulladáscsökkentő hatá-
sú, csökkenti a bőregyenetlenségeket 
és megelőzi az újabbak kialakulását. 
Megnyugtatja és regenerálja a bőrt, 
finomítja a bőrképet. Nem zsírosodik, 
nem ragad, gyorsan beszívódik.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Használd reggel és este, vidd fel 
egyenletesen a megtisztított arcbőrre. 

INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZETEVŐK-
RŐL
• MicroSilver BG™: csökkenti a 

baktériumokat, megelőzi a bőre-
gyenetlenségeket

• Dexpanthenol: nyugtat és ápol
• Cink: gyulladáscsökkentő, rege-

neráló
• Defensil: megnyugtatja a bőrt, 

csökkenti a viszketést, gyulladás-
csökkentő

VIZSGÁLATOK
A tanulmányok a bőrzsírtartalom je-
lentős csökkenését igazolják*.

*A Dermatest Intézet vizsgálta 2010 no-
vemberében 6 héten keresztül húsz 16-24 
éves alanyon, akiknek zsíros a bőrtípusa és 
naponta egyszer használták az arckrémet.

• Az aknés bőr jelentős javulása**
• A miteszerek 24%-kal, a kiütések 

30%-kal, a pattanások 29%-kal 
csökkennek**

• Összeférhető az érzékeny, viszkető 
bőrrel**

** A Dermatest Intézet vizsgálta 2010 no-
vemberében 6 héten keresztül harminc 13-
25 éves alanyon, akiknek aknés a bőre és 
naponta egyszer használták az arckrémet.

KIEGÉSZÍTÉS 
Az arckrém egy egymásra épülő tisz-
tító és ápoló program tagja, mely ha-
tékonyan csökkenti a bőregyenetlen-
ségeket.

Optimális eredményekhez a krém 
használata előtt az arc alapos tisztí-
tását ajánljuk az arctisztító krémmel.

 
MICROSILVER PLUS 
arckrém
50 ml

Értékesítési érvek
• Megterhelt, aknéra  

hajlamos bőrre
• A bőrzsírtartalom jelentős 

csökkenése
• A bőrkép jelentős javulása

Összetevők Aqua (Water), Coco-Caprylate/Caprate, 
Propylene Glycol, C12-15 Alkyl Benzoate, Squalane, 
Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Panthenol, 
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer, Tocopheryl Acetate, Octyldo-
decanol, Silver, Zinc Oxide, Echium Plantagineum 
Seed Oil, Cardiospermum Halicacabum Flower/
Leaf/Vine Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil Unsaponifiables, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Dimethicone Crosspolymer, 
Polysorbate 60

Egyenetlen bőr



4. MICROSILVER
ANTIBAKTERIÁLIS ÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Érzékeny fogíny, kellemetlen lehelet 
és rossz fogak esetén ajánlott.                                                                                                                                  
                                                                            
JELLEMZŐK
Fogápoló termék az érzékeny fogak 
és fogíny tisztítására és ápolásá-
ra. Megelőzi a fogszuvasodást és a  
fogínygyulladást, eltávolítja a lepedé-
keket. Csökkenti a kellemetlen lehe-
letet.
 
A HASZNÁLAT MÓDJA
Reggel és este, illetve igény szerint 
napközben minimum két percen ke-
resztül mosd alaposan a fogad. 

További tippek:

A kellemetlen lehelet leküz-
dése:
Nyomj egy csík fogkrémet a 
nyelvedre és hagyd kifejteni a 

hatását. Olyan, akár egy szájvíz, legyőzi a 
baktériumokat, melyek a kellemetlen lehe-
letért felelősek. Öblítsd ki a szád alaposan.

A fogak közti rések tisztítása:
Nyomj fogkrémet az interden-
tál fogkefére és tisztítsd meg 
alaposan a fogak közti réseket, 

hagyd rövid ideig hatni, majd öblítsd ki a 
szád.
 

A fogíny erősítése:
A fogkrémet az interdentál 
fogkefével masszírozd a fog- 
ínybe és várj, amíg kifejti ha-
tását.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL
• Microsilver BG™: csökkenti a bak-

tériumokat a szájban
• Dexpanthenol: megnyugtatja az ér-

zékeny fogakat és a fogínyt
• Cink: segíti a gyulladt fogíny és a 

nyálkahártya gyógyulását
• Mineral Hydroxyapatit: felépíti a ter-

mészetes nyálkahártyát, javítja a fo-
gak durva felszínét, gondoskodik az 
erős és egészséges fogakról

VIZSGÁLATOK
Bizonyított hatékonyság: 90% a  
fogíny stabilizálását igazolja*

* A vizsgálatot a Dermatest Intézet végez-
te tíz 18-72 év közötti férfi és nő részvéte-
lével 2006 áprilisában 4 héten keresztül.

A fogínygyulladás és fogínyvérzés 
16,67%-kal csökken**

**A vizsgálatot a Dermatest Intézet vé-
gezte harminc 21-65 év közötti férfi és nő 
részvételével 2010 novemberében 4 héten 
keresztül, napi kétszeri használat mellett.

TANÚSÍTVÁNY
Szabadalmi szám: DE 10 2010 063 
720.3-43

KIEGÉSZÍTÉS
A fogkrém és a fogápoló rágógumi 
rendszeres használatával az LR tel-
jes programot kínál az egészséges 
fogakért. A MicroSilver hatóanyag ha-
tékonyan csökkenti a baktériumokat, 
melyek a fogproblémákért felelősek. 

MICROSILVER PLUS 
fogkrém
75 ml

Értékesítési érvek
• Megelőzi a fogszuvasodást 

és eltünteti a lepedékeket
• Megelőzi a fogínygyulladást
• Védi a fogzománcot

Összetevők Aqua (Water), Sorbitol, Hydrated Silica, 
Calcium Hydroxyapatite, Glycerin, Panthenol, Sodium 
C14-16 Olefin Sulfonate, Sodium Monofluorophosp-
hate, Cellulose Gum, Aroma (Flavor), Zinc Chloride, 
Silver, Lauryl Glucoside, Sodium Saccharin, Sodium 
Hydroxide, Limonene, CI 77891 (Titanium Dioxide)

Érzékeny fogak és 
fogíny

REGGEL

DÉLBEN

ESTE



4. MICROSILVER
ANTIBAKTERIÁLIS ÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Minden életkorban ajánlott (6 éves 
kortól javasolt).                                                                                                                           
                                                                            
JELLEMZŐK
A cukormentes rágógumi megakadá-
lyozza a fogszuvasodást és csökkenti 
a foglepedék kialakulásának esélyét.
 
A HASZNÁLAT MÓDJA
Étkezés után vagy napközben rágd 5 
percig.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL
Az egyedülálló MicroSilver és más jól 
bevált fogápoló hatóanyagok kombi-
nációja. 
A Microsilver BG™ csökkenti a bakté-
riumokat a szájban.
Az erythritol, a xylitol, a sorbitol és a 
maltitol gondoskodnak arról, hogy a 
baktériumok ne terjedjenek el.

VIZSGÁLATOK
A MicroSilver Plus fogápoló rágógumi 
hatékonyan csökkenti a fogszuvaso-
dásért, foglepedékért és a kellemetlen 
leheletért felelős baktériumok kialaku-
lását. 
Igazolt*: kétszer olyan hatékony, mint 
a forgalomban lévő rágógumik.
Gyorsabb: rövidebb idő alatt csök-
kenti a baktériumokat, mint a ver-
senytársai.
Hatékonyabb: 83%-os hatékonyság-
gal távolítja el a baktériumokat**, míg 
más forgalomban lévő termékek csak 
40-60%-ossal.
Hosszabb: nagyobb hatékonyság, 
mint a versenytársak esetében.

*A Dermatest Intézet vizsgálta húsz 26-54 
év közötti fő részvételével.

**A streptokokkus baktériumra vonatkozik. 
A Dermatest Intézet vizsgálta húsz 26-54 
év közötti fő részvételével 2010 februárjá-
ban 2 napon keresztül.

TANÚSÍTVÁNY
Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 
546 A1

KIEGÉSZÍTÉS
A fogkrém és a fogápoló rágógumi 
rendszeres használatával az LR tel-
jes programot kínál az egészséges 
fogakért. A MicroSilver hatóanyag ha-
tékonyan csökkenti a baktériumokat, 
melyek a fogproblémákért felelősek.  

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Ideális megoldás az irodában, a mun-
kahelyen vagy útközben.

 
MICROSILVER PLUS 
fogápoló rágógumi
10 x 1 db

Értékesítési érvek
• Ideális útközben, a napi 

fogápolás kiegészítéseként
• Megelőzi a fogszuvasodást 

és gondoskodik a friss 
leheletről

• Hatékonyabb, mint a 
forgalomban lévő rágógumik

Összetevők Gum Base, Xylitol, Erythritol, Maltitol, 
Sorbitol, Aroma (Flavor), Acacia Senegal Gum, 
Menthol, Titanium Dioxide, Lecithin, Glycerin, Silver, 
Limonene, C.I. 42090 (Blue 1).

Érzékeny fogak és 
fogíny

REGGEL

DÉLBEN

ESTE



4. MICROSILVER
ANTIBAKTERIÁLIS ÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Korpás hajra. 
Száraz, viszkető fejbőrre. 
                                                                            
JELLEMZŐK
Gyengéden tisztít, megszünteti a kor-
pát és megakadályozza annak újra-
képződését. Ápolja a hajat és meg-
nyugtatja a fejbőrt – érzékeny fejbőrre 
is ajánlott. 

A HASZNÁLAT MÓDJA
Masszírozz be egy kevés sampont a 
hajadba, hagyd rövid ideig hatni, majd 
alaposan mosd le langyos vízzel. A 
különösen gyengéd receptúrának 
köszönhetően a sampon mindennapi 
használatra is megfelelő, hogy a kor-
pa újraképződését megakadályozza.

INFORMÁCIÓ AZ HATÓANYAGOK-
RÓL
• Microsilver BG™: antibakteriális vé-

dőréteget képez a fejbőrön
• Dexpanthol: megnyugtatja a száraz 

és viszkető fejbőrt
• Cink: segíti a sebgyógyítást
• Octopirox: közismert korpásodás 

elleni hatóanyag

VIZSGÁLATOK
• 100% kevésbé korpás fejbőrt iga-

zol*
• 80% kevésbé száraz és piros fej-

bőrt igazol*

*A Dermatest Intézet vizsgálta tíz 22-56 év 
közötti férfi részvételével 2008 áprilisa és 
júniusa között.

MICROSILVER PLUS 
korpásodás elleni sampon
150 ml

Értékesítési érvek
• Háromszoros hatékonyság: 

antibakteriális, szabályozó 
és stabilizáló

• Megszünteti a korpát és 
megakadályozza újraképző-
dését

• Ápolja a hajat és megnyug-
tatja a fejbőrt

Összetevők Aqua (Water), MIPA-Laureth Sulfate, 
Disodium Laureth Sulfosuccinate, Cocamidopropyl 
Betaine, Zinc PCA, Acrylates Copolymer, Citric Acid, 
Potassium Undecylenoyl Hydrolyzed Wheat Protein, 
Sodium Lauroyl Glutamate, Disodium Cocoyl Gluta-
mate, Panthenol, Silver, Glycol Distearate, Glycerin, 
Laureth-4, Sodium Hydroxide, Polyquaternium-10, 
Piroctone Olamine, Menthol, Propylene Glycol, Sodi-
um Chloride, Parfum (Fragrance), Sodium Benzoate, 
Linalool, Limonene

Korpa és viszkető 
fejbőr



4. MICROSILVER
ANTIBAKTERIÁLIS ÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.                                                                                       
      
JELLEMZŐK
A kéztisztító gél antibakteriálisan tisztítja a kezeket, frissítő 
és tiszta érzést biztosít. Gyorsan beszívódik, nem ragad.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Egy kis adagot oszlass el a kezeden. 

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A MicroSilver BGTM gondoskodik a láthatatlan, antibakte-
riális védőrétegről. 
A Dexpanthenol ápolja és nedvességgel látja el a kezeket.
A cink támogatja a sebgyógyulást.
Az ásványi komplex védő filmréteget alkot.

KIEGÉSZÍTÉS
A különösen száraz és igénybevett kezek antibakteriális 
védelme és ápolása érdekében a MicroSilver kézkrém 
használatát ajánljuk.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Tökéletes megoldás, ha gyors tisztításra van szükséged 
útközben.

Összetevők Aqua (Water), Alcohol denat., Panthenol, Smithsonite Extract, Glyce-
rin, Allantoin, Silver, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Caprylyl Glycol, 
Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin

Értékesítési érvek
• A kezek higiénikus tisztítása útközben
• Frissességet és tisztaságot biztosít víz nélkül
• Hatékonyan távolítja el a baktériumokat

MICROSILVER PLUS 
kéztisztító gél
75 ml

Száraz, 
igénybevett bőr



4. MICROSILVER
ANTIBAKTERIÁLIS ÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.                                                                                                                     
                                                                            
JELLEMZŐK
Gyengéd dezodor alkohol nélkül, mely 
24 órán át megbízható védelmet biz-
tosít az izzadással szemben. Nem 
zárja el az izzadtságmirigyeket, nem 
tartalmaz alumíniumsót. A dezodor 
háromszoros hatékonysággal bír: an-
tibakteriális, szabályozó és stabilizáló.

A HASZNÁLAT MÓDJA
Vidd fel reggel és zuhanyzás után a 
hónaljadra.

INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZETEVŐK-
RŐL
• Microsilver BGTM: véd az izzadt-

ságszagot okozó baktériumokkal 
szemben

• Dexpanthenol: ápolja és megnyug-
tatja a hónalj érzékeny bőrét

• Cinksó: semlegesíti a szagokat
• Talkum: megköti az izzadtságot és 

csökkenti a foltok képződését 

VIZSGÁLATOK
• 80% igazolja, hogy nincs többé kel-

lemetlen szag*
• 80% igazolja, hogy nem okoz bőrir-

ritációt*

*A Dermatest Intézet vizsgálta húsz 26-76 
év közötti fő részvételével 2010 áprilisában 
4 héten keresztül.

KIEGÉSZÍTÉS
A száraz, igénybevett bőr mindenna-
pi tisztításához a tusfürdő rendszeres 
használatát ajánljuk.

MICROSILVER PLUS 
golyós dezodor
50 ml

Értékesítési érvek
• 24 órás védelem az 

izzadtságszag ellen
• Alkohol és alumíniumsó 

nélkül
• Megelőzi a szagképző 

baktériumok kialakulását

Összetevők Aqua (Water), Dimethicone, Triethyl 
Citrate, Talc, Propylene Glycol, Candida Bombicola/
Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Dicaprylyl 
Carbonate, Steareth-2, Ceteareth-12, Steareth-21, 
Stearyl Alcohol, Panthenol, Ceteareth-20, Silver, 
Zinc Ricinoleate, Lysine, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Xanthan Gum, Distearyl Ether, 
Citric Acid, Methylpropanediol, Parfum (Fragrance), 
Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Potassium 
Sorbate, Limonene, Linalool

Baktériumokkal 
ellepett, kellemetlen 
szagú hónalj

Friss, baktériumok-
tól mentes hónalj

Kellemetlen
izzadtságszag



4. MICROSILVER
ANTIBAKTERIÁLIS ÁPOLÁS5. TERMÉKADATOK

1.

2.

6.

3.

7.

8.

4.

1. ORSZÁGKÓD 
A termék országkódja az adott nyelv-
re utal. 

2. ÖSSZETEVŐK ADATAI 
Tájékoztatás a termék összetevőiről 
és ezek mennyiségéről. Az elsőként 
felsorolt összetevőt tartalmazza a ter-
mék a legnagyobb mennyiségben, az 
utolsót pedig a legalacsonyabban. 

3. TARTALOM 
A termék tartalma megjelenik a cso-
magoláson is. 

4. GYÁRTÁSI HELY 
Az ország, ahol a terméket előállítják. 

5. EAC JELZÉS
Azon termékek rendelkeznek EAC 
jelzéssel (tanúsítvánnyal), melyek sza-
badon szállíthatók. A gyártó ezzel el-
ismeri, hogy a termék a vámunió által 
előírt minden követelménynek megfe-
lel.

6. GYÁRTÓ ADATAI 
Információ a forgalmazóról és a cég 
székhelyéről. 

7. A TERMÉK TARTÓSSÁGA 
A dátum, ameddig a termék eláll. 

8. TÖLTÉSSZÁM 
A termékek egyértelmű jelzésére szol-
gál, hogy a gyártás nyomon követhe-
tő és dokumentálható legyen. 

26.03.2017
34567896

További információkat az összetevőkről az alábbi oldalán találsz:
http://www.haut.de/service/inci 

5.
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1. Női  i l latok

  1.1 Sztárok
  1.2 Dizá jn
  1.3 LR Class ics

2. Férf i  i l latok

  2.1 Sztárok
  2.2 Dizá jn
  2.3 LR Class ics

3. Termékadatok



II. ILLATOK

AZ LR PARFÜMKONCEPCIÓ 5 ALAPPILLÉRE

1. Kreáció
Az LR az innovatív koncepció egészét – az illatjegyektől a 
marketingen keresztül a csomagolásig – a németországi köz-
pontban fejleszti ki. A folyamatban nemzetközi kreatív csa-
patok és top parfümőrök is részt vesznek. Természetesen a 
gyártás is Ahlenben történik.
 
2. Minőség
Az LR parfümök illatainak tartóssága sokkal hosszabb - a 
magas parfümolaj koncentrátumoknak köszönhetően - 
mint más gyártóké. Az Eau de parfümök parfümolaj tartal-
ma a piacon általában 10-14%.

3. Sokszínűség
A három különböző árkategória– sztárok illatai, dizájn illa-
tok és LR Classics – nagy piaci lefedettséget biztosít. Az 
átgondolt koncepció exkluzív változatosságot kínál, ami 
minden ízlésnek és pénztárcának megfelel.

4. Sztárok illatai
Az LR kifejlesztett egy, a világon egyedülálló koncepciót. 
Nemzetközi sztárok a film, dizájn, divat és szórakoztatás 
világából az LR-rel szorosan együttműködve alkotják meg 
saját, személyes illataikat.
  
5. Szakértelem
Az elismert LR illatszakértelem bizonyított a többszörös 
jelölés által a DUFT STARS díjra.

ILLATJEGYEK:
A fej-, szív- és alapil lat a 3 építőelem, 
amelyből a parfüm áll és amelynek a sorá-
ból tökéletes harmónia árad: 

A fejillat az 
első illathullám, 

amely megcsapja 
az orrod, amikor ma-

gadra fújod a parfümöt. 
Ekkor döntöd el azt is, hogy 

tetszik vagy sem.

A szívillat akkor bontakozik ki, amikor a fejillat 
már elillant. Ez a parfüm központi karaktere, melyet 

jelentősen tovább érzünk, mint a fejillatot.

Az alapillat az illatlefutás harmadik és egyben utolsó lépése, mely 
benne lebeg a fej- és a szívillatban is, de ez az egyetlen, amely még hosszú 

órákig érződik.



II. ILLATOK

HOGYAN TALÁLD MEG A SAJÁT ILLATOD?
Próbáld ki! AZ LR praktikus illatmintákat kínál a SztárBox-
ban. Az illatokat először fújd papírcsíkra, ha megtaláltad a 
neked tetszőt, fújd rá a bőrödre is. Hiszen először ott fejlő-
dik ki az illat rendesen és így tudod megítélni, hogy tetszik 
vagy sem. Tipp: maximum 4 illatot próbálj ki egymás után, 
majd tarts egy rövid szünetet. A parfüm kiválasztásánál az 
is fontos tényező, hogy milyen alkalomra szeretnéd hasz-
nálni.  Az illatnak a személyiségedhez kell igazodnia: spor-
tosan természetes vagy inkább romantikusan elegáns? Az 
LR nagy választékot kínál.

ILLATKOMBINÁCIÓK
Hihetetlen, de igaz: egy parfümben 200 illataroma rejlik. Ezek 
természetesen érzékennyé teszik az illat harmonikus egyen-
súlyát. Ha több különböző parfümöt használsz egy időben, 
megzavarod ezt a harmóniát és diszharmónia jön létre, mely 
az önálló illatok karakterét megtöri. Azt tanácsoljuk, használj 
egy illatot tetőtől talpig a harmónia megőrzése érdekében.

HOGYAN HASZNÁLD HELYESEN A PARFÜMÖT?
Fújd be magad és hagyd a parfümöt a bőrödön meg-
száradni. Semmi esetre se masszírozd vagy dörzsöld 
a bőrödbe, mert akkor az illat elveszti az intenzitását. A 
tiszta parfümöt a magas parfümolajnak köszönhetően 
elég takarékosan használni. A legtöbb esetben elég egy 
fújásnyi az egyes bőrfelületekre. Azok a testrészek a legi-
deálisabbak, ahol az artériák közvetlenül a bőrfelület alatt 
futnak és a vérellátás is nagyobb. Ezeken a területeken a 
bőr különösen meleg, ezért itt teljesednek ki a legjobban 
az illatok. Ezek a helyek a dekoltázs, a csukló belső része, 
a térdhajlat, a könyökhajlat és a nyak. Ne felejtsd el a híres 
fújást a füled mögött sem!

EZÉRT NEM ÉRZED A SAJÁT PARFÜMÖD EGY IDŐ 
UTÁN 
Természetesen hozzászoksz az illathoz. Ha rendszeresen 
ugyanazt a parfümöt használod, az orrod egy idő után 
hozzászokik az illathoz. Mások a közeledben továbbra is 
intenzíven fogják érezni az illatot. Tipp: váltogasd gyakrab-
ban a parfümöd! Ne csak a kedvenc illatodat használd, 
hanem válogass különböző parfümök közül hangulatod és 
alkalom szerint!

EGY ILLAT – KÜLÖNBÖZŐ MEGJELENÉS
Ennek a két legalapvetőbb oka a bőrminőség és a táplál-
kozás. A parfüm illata reagál a bőr saját illatára és ezáltal 
teljesen individuálisan bontakozik ki. Így a száraz bőrön 
nem érezzük annyira intenzívnek, mint a zsíros bőrön. Így 
lehetséges az is, hogy egy illat, amelyet máson nagyon 
szeretsz, a te bőrödön teljesen máshogy érződik. Az érzé-
kelés további döntő tényezői a hangulat és a napszak. Ami 
estére alkalmas, napközben akár tolakodó is lehet.

ÍGY HOSSZABBÍTSD AZ ILLAT TARTÓSSÁGÁT A 
BŐRÖDÖN
Egyrészt attól függ a parfümök tartóssága, hogy milyen alko-
tóelemekből állnak, másrészt pedig a viselő bőrminőségétől. 
A tartósság érdekében fújd be magad többször a nap folya-
mán.

A PARFÜM MEGŐRZÉSE 
A parfümöket hűvös és száraz helyen kell tárolni, lehetőleg 
az eredeti csomagolásban. Az erős napfény és a meleg 
megváltoztathatják a parfüm színét és intenzitását, de a 
tartósságot is csökkenthetik. 



ILLAT ABC 

Ámbra: meleg és nehéz illata van, kissé édes és aromás. Keleties jelleget ad az illatkompozíciónak.

Aromás: a fűszernövényekre (bazsalikom, rozmaring, levendula) jellemző karakter, leginkább a férfi illatok 
között elterjedt.

Bergamott: zöld citrusféle, friss, fűszeres és édes illattal. 

Cédrusfa: gyakran használják a férfi illatok gyártásában fás, meleg és száraz illata miatt.

Ciprus: a női illatok egyik kategóriája. Az elnevezés az 1917-ben Francois Coty által alkotott parfümből 
származik. Az elnevezés a citrus illat, mint fő fázis és a pacsuli, valamint tölgyfazuzmó mint 
alapfázis közötti különbségre igyekszik utalni.

Citrus fázis: az illatnak könnyed, zamatos, frissítő karaktert ad. Ilyen például a narancs, a citrom, a bergamott, 
a lime és a grépfrút.

Fás illat: ilyen fázisú például a cédrus vagy a szantálfa, de a pacsuli vagy a vetiver is, amelyek egy illat 
alapfázisaihoz a leggyakrabban használatosak. A fás fázisok hagyományosan a férfi illatokra 
jellemzőek, habár népszerűségük a női illatok körében is növekszik.

Fougere: a férfi illatok kategóriája és olyan irányzatot takar, melyben citrus alapillat, levendula, muskátli és 
fás fázisok (tölgyfazuzmó és pacsuli) keverednek.

Friss: a frissesség egy benyomás, amely mindig egy másik karakterrel együtt áll, például: friss és 
citrusos, friss és virágos.

Fűszeres: a fűszerek illata. Szinte minden ismert fűszer (fahéj, bors, koriander, gyömbér, kardamom) 
megtalálható a parfümökben illóolaj formájában.

Gourmand: a csokoládé, likőr, kávé, méz, karamella, pörkölt cukros mandula, stb. illata.

Gyümölcsös: a gyümölcsök illatai, melyek jellemzően a fiatalabb korosztálynak készült parfümökben jelentősek.

Írisz: a sziromfélék családjába tartozó virág; a gyökeréből földszerű, fás-édes illatot nyernek, ami a 
parfümöknek férfias jelleget ad.

Jázmin: egy nagyon különleges összetevő, ami a legtöbb női illatnál használatos. Intenzív, édes és 
mámorító, kellemes mézes fázisú. 

Kardamom: népszerű fűszer az arab országokban; fűszeres, aromás illata miatt parfümökhöz is használják 
összetevőként.

Napraforgó: a napraforgó virág esszenciája, ami a vaníliára, marcipánra és a mandula púderes édes illatára 
emlékeztet.

Neroli: a keserű narancsvirág illata. Aromás, keserédes, gyümölcsös, könnyed virágos illat, ami a napot 
és a meleget idézi.

Oriental: meleg, erős, érzéki és kábító – gyakran egzotikus virágokkal, vaníliával, ámbrával és tonkababbal.

Oud: egy ázsiai fa gyantája, ami egyike a világ legdrágább parfüm alapanyagainak. Keleten az  
oudot már kétezer éve ismerik, de a világon csak mostanában kezdett elterjedni. Ezt az egzotikus 
összetevőt egyre szélesebb körben kezdik Nyugaton is megkedvelni.

II. ILLATOK



ILLAT ABC

Pacsuli: a pacsuli bokor szárított leveleiből származó, földszerű, édes-fás és nehéz illat. A pacsuli 
sejtelmes és csábító jellegű illatot ad.

Pézsma: természetes meleg és édes illatot sugároz. A fehér pézsmát gyakran használják parfümökben, 
ami a tisztaság, gyengédség és az ápolt bőr érzetét hagyja maga után. 

Púderes: édeskés, száraz karakter, mely nagyon nőies és finom. Az arcpúderre emlékeztető illat.

Szantálfa: bársonyos, meleg, édes, fás illat. 

Tengeri fázis: friss, áttetsző, ugyanakkor erős illat fázis, amihez a könnyed tengeri szellő, vízesés, vagy a sós 
óceán képzete társul.

Tonkabab: a cumaru fa gyümölcsében található. Meleg, virágos, könnyed keleties illat, ami a vaníliára és a 
marcipánra emlékeztet és gyengéd vágyfokozó hatása is van.

Tubarózsa: a liliom virághoz hasonló, tündöklően fehér, különlegesen kábító, nehéz, édes és tüzes illat. A 
tubarózsa kitűnő illatesszencia, amit különleges parfümök készítéséhez használnak.

Vanília: az illatok királynőjének tartják megkülönböztetett meleg, lágy, édes aromája és intenzív 
hosszantartó illata miatt.

Vetiver: egy trópusi fűféle gyökeréből nyerik. Földszerű, fás, füstös, meleg illat.

Virágos: virágok illata, melyek leginkább a női parfümökre jellemzőek, de egyesével a férfi parfümökben 
is találhatók virágos jegyek.

Víz illat: a víz frissességét, könnyedségét és áttetszőségét idéző illat.

Ylang-ylang: egy sárgás virág, ami Délkelet-Ázsiában nő és illata hasonlatos a jázminéhoz; virágos, édes és 
kábító hatású.

Zöld illat: a fű, a levelek illatát idézi, amit gyakran illat főfázisként is használnak.

II. ILLATOK



1. NŐI ILLATOK

TÍPUS KARAKTER LR ILLATOK 

Nagyon érzéki
Kifejező
Extravagáns
Csábító

Keleties
Púderes
Csábító

LR Classics Hawaii
MEU by Cristina Ferreira
LR Classics Antiqua
Femme Noblesse
Harem

Életvidám
Spontán
Egyszerű, de érzéki

Virágos
Gyümölcsös
Érzéki

LR Classics Santorini
Beautyqueen
Heart & Soul
Guido Maria Kretschmer 
hölgyeknek
Pseudonym

Aktív
Öntudatos
Természetes
Inspiráló

Friss
Virágos
Inspiráló

LR Classics Valencia
LR Classics Los Angeles
Rockin˙ Romance
LR Classics Marbella

Nőies
Romantikus
Stílusos
Elegáns

Virágos
Természetes
Elegáns

Lovingly
Karolina by Karolina Kurkova
Sensual Grace
Karolina Kurkova
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Minden alkalom
Üzleti talákozó
Mindennapok

Minden alkalom
Ünnepi események

Mindennapok
Baráti találkozók
Nyár
Sport
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A SZTÁR ILLATA
Guido Maria Kretschmer nemzetközi 
divattervezőként már évek óta sikeres 
a nők és a férfiak körében egyaránt.

Olyan ruhákat tervez, melyek egészen 
közel állnak viselőjükhöz. De a töké-
letes megjelenéshez az illat is hozzá-
tartozik, mely hangsúlyozza a szemé-
lyiséget.

Guido Maria Kretschmer így gondolja:
„Az embereket szeretni kell, a helyük-
be képzelni magad, meg kell őket 
érinteni a divattal. És ez a helyzet egy 
jó parfümmel is. Nem elég, hogy el-
kápráztat, meg is kell, hogy érintsen.”

A parfüm egy teljesen személyes él-
mény. Megérint valakit, emlékeket éb-
reszt, vonzerőt és életörömöt áraszt, 
kifejezi a stílust, éppen úgy, mint egy 
ruhadarab. Guido Maria Kretschmer 
divattervezőként már régóta egy sze-
mélyes illatkreációról álmodott, most 
végre valóra válthatta az álmát.

ILLATDIZÁJN
Ahogy a ruháiban, úgy a parfümjeiben 
is elég sok rejlik Guidoból: stílusos és 
időtlen elegancia, részletgazdagság 
és egy leheletnyi nemzetközi vonzerő.

ILLATLEÍRÁS 
A női parfüm egy összetéveszthetet-
len kompozíció. A gyengéd csábítás 
találkozik az időtlen eleganciával a fej- 
illattól egészen az alapillatig. A man-
darinból, rózsából és vaníliából álló 
illatcsokor csábító és meleg jegyeket 
kölcsönöz a parfümnek.

TERMÉKEK AZONOS 
ILLATCSALÁDBÓL
LR Classics Santorini
Beautyqueen
Heart & Soul
Pseudonym

Guido Maria Kretschmer 
hölgyeknek
50 ml
virágos, gyümölcsös, érzéki

Összetevők (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), 
Linalool, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal,Li-
monene, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Coumarin, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, 
Citral, Farnesol, CI 17200 (Red 33)

Fejillat 
bergamott, mandarin, szilva, 
körte

Szívillat 
rózsa, jázmin, narancsvirág, 
lótusz

Alapillat 
borostyán, szantálfa, vanília, 
pézsma

1.1 NŐI ILLATOK – SZTÁROK  



A SZTÁR ILLATA 
Cristina Ferreira Portugáliában már 
régóta közkedvelt TV-sztár. Termé-
szetességével és nyitottságával nap 
mint nap elbűvöli és lelkesíti a né-
zőközönséget. A MEU az első illata, 
mely csodálatos ajándék a rajongói-
nak.

ILLATDIZÁJN
Nőies eleganciát, sokoldalúságot, 
szimpátiát és életörömöt jelképez az 
üveg erőteljes pink színe. Az arany 
„U” betű egy pimasz, modern dizájnt  
ad az üvegnek. Az illat neve „MEU” 
(=enyém) a TV-sztár portugál gyöke-
reire vezethető vissza.

ILLATLEÍRÁS
Cristina első illata egy teljesen indi-
viduális érintés, mely megtestesíti 
a sokoldalú személyiségét. Igéző il-
latkompozíció édes és gyümölcsös 
bergamottból, elegáns rózsából, lágy 
vaníliából és csábító pacsuliból – lebi-
lincselő és ellenállhatatlan illat. 

Eleganciát, nőies csáberőt, hitelessé-
get, szimpátiát és sokoldalúságot su-
gároz, valamint nagyszerűen egyesíti 
Cristina portugál származását a mo-
dern, nemzetközi életstílussal.

TERMÉKEK AZONOS 
ILLATCSALÁDBÓL
LR Classics Hawaii
LR Classics Antigua
Femme Noblesse
Harem

 
MEU by Cristina Ferreira
50 ml
púderes, keleties, csábító

Fejillat 
benzoeviasz, mediterrán 
növények, bergamott      

Szívillat 
rózsa, jázmin, narancsvirág     

Alapillat 
pacsuli, vanília, borostyán  

Összetevők (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), 
Benzyl Salicylate, Benzyl Benzoate, Citronellol, 
Citral, Coumarin, Geraniol, Linalool, Limonene

1.1 NŐI ILLATOK – SZTÁROK  



A SZTÁR ILLATA 
Karolina Kurkova második illata első 
sorban a topmodell sokoldalúságát, 
privát személyét hangsúlyozza. Ener-
giát, magabiztosságot, pozitív kisu-
gárzást és tiszta életörömöt sugároz. 
Egyszerűen olyan, mint Karolina: iz-
galmas és erőteljes!

ILLATDIZÁJN
Az üveg dizájnja elölről letisztult és 
elegáns, a hátoldal erős színeit azon-
ban a modern, etnikus divat inspirálta.

Színek és a jelentőségük:      
Türkiz: frissesség, könnyedség és ins-
piráció
Arany: ragyogás és melegség
Pink: szimpátia és nőiesség

A központi dizájnelem a nap és kul-
turális jelentése, mely tökéletesen 
passzol Karolina személyiségéhez. A 
nap az életerő jele. Fényt, inspirációt, 
energiát és meleget sugároz. Ezek a 
jellemzők pontosan tükrözik Karolina 
karakterét is. Az átlátszó üveg nagy-
szerűen illik a könnyed illathoz és tel-
jesen különbözik az első parfümtől.

Az üveget egy 18 karátos aranyozott 
lánc díszíti, melyen Karolina nevének 
kezdőbetűi állnak. Az értékes lánc 
kapcsolatot teremt Karolina személyi-
sége és a divatvilág között.

ILLATLEÍRÁS
A Karolina by Karolina Kurkova egy 
inspiráló, virágos illat - egy elegáns, 
mégis ravasz illatkompozíció, mely 
Karolina magabiztosságát, stílusát és 
kreatív energiáit interpretálja. Olyan 
inspiráló akár az első napsugarak. 

TERMÉKEK AZONOS 
ILLATCSALÁDBÓL 
Lovingly by Bruce Willis
Sensual Grace
Karolina Kurkova
    

Karolina by Karolina 
Kurkova
50 ml
virágos, friss, elegáns

Összetevők (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), 
Benzyl Salicylate, Linalool, Alpha-Isomethyl Iono-
ne, Limonene, Geraniol, Citronellol, Citral, Benzyl, 
Benzoate

Fejillat 
friss zöldek, rózsabors, 
benzoeviasz

Szívillat 
rózsa, ibolya

Alapillat 
vanília, szantálfa 

1.1 NŐI ILLATOK – SZTÁROK  



A SZTÁR ILLATA
A világ egyik legsikeresebb szuper-
modellje, olyan műsorok vezetője volt, 
mint a „The Face” és a „The perfect 
model”. A ragyogás, a sokoldalúság 
és az erő megtestesítője. Bemutat-
juk Karolina Kurkova első, kizárólag 
az LR-nek készített illatát. A parfüm 
karaktere a nemzetközi kifutók csillo-
gását és  Karolina Csehország iránti 
tiszteletét idézi.

ILLATDIZÁJN
Karolina Kurkova illatáért rajongott 
a „DUFT STARS” 2013 zsűrije is. Az 
LR volt az egyetlen direkt értékesítési 
vállalat, melyet jelöltek a megtiszte-
lő díjra. Ebben az időtlen eleganciát 
sugárzó üvegcsének is nagy szerepe 
volt, melyet kizárólag a világsztárnak 
készített fényes jelkép díszít.  A fehér 
kiszerelés pedig a nemzetközi kifutó-
kat tükrözi, melyeken Karolina otthon 
érzi magát. Az arany elemek ragyogó 
hatást kölcsönöznek az üvegnek. 

ILLATLEÍRÁS
Ezzel a különleges illattal bepillan-
tást nyerhetsz a topmodell világába. 
Csábító virágok, mint a jázmin és a 
tubarózsa keverednek a meleg va-
níliajegyekkel, a leheletnyi édes méz 
pedig felejthetetlen benyomást kelt. 
Színtiszta bohém ragyogás.

KITÜNTETÉS
Jelölték 2013-as német DUFT STARS 
parfümdíjra

TERMÉKEK AZONOS 
ILLATCSALÁDBÓL 
Lovingly by Bruce Willis
Karolina by Karolina Kurkova
Sensual Grace     

Karolina Kurkova
50 ml
virágos, friss, elegáns

Összetevők (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), 
Isoeugenol, Farnesol, Citral, Eugenol, Benzyl 
Alcohol

Fejillat 
mandarin, narancs, friss zöldek

Szívillat 
tubarózsa, jázmin, édes és 
gyümölcsös rózsajegyek

Alapillat 
méz, vanília, pézsma

1.1 NŐI ILLATOK – SZTÁROK  



A SZTÁR ILLATA
2011 ősze óta nemcsak Bruce Wil-
lis az LR család tagja, hanem gyö-
nyörű felesége, az ex-modell Emma 
Heming-Willis is csatlakozott hozzánk 
márkanagykövetként.
Az igaz szerelem az, ami Bruce Wil-
list inspirálta, hogy egy illatot aján-
dékozzon feleségének. A Lovingly 
olyan szenvedélyes parfüm, mint ez 
a különleges szerelmi vallomás. Kez-
detben elvarázsolnak a friss citrusok, 
majd a szívillatban a virágok ejtenek 
rabul, végül pedig egy leheletnyi szan-
tálfa és pézsma csábít el. A Lovingly 
Bruce Willis tiszteletének kifejezése 
felesége, Emma Heming-Willis iránt.

ILLATDIZÁJN
Az üveg kidolgozása klasszikusan ele-
gáns. A kézzel készített selyem szalag 
az intim összetartozás szimbóluma, 
mely az örök szerelmet jelképezi Bru-
ce és Emma között. Az életörömöt és 
a romantikát erősíti az üveg domború 
logója.

ILLATLEÍRÁS 
Fehér virágok és friss citrusok csok-
raként az illat a csábítás aurájába 
burkolja viselőjét. A szantálfa és a 
pézsma melegséget és színtiszta ro-
mantikát kölcsönöznek az illatnak.

KITÜNTETÉS
Jelölték 2012-es német DUFT STARS 
parfümdíjra.

TERMÉKEK AZONOS 
ILLATCSALÁDBÓL 
Karolina by Karolina Kurkova
Karolina Kurkova
Sensual Grace

Lovingly by Bruce Willis 
50 ml
tengeri, virágos, inspiráló

Összetevők (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), 
Benzyl Salicylate, Ethylhexylglycerin, Hexyl 
Cinnamal, Citronellol, Limonene, Linalool, Benzyl 
Alcohol, Geraniol, Eugenol, Coumarin, Citral

Fejillat 
citrusok, körte, fűszerek

Szívillat 
jázmin, liliom, pünkösdi rózsa, 
tubarózsa

Alapillat 
fehér cédrusfa, szantálfa, 
pézsma

1.1 NŐI ILLATOK – SZTÁROK  



A SZTÁR ILLATA
Modellként, tündöklő édesanyaként 
és Bruce Willis feleségeként Emma 
Heming-Willis ennek a csillogó illat-
kompozíciónak a tökéletes képviselő-
je. 

ILLATDIZÁJN
A Lightning Kollekció 3 illatot tartal-
maz, melyek fénylő csillogást, sok-
színű érzelmeket és mágikus energiát 
sugároznak. A 3 kreációt a Swarovski  
kristályok teszik még nemesebbé. 
Ezek együttesen alkotják a színek, ha-
tások, formák és méretek egyedülálló 
sokszínűségét, melyek az inspiráció 
forrásaként szolgálnak.
A Swarovski már 1895 óta a tiszta, 
tökéletesen csiszolt kristályok prémi-
ummárkája. Az értékes drágaköveket 
a „Crystals from Swarovski” pecséttel 

látták el. Csak ez a jelzés garantálja 
a Swarovski kristályok valódiságát. 
A jelzésen elhelyezett nyomkövetési 
szám segítségével az eredetiség is 
ellenőrizhető. Ezenkívül az exkluzív, 
kristályformájú kupak rabul ejtően 
széppé varázsolja az üveget.

ILLATLEÍRÁS 
A tiszta víz felszínén visszatükröződő 
fény – ez az illat a mély vizek mági-
kus tisztaságát sugározza magából. A 
tengeri jegyek keverednek a törékeny 
vízililiom és a meleg cédrusfa aromá-
ival.

TERMÉKEK AZONOS 
ILLATCSALÁDBÓL 
LR Classics Valencia
LR Classics Los Angeles
Rockin’Romance
LR Classics Marbella

Lightning
Emma Heming-Willistől
Essence of marine
50 ml
tengeri, virágos, inspiráló

Összetevők (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), 
Benzyl Salicylate, Limonene, Alpha-Isomethyl Io-
none, Citronellol, Citral, Linalool, Geraniol, Benzyl 
Benzoate, Farnesol

Fejillat 
bergamott, citrom

Szívillat 
vanília, ylang-ylang

Alapillat 
cédrusfa, pézsma, szantálfa

1.1 NŐI ILLATOK – SZTÁROK  



NŐI ILLATOK – SZTÁ-
ROK  

ILLATLEÍRÁS
Rózsa – a sokoldalú érzelmek ragyogóan szép megtes-
tesülése üvegcsébe zárva. Érzéki illat csábító jázminnal, 
romantikus rózsával és egy leheletnyi pézsmával.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
Lovingly by Bruce Willis
Karolina by Karolina Kurkova
Sensual Grace
Karolina Kurkova

Lightning
Emma Heming-Willistől
Essence of rose
50 ml
virágos, gyümölcsös, 
csábító

Összetevők (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Benzyl Salicylate, Linalool, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Geraniol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Limonene, Ethylhexyl Salicylate, Hexyl 
Cinnamal, Benzyl Benzoate, Eugenol, CI 17200 (Red 33)

Fejillat 
friss, gyümölcsös, jázmin

Szívillat 
fűszeres, púderes, rózsa

Alapillat 
édes, keleties, pézsma

ILLATLEÍRÁS
Az illat megtestesíti az élet energiáját, melegségét és 
dinamikáját. A gyümölcsös bergamott, a bizsergető na-
rancs és a csábítóan meleg pacsuli kellemes összeolva-
dása.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
LR Classics Hawaii
MEU by Cristina Ferreira
LR Classics Antigua
Femme Noblesse
Harem

Lightning
Emma Heming-Willistől
Essence of amber
50 ml
keleties, púderes, csábító

Fejillat 
bergamott, cseresznye, mandarin

Szívillat 
narancsvirág, rózsa, írisz

Alapillat 
tonkabab, pacsuli, vanília

Összetevők (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Benzyl Sali-
cylate, Linalool, Coumarin, Geraniol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Citral, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol

1.1 NŐI ILLATOK – SZTÁROK  



1.2 NŐI ILLATOK – DIZÁJN

ILLATLEÍRÁS 
A világ a lábaid előtt hever. 
Üvegcsébe zárt siker és csillogás a 
szépségkirálynők üdeségével. Gyü-
mölcsös-friss mandarin, romantikus 
rózsa, csábító jázmin és pézsma ke-
veréke.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSA-
LÁDBÓL 
LR Classics Santorini
Eau de Style
Heart & Soul
Pseudonym
Guido Maria Kretschmer

Beautyqueen
50 ml
virágos, gyümölcsös, érzéki

Összetevők  (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), 
Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Limonene, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, 
Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Hexyl 
Cinnamal, Citronellol, Geraniol, Evernia Prunastri 
(Oakmoss) Extract, Citral, Ethylhexyl Methoxy-
cinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
Ethylhexyl Salicylate, CI 19140 (Yellow 5), CI 60730 
(Ext. Violet 2), CI 61570 (Green 5)

Fejillat 
bergamott, mandarin, ana-
nász, fekete ribizli

Szívillat 
rózsa, jázmin, ibolya

Alapillat 
borostyán, pézsma, vanília, 
moha



ILLATLEÍRÁS 
Lélegzetelállítóan gyümölcsös
A Heart & Soul az öntudatos nőiesség szimbóluma.  
Inspiráló és szenvedélyes. Az érzéki gyümölcsös illatva-
rázs fekete ribizli, vörös szilva, rózsa és vanília keveréké-
vel rendkívüli kisugárzást kölcsönöz.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
LR Classics Santorini
Beautyqueen
Pseudonym
Guido Maria Kretschmer

Heart & Soul
50 ml
virágos, gyümölcsös, érzéki

Összetevők  (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Citronellol, 
Linalool

Fejillat 
vérnarancs, ananász, frézia

Szívillat 
ribizli, pünkösdi rózsa, körte, szilva

Alapillat 
pézsma, szantálfa, fehér cédrusfa, finom 
vaníliaaromák

ILLATLEÍRÁS 
Inspirálóan friss
Szenvedélyessége minden ajtót megnyit. Az illat friss, 
szokatlan zamatával csábít el bennünket. Az egyedülál-
ló illatkreáció üde citrusos jellegével, romantikus rózsás, 
varázslatos ylang-ylang és meleg cédrusfa jegyeivel egy-
szerre áraszt energikus és buja atmoszférát.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
LR Classics Valencia
LR Classics Los Angeles
LR Classics Marbella

 
Rockin´ 
Romance
50 ml
virágos, 
gyümölcsös, 
érzéki

Összetevők  (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Citral, Linalool, 
Cinnamal, Citronellol

Fejillat 
narancs, citrom, fahéjolaj

Szívillat 
gardénia, rózsa, jázmin, ylang-ylang

Alapillat 
könnyed borostyán, értékes pézsma, cédrusfa

1.2 NŐI ILLATOK – DIZÁJN



ILLATLEÍRÁS 
Ellenállhatatlanul keleties
A kelet fényűző bája. A Harem a friss mandarin és az 
ínycsiklandóan édes csokoládé-karamell elragadó kom-
pozíciója. A mesébe illő kreációt igéző jázmin és erőteljes 
pacsuli teszi teljessé.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
LR Classics Hawaii 
MEU by Cristina Ferreira
LR Classics Antigua
Femme Noblesse
   

 
Harem
50 ml
púderes, keleties, 
csábító

Összetevők  (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Hexyl Cinnamal, Buty-
lphenyl Methylpropional, Coumarin, Linalool, Benzyl Alcohol, Limonene, 
Benzyl Benzoate, Cinnamyl Alcohol, Hydroxycitronellal, Citronellol, Eugenol, 
Benzyl Salicylate, Geraniol, Isoeugenol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, CI 14700 (Red 4), CI 17200 
(Red 33), CI 19140 (Yellow 5), CI 60730 (Ext. Violet 2)

Fejillat 
bergamott, mandarin, csokoládés karamell 
aromák

Szívillat 
jázmin, maracuja, őszibarack, sárgabarack

Alapillat 
pacsuli, vanília, fűszerek

ILLATLEÍRÁS 
Könnyed, mégis érzéki
A bájos visszafogottság magabiztos érzékiségre vált. 
A Pseudonym varázsa a barack, áttetsző tavirózsa, 
csábító ibolya és szantálfa titokzatos, nőies illatkompo-
zíciójában rejlik.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
LR Classics Santorini
Beautyqueen
Heart & Soul
Guido Maria Kretschmer 

Pseudonym
50 ml
virágos, 
gyümölcsös, érzéki

Összetevők  (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Benzyl Salicylate, Butyl-
phenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Hydroxycitronellal, Benzyl Benzoate, Citronellol, 
Limonene, Linalool, Isoeugenol, Benzyl Alcohol, Tris(tetramethylhydroxypipe-
ridinol) Citrate, CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5)

Fejillat 
fekete ribizli, dinnye, licsi, őszibarack

Szívillat 
tavirózsa, jázmin, rózsa, ibolya

Alapillat 
szantálfa, vetiver, könnyű vaníliaaromák

KÖZKEDVELT

1.2 NŐI ILLATOK – DIZÁJN



ILLATLEÍRÁS
Klasszikus kísértés 
A nő, aki az eleganciájával bűvöl el mindenkit. Stílusos, 
csábító illat, narancsvirágok, rózsa és vanília páratlan il-
latharmóniája lengi körül.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
LR Classics Hawaii 
Harem
MEU by Cristina Ferreira
LR Classics Antigua

Femme Noblesse
50 ml
púderes, keleties, csábító

Összetevők  (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Alpha-Isomethyl Ionone, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Linalool, Limonene, Benzyl 
Salicylate, Eugenol, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Benzoate, 
Citronellol, Coumarin, Cinnamal, Citral, Isoeugenol, Farnesol, Benzyl Alcohol

Fejillat 
narancsvirág, muskátli, bazsalikom, bergamott

Szívillat 
ylang-ylang, ibolya, jázmin, tubarózsa, fahéj, 
kardamom, szegfű

Alapillat 
vanília, méz, pézsma, szantálfa, moha

ILLATLEÍRÁS 
Tele bájjal és érzékiséggel
A modern nőiesség értelmezése – elegancia, finom ké-
nyelem, titokzatos érzékiség. A Sensual Grace egy le-
nyűgöző illat a rózsa, a vanília, az ámbra és az értékes 
édes aromák keveréke. Egy varázslatos illat, ami bujasá-
got és nőies aurát kölcsönöz viselője számára.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
Lovingly by Bruce Willis
Karolina by Karolina Kurkova
Karolina Kurkova

 
Sensual Grace
50 ml
virágos, friss, 
elegáns

Összetevők  (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Tris(tetramethylhydroxypi 
peridinol) Citrate, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Coumarin, 
Benzyl Benzoate, Citronellol, Limonene, Geraniol, Linalool, Hexyl Cinnamal, 
Benzyl Alcohol, CI 17200 (Red 33

Fejillat 
vadszilva, galagonya

Szívillat 
rózsa, kerti vanília, jázmin, frézia, írisz, 
gyöngyvirág, gourmé-jegyek

Alapillat 
szantálfa, fehér pézsma, vanília, vetiver, 
cédrusfa, borostyán

1.2 NŐI ILLATOK – DIZÁJN



ILLATLEÍRÁS
Pimasz, inspiráló és ragyogó illat
Parfüm modern, magabiztos nőknek. Sokoldalú illat a 
frézia, írisz, narancsvirág, és vanília kombinációjából, 
mely ragyogó megjelenést kölcsönöz. Minden stílus 
tökéletes kiegészítője.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
LR Classics Hawaii
LR Classics Antigua
Femme Noblesse

Brilliant Look
50 ml
virágos, keleties, inspiráló

Összetevők (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Butyl Methoxydibenzoyl-
methane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, Linalool, Ben-
zyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Limonene, Citronellol, 
Citral, Coumarin, CI 19140 (Yellow 5), CI 17200 (Red 33)

Fejillat 
bergamott, körte, frézia

Szívillat 
jázmin, írisz, narancsvirág

Alapillat 
karamell, pacsuli, vanília

1.2 NŐI ILLATOK – DIZÁJN



1.3 NŐI ILLATOK 
– LR CLASSICS

ILLATLEÍRÁS 
Egy illatkreáció rózsából, íriszből, ibolyából és jázminból. 
Az Antigua egy mesés virágos illatkompozíció, mely kez-
detben a rózsa és írisz elegyével csábít, majd egyesül 
a jázmin és az ibolya harmonikus aromáinak elegyével. 
Könnyű parfüm a legutóbbi nyaralás emlékével.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
LR Classics Hawaii
MEU by Cristina Ferreira
Femme Noblesse
       

ILLATLEÍRÁS 
Egzotikus illat fahéjjal, vaníliával és tonkababbal. Az LR 
Classics Hawaii egészen a távoli egzotikus szigetekig 
repít. Végtelen homokos strandok, színtiszta tenger és 
romantikus naplementék: a paradicsom mesés illata egy 
üvegcsébe zárva. 

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
MEU by Cristina Ferreira
Harem
LR Classics Antigua
Femme Noblesse

LR Classics 
ANTIGUA
50 ml
púderes, keleties,
csábító

LR Classics 
HAWAII
50 ml
púderes, keleties, csábító

Összetevők  (Eau de parfum)
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Alpha-Isomethyl Ionone, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hydroxycitronellal, Cinnamyl 
Alcohol, Benzyl Benzoate, Citronellol, Benzyl Salicylate, Geraniol, Eugenol, 
Hexyl Cinnamal, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Cinnamal, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, CI 
14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5), CI 60730 (Ext. Violet 2)

Összetevők  (Eau de parfum) 
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Alpha-Isomethyl Ionone, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hydroxycitronellal, Cinnamyl 
Alcohol, Benzyl Benzoate, Citronellol, Benzyl Salicylate, Geraniol, Eugenol, 
Hexyl Cinnamal, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Cinnamal, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, CI 
14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5), CI 60730 (Ext. Violet 2)

Fejillat 
őszibarack, sárgabarack, ibolya, bergamott

Szívillat 
írisz, rózsa, jázmin

Alapillat 
szantálfa, vanília, pézsma

Fejillat 
bergamott, fahéj, szegfűszeg

Szívillat 
jázmin, rózsa, gyöngyvirág, szantálfa

Alapillat 
vanília, pézsma, tonkabab



ILLATLEÍRÁS 
Citrusok, virágos jegyek és csábító pézsma. A friss citru-
sok tiszta aromája kezdetben édes és buja, majd átvált a 
meleg, csábító pézsma jegyekbe. Bizsergető illatélmény 
teli könnyed életörömmel és mediterrán hangulattal – 
tiszteletadás Valenciának.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
LR Classics Los Angeles
Eau de Beauté
Rockin‘ Romance
LR Classics Marbella

LR Classics 
VALENCIA
50 ml
friss, virágos, inspiráló

Összetevők  (Eau de parfum)
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Butylphenyl Methylpropional, 
Linalool, Limonene, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, Geraniol, Citronellol, 
Coumarin, Hexyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, Citral, Benzyl Alcohol, Tris(tetram 
ethylhydroxypiperidinol) Citrate, CI 17200 (Red 33)   

Fejillat 
citrom, grépfrút

Szívillat 
kardamom, piros gyümölcsök, jázmin

Alapillat 
borostyán, cédrusfa, pézsma

ILLATLEÍRÁS 
A narancs, rózsa és jázmin elegye dédelgeti az értékes 
pacsulit. A frissítő narancs élénk illatként egyesül a ne-
mes rózsafélékkel és a csábító jázminnal, mely a medi-
terrán Marbellára emlékeztet. A parfüm alapját a pacsuli 
intenzív földes aromája alkotja. Kifejező illatkompozíció 
különleges nőknek.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
LR Classics Valencia
LR Classics Los Angeles 
Rockin´ Romance
Eau de Beauté

LR Classics 
MARBELLA
50 ml
friss, virágos, inspiráló

Összetevők  (Eau de parfum) 
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Butylphenyl Methylpropional, 
Linalool, Limonene, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, Geraniol, Citronellol, 
Coumarin, Hexyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, Citral, Benzyl Alcohol, Tris(tetram 
ethylhydroxypiperidinol) Citrate, CI 17200 (Red 33)

Fejillat 
bergamott, narancs

Szívillat 
rózsa, jázmin

Alapillat 
pacsuli, vetiver, pézsma, vanília

1.3 NŐI ILLATOK 
– LR CLASSICS



ILLATLEÍRÁS 
A frézia, jázmin és pézsma tiszta varázsa. A csodálatos 
névadó sziget illata, mely a virágos intenzitásával a nyári 
görög napokra, a kék égre és a színtiszta tengerre emlé-
keztet. A csábító frézia átvált a buja jázmin illatba, mely a 
pézsmával tökéletes elegyet alkot.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
Beautyqueen
Eau de Style
Heart & Soul
Pseudonym
Guido Maria Kretschmer 

LR Classics 
SANTORINI
50 ml
virágos, gyümölcsös, 
érzéki

Összetevők  (Eau de parfum)
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Benzyl Benzoate, Linalool, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl 
Salicylate, Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, 
Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Limonene, Geraniol, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Citral, CI 17200 (Red 33), CI 60730 
(Ext. Violet 2)

Fejillat 
frézia, licsi

Szívillat 
magnólia, jázmin, gyömbér, bors

Alapillat 
bársony, pézsma

ILLATLEÍRÁS 
Csillogó, pulzáló, élettel teli. Energikus és vérpezsdítő 
illatkoktél fekete ribizliből, gyöngyvirágból, vaníliából és 
egy leheletnyi rózsaborsból.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
LR Classics Valencia
LR Classics Marbella
Eau de Beauté 
Rockin´ Romance

LR Classics 
LOS ANGELES
50 ml
friss, virágos, inspiráló

Összetevők  (Eau de parfum)
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Butylphenyl Methylpropional, 
Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 
17200 (Red 33)

Fejillat 
dinnye, alma, fekete ribizli, ibolya, koriander, 
rózsabors, tavirózsa

Szívillat 
jázmin, lótuszvirág, gyöngyvirág, rózsaolaj, 
gyömbér, szilva, írisz

Alapillat 
tikfa, szantálfa, gyömbér, vanília, fehér pézsma

1.3 NŐI ILLATOK 
– LR CLASSICS



2. FÉRFI ILLATOK

Magabiztos
Aktív
Karizmatikus

Aromás
Karizmatikus
Természetes

Terminator
LR Classics Boston

Minden alkalom
Üzleti
Mindennapi

Minden alkalom
Ünnepek

Hétköznapok
Szabadidő
Nyár
Sport

Este
Buli
Tél

Aktív
Laza
Modern
Természetes
Sportos

Friss
Tengeri
Sportos

Just Sport
Ocean Sky
LR Classics Niagara

Férfias
Kifejező
Stílusos
Elegáns

Fás
Természetes
Elegáns

Metropolitan Man
LR Classics Monaco
LR Classics Stockholm
Bruce Willis

Nyitott
Csábító
Extravagáns
Vonzó

Keleties
Fűszeres
Vonzó

Racing
Guido Maria Kretschmer
Bruce Willis
Personal Edition
Jungle Man
LR Classics Singapore

TÍPUS KARAKTER FÉRFI ILLATOK ALKALOM
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A SZTÁR ILLATA
Guido Maria Kretschmer nemzetközi 
divattervezőként már évek óta sikeres 
a nők és férfiak körében egyaránt.

Olyan ruhákat tervez, melyek egészen 
közel állnak viselőjükhöz. A tökéle-
tes megjelenéshez azonban az illat is 
hozzátartozik, mely hangsúlyozza a 
személyiséget.

ILLATDIZÁJN
Ahogy a ruháiban, úgy a parfümjeiben 
is elég sok rejlik Guidoból: stílusos és 
időtlen elegancia, részletgazdagság 
és egy leheletnyi nemzetközi vonzerő.

ILLATLEÍRÁS 
Elegáns, értékes, időtlen és auten-
tikus: egyedülálló és kifinomult illat, 
mely a bergamott, a bors és a valódi 
bőr férfiasan friss aromáival ellenállha-
tatlan sármot és kisugárzást kölcsö-
nöz a parfümnek. A nemes, fűszeres 
esszenciák egymás után fejtik ki hatá-
sukat a bőrön. 

TERMÉKEK AZONOS 
ILLATCSALÁDBÓL 
Racing
Bruce Willis Personal Edition
Jungle Man
LR Classics Singapore

2.1 FÉRFI ILLATOK  
– SZTÁROK

 
Guido Maria Kretschmer 
uraknak
50 ml
keleties, fűszeres, sármos

Összetevők (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), 
Limonene, Coumarin, Linalool, Butyl Methoxydi-
benzoylmethane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Eugenol, Ethylhexyl Salicylate, Citral, Citronellol, 
Geraniol, CI 14700 (Red 4), CI 42090 (Blue 1), CI 
19140 (Yellow 5)

Fejillat 
bergamott, mandarin, 
kaliforniai paprika

Szívillat 
bors, muskátli, kasmírfa

Alapillat 
vanília, vetiver, bőr



A SZTÁR ILLATA 
Nemcsak a szupersztár, hanem fe-
lesége Emma Heming-Willis is részt 
vettek az alkotás minden mozzana-
tában, a tökéletes illat eltalálásától az 
üveg dizájnjának kialakításáig. 

A végeredmény egy érett illat sármos 
és becsületes férfiaknak. A bőr, a le-
vendula és a dohány jegyek elegye 
nem enged teret a kompromisszu-
moknak.

ILLATDIZÁJN
Már maga az üveg is szemet gyönyör-
ködtető! Az üveg, az alumínium alko-
tóelemek és a fa kupak kombinációja 
erőteljes és értékes csomagolást al-
kot. A meleg színek és a letisztult 
vonalak karakteres, stílusos és intel-
ligens férfira utalnak. Meleg tónusok, 
letisztult kialakítás, férfiasan elegáns, 
időtlen felületek.

ILLATLEÍRÁS
A filmsztár, Bruce Willis teljesen köz-
vetlen. Ezt testesíti meg az LR-rel kö-
zösen alkotott új illata is. Citrusok és 
feketebors gondoskodnak a friss első 
benyomásról, amíg az aromás jegyek 
egy leheletnyi dohánnyal nemesítve 
összetéveszthetetlenül férfias elegan-
ciát sugároznak. Az energikus alap- 
illatban teljesedik ki az érzéki bőr és 
az értékes oud kombinációja – maga 
Bruce Willis.

Bruce Willis Personal Edition – külön-
legesen karizmatikus, magabiztossá-
got és higgadtságot sugárzó férfiak-
nak.

KITÜNTETÉSEK
Férfi divat kategóriában a 2011-es 
német parfümdíj 5 legjobbja között 
végzett.

A Bruce Willis parfümkollekció sike-
res bevezetéséért 2012 januárjában 
a Münster-Osnabrück marketing díjjal 
tüntették ki az LR-t.

TERMÉKEK AZONOS 
ILLATCSALÁDBÓL 
Guido Maria Kretschmer 
Jungle Man
LR Classics Singapore

Bruce Willis  
Personal Edition
50 ml
keleties, fűszeres, sármos

Összetevők (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydi-
benzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Limonene, 
Linalool, Coumarin, Citral, CI 60730 (Ext. Violet 2), 
CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 19140 
(Yellow 5)

Fejillat 
bergamott, kardamom 

Szívillat 
levendula, dohány jegyek

Alapillat 
bőr, oud, pacsuli

2.1 FÉRFI ILLATOK  
– SZTÁROK



A SZTÁR ILLATA 
A jófiúk örökké élnek – ahogy Bruce 
Willis is. A filmsztár illatát erős és sza-
bad férfiaknak ajánljuk. Bruce parfüm-
jét magabiztosság és függetlenség 
jellemzi. 

Az illat megalkotása alatt az LR csa-
pat meglátogatta a filmsztárt New 
Yorkban és New Orleansban, hogy 
a helyszínen finomítsák az illatot és 
kialakítsák az üveg és a csomagolás 
dizájnját. „Nagyon élveztem első saját 
illatom kifejlesztését a szenvedélyes 
LR csapattal együttműködve. A ter-
mékek az individualitás, nagyszerű-
ség és tartósság jegyében állnak. Ez 
az, ami meggyőzött és összekötött az 
LR-rel.”- mondta Bruce Willis 2010-
ben Frankfurtban egy tévéadás alkal-
mával.

ILLATDIZÁJN
Bruce Willis sokoldalúsága a parfü-
mös üveg dizájnja által is kifejezésre 
kerül. Egy metál táblácska díszíti az 
értékes, nagyon kézre eső üveget. A 
kupak cédrusfából készült, mely fenn-
tartható termesztésből származik. Így 
minden egyes parfüm nagyon külön-
leges, hiszen minden kupaknak kü-
lönböző fa mintázata van. Az írásmód 
tudatosan átlós, hogy még inkább 
kiemelje a filmsztár személyiségét és 
különlegességét.

ILLATLEÍRÁS
A fejillatot az élettel teli grépfrút és a 
fűszeres bors határozza meg, melyet 
a földes vetiver jegyek és a meleg 
szantálfa követ. A fanyar, friss aromák 
és a markáns flakon jól illik a könnyed 
kalandokhoz és a független, makacs 
férfiakhoz.

Az akcióhős első illata már most le-
genda!

KITÜNTETÉS
Az illatot jelölték a német DUFT 
STARS 2011 díjra.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSA-
LÁDBÓL 
Metropolitan Man
LR Classics Monaco
LR Classics Stockholm         

Bruce Willis
50 ml
fás, friss, elegáns

Összetevők (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), 
Diethylhexyl Syringylidene Malonate, Caprylic/Cap-
ric Triglyceride, Limonene, Linalool, Butylphenyl 
Methylpropional, Citronellol, Hexyl Cinnamal, 
Benzyl Alcohol, Citral, Eugenol, Hydroxycitronellal, 
Benzyl Salicylate, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-Cy-
clohexene Carboxaldehyde, Farnesol, Benzyl Ben-
zoate, Alpha-Isomethyl Ionone, Evernia Prunastri 
(Oakmoss) Extract, Evernia Furfuracea (Treemoss) 
Extract, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI
61570 (Green 5), CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 
33), CI 19140 (Yellow 5)

Fejillat 
grépfrút, narancs

Szívillat 
bors, muskátli levelek

Alapillat 
cédrusfa, vetiver, benzoe

2.1 FÉRFI ILLATOK  
– SZTÁROK



2.2 FÉRFI ILLATOK 
– DIZÁJN

ILLATLEÍRÁS 
Adrenalin bomba
Felrázó, dinamikus illat azoknak a férfiaknak, akik szere-
tik a kihívásokat, és mindig újradefiniálják a sikert! Az illat 
hetyke naranccsal, kardamom illatával, csábító jázminnal 
és erőteljes cédrusfa aromájával győz meg bennünket.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
Guido Maria Kretschmer 
Bruce Willis Personal Edition
Jungle Man
LR Classics Singapore

 
Racing
50 ml
keleties, fűszeres, 
vonzó

Összetevők  (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Limonene, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Geraniol, Citral, Eugenol  

Fejillat 
citrusok, narancs, kardamom, szegfű, 
bazsalikom

Szívillat 
jázmin, levendula, cédrusfa

Alapillat 
borostyán, pacsuli, vanília

ILLATLEÍRÁS 
Vigyázz, kész... rajt!
Sportosság, elegancia és férfiasság tökéletes elegye. 
Friss citrusgyümölcsök, gyömbér és fűszeres kardamom 
lendületes aromája keveredik érzéki elegáns fás és pézs-
más jegyekkel – laza életstílust sugároz!

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
Ocean‘ Sky
LR Classics Niagara

Just Sport
50 ml
friss, vizes, sportos

Összetevők  (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Benzyl Salicylate, 
Limonene, Coumarin, Alpha-Isomethyl Ionone, Citral, Citronellol, Eugenol, 
Geraniol

Fejillat 
vodka, csillagánizs, gyömbér, ananász

Szívillat 
bors, kardamom, szerecsendió

Alapillat 
vetiver, fakeverék, pézsma



ILLATLEÍRÁS 
Az óceán hősei
Fölénk tornyosulnak a hullámok, emelkedik az adrenalin. 
Tekintetünk átfogja az egész partot. Mandarin, dinnye, 
eukaliptusz és pacsuli keveréke idézi fel bennünk a ten-
ger frissességét.
      
TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
Just Sport
LR Classics Niagara

Ocean‘Sky
50 ml
friss, vizes, sportos

Összetevők  (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Linalool, 
Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Eugenol, 
Geraniol, Citral, Methyl 2-Octynoate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, CI 42090 (Blue 1),  
CI 60730 (Ext. Violet 2) 

Fejillat 
bergamott, alma, mandarin, gyömbér, tárkony 

Szívillat 
dinnye, uborka, menta, eukaliptuszlevél  

Alapillat 
cédrusfa, pacsuli 

ILLATLEÍRÁS
A kaland szabadsága 
Vad és független élet! Minden nap egy új kaland. A Jung-
le Man levendula, zöld menta és különleges tonkabab 
egyvelegével bódít el mindenkit.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
Racing
Guido Maria Kretschmer
Bruce Willis Personal Edition
LR Classics Singapore

 
Jungle Man 
50 ml
keleties, fűszeres, vonzó

Összetevők  (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Butylphenyl Me-
thylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Benzyl Alcohol, Eugenol, 
Limonene, Geraniol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoy-
lmethane, Ethylhexyl Salicylate, CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5), CI 
42090 (Blue 1)

Fejillat 
bergamott, menta, fekete üröm

Szívillat 
kardamom, levendula, szegfű

Alapillat 
tonkabab, pézsma, szantálfa, cédrusfa, vanília

KÖZKEDVELT

2.2 FÉRFI ILLATOK 
– DIZÁJN



ILLATLEÍRÁS
Mindig megelőzi korát
Markáns, titokzatos, megalkuvás nélküli. Az illat férfias 
kifejezőerejével és időtlen illatjegyeivel, friss bergamottal, 
citrommal és ámbrával nyer meg magának bennünket.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
LR Classics Boston

 
Terminator
50 ml
aromás, friss, vonzó

Összetevők  (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Hydroxyiso-
hexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Linalool, Citral, Coumarin, Geraniol, 
Citronellol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
Ethylhexyl Salicylate, CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5), CI 60730 (Ext. 
Violet 2)      

Fejillat 
citrusos jegyek, narancs, lime, bergamott

Szívillat 
levendula, eukaliptusz

Alapillat 
gyömbér, tonkabab, cédrusfa, benzoe

ILLATLEÍRÁS 
Világi férfiaknak
New York, London, Párizs, Milánó, Tokió - a világi férfi 
mindenhol otthon érzi magát. Az ő parfümje: elegáns, 
alkalmi, érzéki és vagány. A citrusos bergamott, a csoko-
ládé, a paprika és a vetiver olaj keveréke.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
LR Classics Monaco
LR Classics Stockholm
Bruce Willis

Metropolitan Man
50 ml
fás, friss, elegáns

Összetevők  (Eau de parfum)  
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Coumarin, 
Linalool, Citral, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Benzoate, 
Citronellol

Fejillat 
grépfrút, bors, bergamott

Szívillat 
kardamom, muskátli, guajakfa

Alapillat 
cédrusfa, vetiver, borostyán, csokoládé

2.2 FÉRFI ILLATOK 
– DIZÁJN



ILLATLEÍRÁS 
Az LR Classics Stockholm olyan modern illat, mint a tren-
di skandináv város. A parfüm titka az aromák összjátéka: 
egy leheletnyi cédrusfa, fanyar bergamott és csábító bo-
rostyán. Dinamikus, modern férfiaknak.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
Metropolitan Man
LR Classics Monaco
Bruce Willis

2.3 FÉRFI ILLATOK 
– LR CLASSICS

ILLATLEÍRÁS 
Az LR Classics Monacót kifejezetten olyan férfiaknak 
ajánljuk, akiknek csalhatatlan az ösztönük a különleges-
ségekre. A metropoliszok luxusával és exkluzivitásával 
bűvöl el. Fűszeres gyömbér, frissítő narancsvirág, dús 
ámbra és válogatott dohánylevelek elegyével csábít.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
Metropolitan Man
LR Classics Stockholm
Bruce Willis

LR Classics  
MONACO
50 ml
fás, friss, elegáns

Összetevők  (Eau de parfum)
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Hydroxyisohexyl 3-Cyclohe-
xene Carboxaldehyde, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Citronellol, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, CI 
14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1)

Fejillat 
gyömbér, narancsvirág, bergamott, grépfrút

Szívillat 
friss, virágos

Alapillat 
cédrusfa, borostyán, dohány, pézsma, pacsuli

LR Classics 
STOCKHOLM
50 ml
fás, friss, elegáns

Összetevők  (Eau de parfum)
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Ethylhexyl Methoxycinnama-
te, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Linalool, Limonene, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl 
Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Benzyl Benzoate, 
Hydroxycitronellal, Citral, Citronellol, Geraniol, CI 19140 (Yellow 5), CI 60730 
(Ext. Violet 2)

Fejillat 
bergamott, citrom, ánizs

Szívillat 
cédrusfa, guajakfa, galbánum

Alapillat 
borostyán, pézsma



ILLATLEÍRÁS 
Hatalmas vízesések, a természet elemi ereje. Az illat is 
ilyen: tengeri jegyek, levendula és cédrusfa keveredése 
önt erőt beléd. Az LR Classics Niagarát energikus, szen-
vedélyes és magabiztos férfiaknak ajánljuk.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
Just Sport
Ocean’Sky

LR Classics  
NIAGARA
50 ml
friss, vizes, sportos

Összetevők  (Eau de parfum)
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Linalool, Hydro- 
xyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citral, Benzyl Benzoate, Hydroxy-
citronellal, Citronellol, Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone, Evernia Prunastri 
(Oakmoss) Extract, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmet-
hane, Ethylhexyl Salicylate, CI 42090 (Blue 1), CI 60730 (Ext. Violet 2)      

Fejillat 
mandarin, bergamott, citrom, menta, koriander

Szívillat 
muskátli, jázmin, levendula

Alapillat 
szantálfa, cédrusfa, vetiver, pézsma

ILLATLEÍRÁS 
Az illat tökéletesen kombinálja az alma és narancs 
aromáit az elegáns cédrusfa és az érzéki borostyán 
kifinomult elegyével. Olyan férfiaknak ajánljuk, akik hab-
zsolják az életet – az optimizmus és életkedv karakteres 
kifejezése.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
Terminator

LR Classics  
BOSTON
50 ml
aromás, friss, vonzó

Összetevők  (Eau de parfum)
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Butylphenyl  
Methylpropional, Limonene, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Citral, Cinnamal  

Fejillat 
alma, citrom, narancs

Szívillat 
jázmin, rózsa, gyöngyvirág

Alapillat 
pézsma, borostyán, cédrusfa

KÖZKEDVELT

2.3 FÉRFI ILLATOK 
– LR CLASSICS



ILLATLEÍRÁS 
Az LR Classics Singapore olyan izgalmas és nagystílű, 
mint maga a világmetropolisz. Fűszeres, keleties kom-
pozíció, mely maradandó benyomást kelt: a vanília me-
legsége keveredik a cédrusfával. Férfiasan csábító illatot 
alkotnak.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
Racing
Bruce Willis Personal Edition
Jungle Man
Guido Maria Kretschmer 

LR Classics  
SINGAPORE
50 ml
keleties, fűszeres, vonzó

Összetevők  (Eau de parfum)
x Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Coumarin, Limonene, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Benzyl Benzoate, Citral, Butylphenyl Methy-
lpropional, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Benzyl Cinnamate, CI 17200 (Red 33), CI 
42090 (Blue 1), CI 60730 (Ext. Violet 2)

Fejillat 
bergamott, narancs, mandarin, citrom, karda-
mom, fahéj

Szívillat 
szantálfa, cédrusfa, jázmin, levendula, zsálya, 
szerecsendió

Alapillat 
vanília, pézsma, perubalzsam olaj

2.3 FÉRFI ILLATOK 
– LR CLASSICS



3. TERMÉKADATOK
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1. ORSZÁGKÓD
A termék országkódja az adott nyelv-
re utal.

2. ÖSSZETEVŐK ADATAI
Tájékoztatás a termék összetevőiről 
és ezek mennyiségéről. Az elsőként 
felsorolt összetevőt tartalmazza a ter-
mék a legnagyobb mennyiségben, az 
utolsót pedig a legalacsonyabban.

3. TARTALOM
A termék tartalma megjelenik a cso-
magoláson is.

4. GYÁRTÁSI HELY 
Az ország, ahol a terméket előállítják.

5. EAC JELZÉS
Azon termékek rendelkeznek EAC 
jelzéssel (tanúsítvánnyal), melyek sza-
badon szállíthatók. A gyártó ezzel el-
ismeri, hogy a termék a vámunió által 
előírt minden követelménynek megfe-
lel.

6. GYÁRTÓ ADATAI
Információ a forgalmazóról és a cég 
székhelyéről.

7. A TERMÉK TARTÓSSÁGA
A dátum, ameddig a termék eláll.

8. TÖLTÉSSZÁM
A termékek egyértelmű jelzésére szol-
gál, hogy a gyártás nyomon követhe-
tő és dokumentálható legyen.
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III. KOZMETIKUMOK

SZÓSZEDET

PALLIA 
A pallia az orr és az ajkak közötti rész. A szimmetrikus és 
kifejező pallia az érzékiség szimbóluma.

ALAPOZÁS
Az alapozó lefedi a kívánt arcrészt, gondoskodik az egyen-
letes bőrről és felkészíti az arcot a smink további lépéseire. 
Az alapozókat az arc részei alapján különböztetjük meg 
egymástól: 
Arc:  arc alapozó
Ajak:  ajak alapozó
Szemhéj:  szemhéjalapozó
Szempillák: szempilla alapozó

KIEGÉSZÍTÉS
Vásárolj további termékeket is, melyek kiegészítik a koz-
metikumokat!
Példa: Deluxe Hollywood Multicolour púder és LR by da 
Vinci púderecset.

KONTÚROZÁS
Az arc optimális modellezése, mely során árnyékolunk és 
kiemelünk bizonyos területeket.

BEFEJEZÉS
Ha befejezed egy termék használatát, az meghatározza, 
hogyan hat a smink a bőrre. Vannak természetes, matt és 
krémes textúrák. A természetes befejezés a saját bőrtó-
nust hangsúlyozza. A matt befejezés mattítja a bőrt, míg a 
krémes ragyogó megjelenést kölcsönöz.

PORÍTOTT SZEMHÉJFESTÉK
Az eljárás során a krémes szemhéjfestéket 48 órán keresz-
tül egy különleges kemencében sütik. Ez idő alatt a víz el-
párolog a krémből és pigmentált, porállagú szemhéjfesték 
keletkezik. A különleges textúra lehetővé teszi a száraz és 
nedves használatot is. Nedves állapotban nagyobb a szín 
intenzitása.

BŐRTÓNUS
A bőrtónus kifejezés alatt a bőr melanin tartalmát értjük. A 
magas melanintartalom meleg, kékes, olíva színű tónusra 
utal. Ezek a bőrtípusok mindig barnás árnyalatúak, a csuk-
ló és a vénák pedig zöldes színűek. 
Ha a bőr könnyen leég és nem barnul be, akkor hideg 
tónusról beszélünk. Ebben az esetben a csukló és a vénák 
inkább kékes színűek.
 
KIEMELÉS 
A kiemelés által az egyes arcterületeket hangsúlyozzuk a 
bőrtónusnál világosabb alapozó vagy púder használatával. 

PRIMER 
Az alapozó megfelelője.

SATÍROZÁS 
Különböző árnyalatok összekeverése a bőrön, a szép át-
menetek és az egyenletes tónus érdekében.

Keskeny arc Szögletes arc Kerek arc Szívformájú arc 



III. KOZMETIKUMOK

AJKAK
Színpaletta és tippek

AJAKRÚZS SZÍNÉNEK KIVÁLASZTÁSA 
A világos bőrtípusúaknak a rozé, barna és természetes 
színek használata ajánlott. Az esti sminkhez azonban vá-
laszthatnak bátrabban erőteljesebb árnyalatokat.
A hideg bőrtípusúaknak a kékes piros árnyalatokat ajánl-
juk. 
A közepes, illetve olíva bőrtónusú nőknek a mély piros, 
szeder, viola és pirosas barna árnyalatokat ajánljuk. 
A kárminvörös, fukszia és az erőteljes színek a sötét bőrtí-
pusúaknak ajánlottak.

TIPPEK
Ha vékonyak az ajkaid, kerüld a sötét tónusokat, mert 
ezek még inkább vékonyítanak. A pirosas árnyalatok ki-
emelik az elszíneződött fogakat. A kék árnyalatok világo-
sítják a bőröd.
Figyelj, hogy a szemfesték és a púder színe passzoljon a 
rúzshoz! Mindig csak egy bőrfelületet hangsúlyozz!

Signature Red 
Olíva színű bőr, zöld szemek, 
barna haj

Sensual Rosewood 
Nagyon világos bőr, kék szemek, 
szőke haj 

Light Chocolate
Közepes bőrtónus, barna szemek, 
világos barna haj

Peppy Tomato
Világos bőr, barna szemek, sötét 
barna haj 

Camney Red 
Sötét bőr, barna szemek, sötét 
barna haj 

Soft Beige
Világos haj, világos szemek, közép 
szőke-világos barna haj



CÉLCSOPORT
Válassz árnyalatot a bőrtípusodnak 
megfelelően! Minden bőrtípusra aján-
lott. Ha kiszáradt az ajkad, ápold előt-
te ajakbalzsammal.

JELLEMZŐK
Az ajakrúzs 6 különböző színben elér-
hető. A Signature Red, Camney Red 
és Peppy Tomato árnyalatok erőteljes 
színek, melyek kifejező megjelenést 
biztosítanak. A Sensual Rosewood, 
Soft Beige és Light Chocolate tónu-
sok a rozé és barnás árnyalatok miatt 
természetes hatást kölcsönöznek. 

HASZNÁLAT
A felvitelt a felső ajkakkal kezdd. A 
színt középről indulva a szájak sarka 
felé oszlasd el, kövesd az ajkak ter-
mészetes formáját. Ismételd meg a 
folyamatot az alsó ajkakon is.

KIEGÉSZÍTÉS
Az ajakrúzs felvitele előtt használd 
a Szemhéj- és ajakalapozót. A rúzs 
gondos felvitele érdekében használd 
az LR by da Vinci rúzsecsetet. Kor-
rigáláshoz és kerekítéshez használd 
a Bőrtónusjavító korrektor Ginger ár-
nyalatát. A teltebb ajkakért használd 
a színben passzoló Brilliant szájfényt.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Az erős kontraszt érdekében vidd fel 
a Bőrtónusjavító korrektort az ajkak 
köré. Használhatod korrigálásként is, 
ha az ajakrúzs felvitele nem tökéletes. 
A felvitel után vegyél az ajkaid közé 
egy papírzsebkendőt. Így a rúzs tar-
tósabb lesz és a felesleget is eltávo-
líthatod. 

Deluxe High Impact 
ajakrúzs
3,5 g

Pirosas árnyalatok:

Signature Red Camney Red Peppy Tomato

Soft Beige Light Chocolate

Sensual Rosewood

Rozé árnyalat:

Bézs és barnás árnyalatok:

Összetevők Pentaerythrityl Tetraisostearate, Octy-
ldodecanol, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Polye-
thylene, Mica, Diisostearyl Malate, Octyldodecyl 
Stearoyl Stearate, Polybutene, Cera Microcristal-
lina (Microcrystalline Wax), Synthetic Beeswax, 
Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax), Parfum (Frag-
rance), Tocopheryl Acetate, Irvingia Gabonensis 
Kernel Butter, Hydrogenated Coco-Glycerides, 
Silica, Tin Oxide

Esetlegesen tartalmazhat:
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 15985 (Yellow 
6), CI 15850 (Red 7), CI 77491 (Iron Oxides), CI 
15850 (Red 6), CI 77492 (Iron Oxides), CI 42090 
(Blue 1), CI 77499 (Iron Oxides), CI 15850 (Red 6)

Értékesítési érvek
• Egyenletes színintenzitás
• Krémes textúra és erőteljes 

szín
• Tökéletes ragyogás

DELUXE
1.1 AJKAK



CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott. Ha kiszá-
radtak az ajkaid, ápold őket ajakbal-
zsammal.

JELLEMZŐK
A Brilliant szájfény 6 színben (Nude 
Shine, Dramatic Rosewood, Pink Bril-
liance, Berry Glam, Orange Flash és 
Rose Temptation) elérhető. A krémes 
és ápoló textúra nem ragad az ajkak-
ra. A csillogó részek visszatükrözik a 
fényt, ragyogást és teltséget kölcsö-
nöznek az ajkaknak.

HASZNÁLAT
Vidd fel a szájfényt az ajakrúzsra vagy 
közvetlenül az ajkakra. Indulj az ajkak 
közepétől kifelé apró mozdulatokkal. 

KIEGÉSZÍTÉS
Az intenzív hatás érdekében vidd fel 
a színben passzoló ajakrúzst a száj-
fény alá. Ha egyik árnyalat sem pasz-
szol, válassz természetes színeket, 
mint a Nude Shine vagy a Dramatic 
Rosewood.

Deluxe Brilliant szájfény
4 ml

Összetevők Polybutene, Octyldodecanol, Silica, 
VP/Hexydecene Copolymer, Calcium Alumi-
num Borosilicate, Calcium Sodium Borosilicate, 
Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Lecithin, To-
copherol, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Synthetic 
Fluorphlogopite, Alumina, Tin Oxide, Mica

Esetlegesen tartalmazhat:
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77499 (Iron 
Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron 
Oxides), CI 15850 (Red 7), CI 42090 (Blue 1), CI 
15985 (Yellow 6), CI 15850 (Red 6)

Értékesítési érvek
• A ragyogás telt megjelenést 

kölcsönöz az ajkaknak
• Az integrált pelyhes ecset 

megkönnyíti a felvitelt

DELUXE
1.1 AJKAK

Csillogó és természetes árnyalatok:

Nude Shine Dramatic Rosewood

Rose Temptation

Pink Brilliance Berry Glam Orange Flash

Csillogó és színes árnyalatok:

Kevésbé csillogó és színes árnyalat:



Szem színe Szemhéjfesték árnyalatai Artistic négyes szemhéjpúder

Kék Arany, barna Velvet Vintage, Secret Dawn, Delighted Nude

Barna Kék, lila, szürke
Sublime Marine, Velvet Vintage, Secret Dawn, 
Delighted Nude

Zöld Rózsaszín, sárga, kék Delighted Nude, Velvet Vintage

A „Night Rock” árnyalat mindenkinek ajánlott a füstös szemsminkhez.

DELUXE
1.2 SZEMEK 

SZEMEK
Folyamatok, tippek és színpaletta

FOLYAMAT 

1. lépés: Szemhéj-és ajakalapozó felvitele.
2. lépés: A szemhéjfesték megfelelő árnyalatainak felvitele 
és elsatírozása. 
3. lépés: Igény szerint a szemhéjtus felvitele a felső szem-
héjra.
4. lépés: Szempillaspirál felvitele a felső és alsó pillákra. 
5. lépés: Szemöldök hangsúlyozása a Perfect szemöldök-
formázóval.
6. lépés: Ne felejtsd el lemosni a sminket lefekvés előtt! 
Erre tökéletes a Szemfesték lemosó.
7. lépés: A szempilla növekedés támogatásához vidd fel az 
Activating szempilla szérumot a felső és alsó pillák tövébe.

TIPPEK 
Kipirosodott szemek esetén kerüld a pirosas és lilás ár-
nyalatokat, különben a szemek fáradtnak tűnnek. Ilyen 
esetben használj inkább barnás vagy szürkés árnyalato-
kat. A szemzugban világos árnyalatokat használj, mert így 
a tekintet nyitottabb és éberebb lesz. Az LR by da Vinci 
satírecsettel készíts finom átmeneteket. A szemsmink be-
fejezéseként fesd ki a szempilláid is.



DELUXE
1.2 SZEMEK 

Összetevők Aqua (Water), Montan Cera (Montan Wax), Glyceryl Stearate, Ri-
cinus Communis/Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, CI 77499 (Iron Oxides), 
Polyvinyl Alcohol, Propylene Glycol, Triethanolamine, Stearic Acid, Palmitic 
Acid, Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), CI 77266 (Black 2), Glycerin, 
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Sodium Dehydroacetate, Methylparaben, 
Ethylparaben, Propylparaben, Disodium Cetyl Phenyl Ether Disulfonate, Lecit-
hin, Butylparaben, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid

Deluxe Fantastic 
szempillaspirál
10 ml

CÉLCSOPORT
Kontaktlencsét viselők számára is ajánlott. 

JELLEMZŐK
A Fantastic szempillaspirál meghosszabbítja, kiemeli és 
elválasztja a pillákat. A hullámszerű kefe minden egyes 
pillát befed, gondoskodik a volumenről és a mélyfekete 
színről. Nem ragad és nem kenődik el.

HASZNÁLAT
Tartsd a kefét vízszintesen a szempillákhoz és cikk-cakk 
mozdulatokkal vidd fel a festéket az intenzitás és a hosz-
szúság érdekében. Majd függőlegesen felfelé haladva 
válaszd el a kefével a szempillákat. Nyugodtan ismételd 
meg többször a folyamatot, mert minden felvitel több 
színt és intenzitást biztosít. Miután a felső pillák megszá-
radtak, fesd ki az alsókat is.

KIEGÉSZÍTÉS
Az ideális szempillahosszúság érdekében használd a Dú-
sító szempilla alapozót a Fantastic szempillaspirál felvite-
le előtt. Az Activating szempilla szérum pedig gondosko-
dik a pillák teltségéről.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Oda vidd fel a legtöbb festéket, ahol a szemöldököd a 
legmagasabban van. 
Ne pumpálj! A ki-be mozgatás által levegő jut a tokba és 
gyorsan kiszárad.

Értékesítési érvek
• Gondoskodik a ragyogó megjelenésről
• Maximális hosszúság, intenzitás és volumen

Összetevők Aqua (Water), Oryza Sativa Cera (Rice) Bran Wax, Sucrose 
Stearate, Synthetic Beeswax, C18-36 Acid Triglyceride, Pentylene Glycol, 
Cetearyl Alcohol, CI 77891 (Titanium Dioxide), Polybutene, Phenoxyethanol, 
Caprylyl Glycol, Nylon-66, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 
Methacrylate Crosspolymer, Panthenol, Butylene Glycol, Hydrolyzed Coix 
Lacryma-Jobi Ma-Yuen Seed, Hydrated Silica

Deluxe dúsító szempilla 
alapozó
9 ml

Értékesítési érvek
• Ápoló felkészítés a szempillák ideális 

megjelenéséért
• Alapozó a Fantastic szempillaspirál felvitele 

előtt

CÉLCSOPORT
Kontaktlencsét viselők számára is ajánlott.

JELLEMZŐK
A fehér festéket úgy kell felvinni, mint egy szempillaspi-
rált. Körülöleli és elválasztja a pillákat. A szempilla ala-
pozó formát ad a pilláknak, valamint intenzívebb, hosz-
szabb és határozottabb megjelenést kölcsönöz. A finom 
kefeszálak minden pillát befednek és felkészítik őket a 
Fantastic szempillaspirál használatára.

HASZNÁLAT
Vidd fel a Dúsító szempilla alapozót az alsó és felső 
szempillákra, mint egy normál szempillaspirált. Várj rövid 
ideig, majd használj fekete szempillaspirált.

KIEGÉSZÍTÉS
Használd a Fantastic szempillaspirált a szempilla alapozó 
felett!



CÉLCSOPORT
Azoknak a nőknek ajánlott, akik 
dúsabb és hosszabb szempillákra 
vágynak.

JELLEMZŐK
A szempilla szérum támogatja a pillák 
növekedését, valamint gondoskodik 
a hosszabb és teltebb szempillákról. 
A zselés textúra gyorsan beszívódik, 
nem ingerli az érzékeny részeket. 

HASZNÁLAT
Vidd fel a szempillákra reggel és este 
az alapos tisztítás után. Egy ecsetnyi 
zselé használata elegendő, hiszen az 
ecset formája biztosítja a precíz felvi-
telt.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL
A formula a következő összetevőkből 
áll: 
• A vöröshere és a peptidek kombi-

nációja gondoskodik a hosszabb 
és dúsabb pillákról*

• A  B5-provitamin és a Blotin-peptid 
ápoló formulája garantálják a maxi-
mális sűrűséget*

• A koffein és az esszenciális amino-
savak stimulálják a szempilla növe-
kedést*

*A Dermatest Intézet vizsgálta 12 héten 
keresztül 20 nő részvételével

** Bőrgyógyászatilag tesztelt (DermaCon-
sult)

KIEGÉSZÍTÉS
A Szemfesték lemosó után használd 
a szérumot. Az azonnali hatás érde-
kében először a szempilla alapozót, 
majd a Fantastic szempillaspirált vidd 
fel.

Deluxe Activating  
szempilla szérum
5,5 ml

Összetevők Aqua (Water), Glycerin, Butylene Gly-
col, Polyacrylate Crosspolymer-6, Phenoxyethanol, 
Tetrasodium Cystinyl Disuccinate, Panthenol, Ar-
ginine, Acetyl Tetrapeptide-3, Dextran, Tocopheryl 
Acetate, Caffeine, Biotinoyl Tripeptide, Trifolium 
Pratense (Clover) Flower Extract, Lecithin, Alcohol, 
Biotin, Citric Acid, Ethylhexylglycerin

Értékesítési érvek
• Csökkentett 

szempillaveszteség és 
maximális sűrűség*

• Akár 35%-kal hosszabb 
szempillák már 6 hét után*

• Erősíti a pillákat*
• Bőrbarát szempilla 

szérum, serkentő komplex 
hatóanyaggal**

DELUXE
1.2 SZEMEK 
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CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.

JELLEMZŐK
A szép bőrnek nemcsak megfelelő 
ápolásra, hanem alapos tisztításra is 
szüksége van. Lefekvés előtt távo-
lítsd el a szemfestéket, hiszen a bőr 
az éjszaka folyamán regenerálódik, a 
szempillák pedig nem törnek. A két-
fázisú szemfesték lemosó ezt a két 
komponenst kombinálja és eltávolítja 
a vízálló festéket is anélkül, hogy ola-
jos réteget hagyna maga után.

HASZNÁLAT
Használat előtt rázd fel. Adj egy 
nyomásnyit száraz vattapamacsra. 
Csukd be a szemed, majd kívülről 
befelé haladva távolítsd el a szemhéj-
festéket. A szempillaspirál lemosásá-
hoz fejts ki kisebb erőt, hogy a pillák 
a pamacshoz tapadjanak és a festék 
leoldódjon. 

KIEGÉSZÍTÉS
A szemkörnyék tisztítása és ápolása 
után vidd fel az Activating szempilla 
alapozót a felső és az alsó pillákra. 

DELUXE
1.2 SZEMEK 

Deluxe szemfesték lemosó
125 ml

Összetevők Aqua (Water), Ethylhexyl Stearate, 
Cyclopentasiloxane, Octyldodecanol, Propy-
lene Glycol, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil, Panthenol, Opuntia Ficus-Indica 
Stem Extract, Glycerin, Tocopherol, Parfum 
(Fragrance), Phenoxyethanol, Sodium Chloride, 
Tris (tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate, Benzyl 
Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmet-
hane, Ethylhexyl Salicylate, Methylisothiazolinone, 
Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate, Triethy-
lene Glycol, Benzyl Salicylate, Citronellol, Eugenol, 
Geraniol, Limonene, Linalool, CI 60730 (Ext. Violet 
2), CI 60725 (Violet 2)

Értékesítési érvek
• Irritáció nélkül távolítja el a 

vízálló szemfestéket is
• Nem hagy olajos réteget a 

bőrön
• A hatóanyagok ápolják az 

érzékeny szemkörnyéket



Secret Dawn

Night Rock

Sublime Marine

Delighted Nude

Velvet Vintage

Deluxe Artistic négyes 
szemhéjpúder
4 x 0,5 g

Összetevők Mica, Talc, Calcium Aluminum 
Borosilicate, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), 
Dimethicone, Silica, Polysorbate 20, Synthetic 
Fluorphlogopite, Glyceryl Ethylhexanoate/Stearate/
Adipate, Magnesium Aluminum Silicate, Polyacry-
lamide, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Cetearyl 
Ethylhexanoate, Isopropyl Myristate, C13-14 Iso-
paraffin, Phenoxyethanol, Sodium Dehydroacetate, 
Methylparaben, Tocopheryl Acetate, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Simmondsia Chinensis (Jo-
joba) Seed Oil, Ethylparaben, Laureth-7, Sorbitan 
Stearate, Zea Mays (Corn) Starch, Lauroyl Lysine, 
Propylparaben, Imidazolidinyl Urea, Butylparaben, 
BHT

Esetlegesen tartalmazhat:
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77007 (Ultrama-
rines), CI 77510 (Ferric Ferrocyanide), CI 75470 
(Carmine), CI 77400 (Bronzer Powder), CI 77000 
(Aluminum Powder), CI 42090 (Blue 1), CI 77288 
(Chromium Oxide Greens), CI 77289 (Chromium 
Hydroxide Green), CI 19140 (Yellow 5), CI 77491 
(Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77499 
(Iron Oxides)

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.

JELLEMZŐK
5 különböző, négyféle színárnyalat-
ból álló paletta. A Night Rock, Vel-
vet Vintage, Secret Dawn, Delighted 
Nude és Sublime Marine szettek négy 
egymáshoz passzoló, porított szem-
héjfestéket és egy dupla applikátort 
tartalmaznak. Minden kombinációval 
különböző sminkek készíthetők.

HASZNÁLAT
A szemhéjak a megjelenés és a szem-
környék alapján sokféleképpen ki-
emelhetőek: a mélyen ülő szemeket 
világos és közepes színekkel hang-
súlyozzuk, mert a sötét színek még 
inkább mélyítenek. 
Az egymástól távol ülő szemek a sötét 
árnyalatoknak köszönhetően közvet-
lenebbnek hatnak. 
Vagy egy árnyalatot használj, vagy 
vigyél fel több árnyalatot és finoman 
satírozd el őket. A külső szemzugba 
és a szemöldök alá a legvilágosabb 
színt kell felvinni, majd lefelé és befelé 
haladva egyre sötétebb árnyalatot. Az 
intenzívebb színhatás érdekében ned-
vesítsd be az applikátort.

KIEGÉSZÍTÉS
A szemsmink ideális alapjáért vigyél 
fel egy réteg Szemhéj-és ajakalapo-
zót. A szemfesték precíz felvitele ér-
dekében használd az LR by da Vinci 
szemhéjárnyékoló ecsetet. A finom 
átmenetekhez használd az LR by da 
Vinci satírecsetet.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A Deluxe Makeup Stúdió videóiban 
különböző sminkeket mutatunk be 
nektek lépésről lépésre.

Értékesítési érvek
• Egyenletes felvitel és 

egyszerű elsatírozás
• Pigmentált és intenzív 

színek
• Wet & Dry formula: 

szárazon és nedvesen is 
alkalmazható

DELUXE
1.2 SZEMEK 

Sublime MarineDelighted Nude



CÉLCSOPORT
Érzékeny szeműeknek és kontaktlen-
csét viselőknek is ajánlott.

JELLEMZŐK
A folyékony, mélyfekete és tartós for-
mula gyorsan megszárad, anélkül, 
hogy elmaszatolódna. A filctoll végű 
applikátor garantálja a pontos felvitelt. 

HASZNÁLAT
Vidd fel a felső szempillák mentén az 
olaj- és púdermentes felületre. Variáld 
a tusvonal hosszát, szélességét és 
formáját a sminkednek megfelelően. 
Igény szerint ismételd meg a folyama-
tot az alsó pillák mentén is.

KIEGÉSZÍTÉS
Alkalmazd a Dúsító szempilla alapozó 
és a Fantastic szempillaspirál felvitele 
után. A smink javításához vagy eltá-
volításához használd a Szemfesték 
lemosót.

Deluxe Full Colour  
szemhéjtus
1,1 ml

Összetevők Aqua (Water), Polysorbate 80, 
Acrylates Copolymer, Cocamidopropyl Betaine, 
Phenoxyethanol, Sodium Chloride, Caprylyl Glycol, 
Sodium Laureth Sulfate, Potassium Sorbate, Gly-
cerin, Coconut Acid, Sodium Carbonate, Hexylene 
Glycol, Laureth-30, Simethicone, Benzoic Acid, 
Disodium EDTA, Dehydroacetic Acid, Sorbitan 
Stearate, PEG-40 Stearate, Ethylhexylglycerin, 
Cellulose Gum, CI 77510 (Ferric Ferrocyanide), CI 
77491 (Iron Oxides), CI 75470 (Carmine)

Értékesítési érvek
• A különösen vékony 

tushegy lehetővé teszi a 
pontos felvitelt 

• A vízálló, mélyfekete 
formula gondoskodik a 
kifejező tekintetről

DELUXE
1.2 SZEMEK 

Deep Black



Deluxe Perfect  
szemöldökformázó
6 ml

Összetevők 
Bright Liquid:
Aqua (Water), Alcohol denat., Mica, Acrylates Co-
polymer, VP/VA Copolymer, Aminomethyl Propan-
ol, Phenoxyethanol, PPG-26-Buteth-26, Caprylyl 
Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Talc, 
Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Tin Oxide, CI 
77499 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 
77891 (Titanium Dioxide), CI 77492 (Iron Oxides)

Dark Liquid:
Aqua (Water), Alcohol denat., Acrylates Co-
polymer, VP/VA Copolymer, Mica, Aminomethyl 
Propanol, Phenoxyethanol, PPG-26-Buteth-26, 
Caprylyl Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Tin Oxide, CI 
77499 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 
77891 (Titanium Dioxide)

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra és minden hajszín-
hez ajánlott.

JELLEMZŐK
A zselés textúrának köszönhetően a 
kisebb szabálytalanságok kiegyen-
líthetők, a szemöldök pedig teltebb 
lesz. A Bright Liquid árnyalatot szőke, 
világos barna és vöröses hajszín ese-
tén ajánljuk. A Dark Liquid árnyalat a 
barna és fekete hajúaknak ajánlott.

HASZNÁLAT
A szemöldökformázóval fesd be a tel-
jes szemöldököd apró, felfelé irányuló 
mozdulatokkal.

KIEGÉSZÍTÉS
Hogy a szemöldök teltebbnek has-
son, vidd fel a Bőrtónusjavító korrek-
tort a szemöldököd mentén és alatta.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Mielőtt a Perfect szemöldökformázó-
val hangsúlyoznád a szemöldököd, 
távolítsd el a felesleges szálakat egy 
szemöldökcsipesszel és formázd egy 
szemöldökfésűvel. 

Értékesítési érvek
• Zselés formula a nagyobb 

intenzitás érdekében
• Természetes hatás
• A szemöldökszálakat 

színezi, nem a bőrt

DELUXE
1.2 SZEMEK 

Dark Liquid

Bright Liquid



Deluxe fémes fényű 
szemkontúrceruza
0,37 g

Összetevők Cyclopentasiloxane, Synthetic 
Beeswax, Mica, Cera Microcristallina (Microcrystal-
line Wax), Trimethylsiloxysilicate, VP/Hexadecene 
Copolymer, Myristyl Lactate, C30-45 Alkyl Cetearyl 
Dimethicone Crosspolymer, Myristyl Alcohol, 
Tocopherol, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl 
Stearate, Magnesium Silicate, Glyceryl Oleate, 
Citric Acid Esetlegesen tartalmazhat: Silica, CI 
77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), 
CI 77492 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides), CI 
75470 (Carmine), CI 77000 (Aluminum Powder), CI 
77288 (Chromium Oxide Greens), CI 77510 (Ferric 
Ferrocyanide), CI 42090 (Blue 1)

CÉLCSOPORT
Érzékeny szeműeknek és kontaktlen-
csét viselőknek is ajánlott.

JELLEMZŐK
A krémes textúra éles vonalakat és 
intenzív színhatást biztosít. A fino-
man kidolgozott hegy lehetővé teszi a 
precíz felvitelt, a satírozó ecset pedig 
szép átmeneteket biztosít. A hegyező 
biztosítja a mindig pontos felvitelt.

HASZNÁLAT
Helyezd a Szemkontúrceruza hegyét 
a belső szemzugba és a pillák mentén 
húzz vékony vonalat egészen a kül-
ső szemzugig. Igény szerint ismételd 
meg az alsó pillák mentén is a folya-
matot, majd a satírecsettel satírozd el 
a színeket.

KIEGÉSZÍTÉS
Hogy a szemek formáját és színét 
hangsúlyozd, használd felvitel előtt 
az Artistic négyes szemhéjpúdert. A 
smink eltávolításához vagy javításá-
hoz használd a Szemfesték lemosót.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Ha még nem tudsz tökéletes tusvona-
lat húzni, fess apró pontokat a pillák 
mentén és kösd össze őket. A satíro-
zás során könnyen eltűntetheted az 
egyenetlenségeket.

Értékesítési érvek
• Vízálló, tartós textúra
• Hegyező ceruzavéggel és 

satírozó szivaccsal

DELUXE
1.2 SZEMEK 

Satírecset

Vékony hegy

Hegyező

Szabályozó rendszer

Gorgeous Grey

Satin Brown

Moonlight Silver

Velvet Violet
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ÚTMUTATÓ AZ ECSETEKHEZ
Találd meg a megfelelő ecsetet minden használatkor
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Alapozó 
ecset

Púderecset
Pirosító 
ecset

Szemhéjár-
nyékoló 
ecset

Satírecset
Szemöldök- 
és tusecset

Szemöldök- 
és szempil-
laformázó 

kefe

Rúzsecset

Orcák •

Szemek • • •

Arc • •

Szempillák •

Szemöldök • •

Ajkak •

Felvitel • • • •

Satírozás • • •

Kontúrozás • •

Vonalvezetés •

Árnyékolás •

Formázás •

Púder • • • • •

Folyadék • •

Krém • • •

Természetes • • • •

Összetett • • • •

AZ ECSETEK ÁPOLÁSA 
2-3 hetente kell mosni az ecseteket, hogy a szálak felve-
gyék a megfelelő formát és a sminktermékek maradéka 
eltávolodjon. A tisztításhoz használj ecsettisztítót vagy a 
gyengéd Aloe vera krémszappant.

Nyomj a tisztítószerből a kezedre, nedvesítsd be az ecsetet 
és mozgasd a tisztítószerben. Mosd ki alaposan az ecse-
tet, amíg a tisztítószer eltávolodik. Ne fejre állítva szárítsd, 
mert így a ragasztó feloldódhat! Egy törölközővel nyomd ki 
a nedvességet az ecsetből és igazgasd a szálakat a meg-
felelő formába. Fektesd egy asztallapra 24 órára száradni.

HANDMADE 

IN GERMANY
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Primer
Perfect Wear 

alapozó
Perfect Smooth 
Compact púder

Hollywood 
Multcolour púder

Hollywood 
Duocolour púder

Velvet Touch 
Micro púder

Transzparens • • • •
Közepes • • •
Magas •

Matt •
Krémes • • • •
Természetes • • •

FF 37 30

Útközben • • •
Egyenetlensé-
gek javítása

• • •

Visszatükröző-
dő pigmentek

• • •

Minden bőrár-
nyalatra

• 6 árnyalat 6 árnyalat • •

Többfunkciós • •
Ecset

Alapozó ecset Alapozó ecset Beépített szivacs
Pirosító ecset/

Púderecset
Pirosító ecset/

Púderecset
Púderecset

ALAPOZÁS ÉS PIROSÍTÁS
Fedés, hatékonyság, használat



DELUXE
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ALAPOZÁS ÉS PÚDEREZÉS
Találd meg a tökéletes alapozót

1. LÉPÉS
Állapítsd meg a bőrtípusod. A matt alapozó leginkább ola-
jos és fiatal bőrre ajánlott. A krémes és természetes ala-
pozó minden bőrtípusra ideális. A púder használata nem 
ajánlott száraz bőr estén, mert még inkább kiszárítja a 
bőrt.

2. LÉPÉS
Könnyen megállapíthatod, hogy melyik árnyalat passzol 
leginkább a bőrödhöz, ha a lehetséges színeket az ajka-
don kipróbálod. Az az árnyalat a megfelelő, amelyik bele-
olvad a bőrödbe.

3. LÉPÉS
Tartsd szem előtt, hogy a bőrtónus az év során változik. 
Keverd össze a megfelelő színt két árnyalatból, vagy hasz-
nálj nyáron sötétebb tónusú alapozót.

A tökéletes alapozás a smink további lépéseinek alapfelté-
tele. A segédanyagainkban hasznos tippeket és trükköket 
mutatunk be, melyek segítségével tökéletes lesz arcszí-
ned. 

A Deluxe Makeup Stúdióban profi tippeket kaphatsz az 
alapozásról. Lépésről lépésre sajátíthatod el a sminkek el-
készítésének egyes lépéseit.
YouTube csatornánk >>

Világos
Porcelain

Light Beige

Közepes
Beige

Dark Beige

Sötét
Beige Noisette

Hazelnut



Deluxe bőrtónusjavító 
korrektor
2,5 ml

Összetevők Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, CI 
77891 (Titanium Dioxide), Glycerin, Amaranthus 
Caudatus Extract, Caprylyl Dimethicone Ethoxy 
Glucoside, Hydrogenated Castor Oil, Titanium 
Dioxide, Silica, Polyglyceryl-2 Sesquiisostearate, 
Methylpropanediol, Sodium Chloride, Dimethicone, 
Dimethicone Crosspolymer, Alcohol, Bisabolol, 
Dimethiconol, Tocopherol, Backhousta Citriodora 
Oil, Lecithin, Carnosine, Silybum Marianum Fruit 
Extract, Phenoxyethanol, Citral, Linalool, CI 77492 
(Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 
(Iron Oxides)

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott. A Porce-
lain árnyalat a pirosas bőrtónushoz 
igazodik és ragyogást biztosít. A sár-
gás Ginger árnyalat az olíva színű vagy 
sárgás bőrszínhez illeszkedik.

JELLEMZŐK
A világos és csillogó textúra az arc 
olyan felületeire ideális, ahol a fény 
megtörik. Ezek a területek a célzott 
fényhatás által optimális hangsúlyt 
kapnak. Így a korrektor az ajkakat tel-
tebbé, a szemet éberebbé, az orcá-
kat pedig magasabbá varázsolja. Az 
eltekerhető rendszer megkönnyíti az 
adagolást. A finom ecsethegy lehető-
vé teszi a korrektor felvitelét kis he-
lyekre is. Az amarántolajnak, bizabo- 
lolnak és az ausztráliai mirtuszolajnak 
köszönhetően a textúra különösen 
gazdag.

HASZNÁLAT
A bőrtónusjavító korrektort a smink 
fölött, a következő arcfelületeken 
használhatod:

Az orrháton: egy egyenes vonal az 
orrháton vékonyabbá varázsolja az 
orrot. A nagyobb hatékonyságért ár-
nyékold az orrcimpákat.

Az ajkakon: a vékony ajkak teltebb-
nek hatnak, ha a korrektort felviszed 
a palliára. Az ajakkontúrok akkor a 
leghangsúlyosabbak, ha a korrektort 
felviszed a száj köré egy vékony vo-
nalban. 

Az orcákon: ha a korrektort felviszed 
az orcákra, a kerek arc vékonyabbnak 
hat. Vigyél fel az orcák alá némi bron-
zosítót is a hangsúlyozás érdekében. 

A szemkörnyéken: ha nyitottabb te-
kintetre vágysz, vidd fel a korrektort a 
szemzugba. A szemkörnyéki karikák 
is elhalványodnak.

KIEGÉSZÍTÉS
Vidd fel a Bőrtónusjavító korrektort a 
Perfect Wear alapozóra, hogy ragyo-
góbb végeredményt kapj. Használd a 
Sun Dream bronzosítót is azokon a 
felületeken, amiket hangsúlyozni sze-
retnél.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Hogy a befolyásoló árnyékokat elke-
rüld, válassz olyan fényforrást, mely 
frontálisan esik az arcra.

Értékesítési érvek
• 5 arcfelületen 

alkalmazható
• Egyszerű adagolás
• Elfedi az 

egyenetlenségeket és a 
szem alatti karikákat

Ginger

Porcelain

DELUXE
1.3 ALAPOZÁS 



Deluxe gyors ráncfeltöltő 
ceruza
3,6 g

Összetevők Octyldodecanol, Dicaprylyl Carbona-
te, Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Bo-
ron Nitride, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Ny-
lon-12, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cetyl 
Palmitate, C30-45 Alkyl Methicone, C30-45 Olefin, 
Silica, HDI/Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer, 
Squalane, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Penta-
erythrityl Tetra-DI-t-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, 
Ubiquinone

CÉLCSOPORT
Érettebb bőrre ajánljuk, melyen már 
megjelentek az első ráncok. Egyenet-
len bőrre.

JELLEMZŐK
Optimálisan feltölti a ráncokat és az 
egyenetlenségeket, simább arcbőrt 
biztosít.

HASZNÁLAT
Vidd fel a ráncokra és egyenetlensé-
gekre, majd dolgozd el a bőrön és 
várj, míg hatni kezd. Ha a ceruza el-
tompul, hegyezd ki.

KIEGÉSZÍTÉS
A használat után vidd fel az arcra a 
Perfect Wear alapozót az LR by da 
Vinci alapozó ecsettel.

Értékesítési érvek
• Feltölti a ráncokat és az 

egyenetlenségeket
• Tartós hatás

DELUXE
1.3 ALAPOZÁS 

Aggódó ráncok

Méreg ráncok

Szemek közötti ráncok

Szarkalábak

Száj körüli ráncok

Ajak ráncok

Száj sarki ráncok
Állon lévő ráncok
Állcsúcson lévő ráncok
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Összetevők Isododecane, Hydrogenated Coco-Glycerides, Cera Alba (Bees-
wax), Silica, Boron Nitride, Talc, Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), 
Quaternium-18 Bentonite, Propylene Carbonate, Mica, CI 77891 (Titanium 
Dioxide), CI 77742 (Manganese Violet), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron 
Oxides)

Összetevők Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Cetyl PEG/
PPG-10/1 Dimethicone, Propylnene Glycol, Cetyl Dimethicone, Talc, Phen-
oxyethanol, Sodium Chloride, Magnesium Sulfate, Sodium Dehydroacetate, 
Parfum (Fragrance), Disteardimonium Hectorite, Methylparaben, Benzimidazole 
Diamond Amidoethyl Urea Carbamoyl Propyl, Polymethylsilsesquioxane, Tetra-
sodium EDTA, Hydrogenated Dimethicone, Ethylparaben, Butylparaben, BHT, 
Propylene Carbonate, Aluminium Hydroxide, Propylparaben, Dimethicone/
Methicone Copolymer, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 
77492 (Iron Oxides)

Deluxe szemhéj- és 
ajakalapozó
2,2 g

Deluxe Primer
30 ml

Értékesítési érvek
• Pontos, egyszerű használat
• Ideális adagolás az eltekerhető rendszernek 

köszönhetően
• A száj- és szemsmink alá vidd fel alapként

Értékesítési érvek
• Elfedi az egyenetlenségeket és a tág 

pórusokat
• A további lépések alapja
• A barackszínű textúra és a pigment 

hatás visszatükrözik a fényt, természetes 
ragyogást kölcsönöznek

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra és bőrtónusra ajánlott.

JELLEMZŐK
Használhatod önmagában vagy alapozóként a tartósabb 
smink érdekében. Könnyen felvihető, minden bőrárnya-
lathoz illeszkedik.

HASZNÁLAT
Az arctisztítás és arcápolás után vidd fel a Primert véko-
nyan a bőrödre, majd oszlasd el alaposan. Mielőtt folytat-
nád a sminkelést, várj pár percet.

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra és bőrtónusra ajánlott. Ha száraz az 
ajkad, ápold alaposan a felvitel előtt.

JELLEMZŐK
Növeli az ajakrúzs és a szemhéjfesték intenzitását, mert a 
természetes száj- és bőrszín nem látszik át.

HASZNÁLAT
Fordítsd el a ceruza alsó részét, amíg egy kis adag ala-
pozó megjelenik. Vidd fel a krémes textúrát vékony ré-
tegben az ajkakra és a szemhéjra. Várj 1-2 percet, míg a 
hatás beindul.

KIEGÉSZÍTÉS
Vidd fel a Deluxe High Impact ajakrúzst az LR by da Vin-
ci rúzsecsettel a lealapozott ajkakra, az Artistic négyes 
szemhéjpúdert pedig a lealapozott szemhéjakra.



CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott. Az ala-
pozó nem ülepszik le a ráncokban, 
így az érettebb bőrön is használható. 
Világosabb arcbőr esetén válaszd az 
1-es vagy a 2-es árnyalatot, közepes 
arcbőr esetén a 3-as árnyalatot, söté-
tebb bőr esetén pedig a 4-es, 5-ös, 
vagy 6-os árnyalatot. A természetes 
hatás érdekében, felvitel előtt teszteld 
az ajkadon a megfelelő színt. Ha egyik 
szín sem passzol a bőrödhöz, keverj 
megfelelő árnyalatot a kézfejeden 
több tónusból.

JELLEMZŐK
A krémes textúra közepes fedést és 
egyenletes arcszínt biztosít. Az alapo-
zó 6 természetes színben érhető el: 
Porcelain, Light Beige, Beige, Dark 
Beige, Beige Noisette és Hazelnut, 
valamint 37-es fényvédő faktort tar-
talmaz. A krémes textúra természetes 
ragyogást kölcsönöz a bőrnek.

HASZNÁLAT
Mielőtt felviszed az alapozót az LR by 
da Vinci alapozó ecsettel, tisztítsd és 
ápold az arcod megfelelően. Vigyázz, 
az alapozó ne képezzen keretet az ar-
codon!

KIEGÉSZÍTÉS
Első lépésként vidd fel a Primert az 
arcodra vékony rétegben.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A Deluxe Makeup Stúdió anyagai-
ból megtudhatod, hogy az alapozás-
hoz több termékre is szükséged van, 
mint a Perfect Wear alapozó.

Deluxe Perfect Wear
alapozó
30 ml

Összetevők Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, 
Isohexadecane, Titanium Dioxide (nano), Cetyl 
PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Ethylhexyl Palmitate, 
Trimethylsiloxysilicate, Pentylene Glycol, Glyceryl 
Ethylhexanoate/Stearate/Adipate, Disteardimo-
nium Hectorite, Benzyl PCA, Glycerin, Stearic 
Acid, Aluminum Hydroxide, Methicone, Sodium 
Levulinate, PPG-15 Stearyl Ether, Sodium Anisate, 
Disodium EDTA, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, 
Tocopherol, Retinyl Palmitate, Talc, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Steareth-20, 
Chlorhexidine Digluconate, N-Hydroxysuccinimide, 
BHT, Palmitoyl Tripeptide-1, Chrysin, Palmitoyl 
Tetrapeptide-7, Potassium Sorbate

Esetlegesen tartalmazhat:
CI 77491 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), CI 
77499 (Iron Oxides), CI 77891 (Titanium Dioxide), 
CI 77947 (Zinc Oxide)

Értékesítési érvek
• Közepes fedés, FF 37
• Egyenletes, természetesen 

ragyogó bőrtónus
• Illeszkedik a bőrszínhez

DELUXE
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Világos:

Porcelain Light Beige

Beige Noisette Hazelnut

Beige Dark Beige

Közepes:

Sötét:



CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott. A maga-
sabb púdertartalom miatt, nagyobb 
lefedettséget biztosít, mint a Perfect 
Wear alapozó. A magas pigment sű-
rűség miatt az egyenetlen bőrt is kisi-
mítja. A megfelelő árnyalat megtalálá-
sához, teszteld a színeket az ajkadon. 
Az a szín a megfelelő, mely összeol-
vad a bőrszíneddel.

JELLEMZŐK
A krémes púder ideális minden smink 
elkészítéséhez és a gyors korrigálás-
hoz is útközben. Elfedi az egyenet-
lenségeket és mattít. 30-as fényvédő 
faktorral. 

HASZNÁLAT
Vidd fel a púdert a megtisztított és 
ápolt arcbőrre. 

ARCMODELLEZÉS
Hogy az arcformádat hangsúlyozd, 
emelj ki és árnyékolj bizonyos része-
ket. A világosabb részekhez válassz 
a saját bőrödnél két árnyalattal vilá-
gosabb színt. Ha mélységet kölcsö-
nöznél bizonyos részeknek, használj 
a bőrödnél két árnyalattal sötétebb 
színt. Végül satírozd el a két árnyala-
tot egymással. 

KIEGÉSZÍTÉS
Használat előtt vidd fel a Primert vé-
kony rétegben, hogy a bőröd revitali-
zálódjon és a smink tartósabb legyen, 
majd fixáld a Hollywood Duo Colour 
púderrel.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A Deluxe Makeup Stúdió anyagaiból 
elsajátíthatod a kontúrozás egyes lé-
péseit.

Deluxe Perfect Smooth 
kompakt púder 
8,5 g

Összetevők Dicaprylyl Carbonate, Phenyl Trimet-
hicone, Titanium Dioxide (nano), Hydrogenated 
Polydecene, Zinc Oxide, Polyethylene, Mica, 
Hydrogenated Coconut Oil, Methyl Methacrylate 
Crosspolymer, Nylon-12, Glyceryl Dibehenate, 
Tribehenin, Alumina, Dimethicone, Glyceryl Behe-
nate, Parfum (Fragrance), Lecithin, Tocopherol, 
Ascorbyl Palmitate, Citric Acid

Esetlegesen tartalmazhat:
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77492 (Iron 
Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron 
Oxides)

Értékesítési érvek
• 6 természetes árnyalatban 

elérhető
• Közepes fedés a tökéletes 

megjelenésért
• Gyors korrigáláshoz is 

ideális

DELUXE
1.3 ALAPOZÁS 

Világos:

Porcelain Light Beige

Beige Noisette Hazelnut

Közepes:

Sötét:

Beige Dark Beige



CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra és bőrtónusra aján-
lott.

JELLEMZŐK
A Ruddy Rose árnyalat egy világos és 
egy sötétebb tónust tartalmaz, me-
lyek ideálisak az arcszín hangsúlyo-
zásához. A Petal Peach árnyalat egy 
világos barackszínt és egy bronzos 
tónust tartalmaz, melyek megfelelőek 
az árnyékoláshoz. 

A Ruddy Rose árnyalat púderként is 
alkalmazható az orcákon. Így hangsú-
lyosabb és frissebb lesz az arc.

KIEGÉSZÍTÉS
Vidd fel a pirosítót az LR by da Vinci 
pirosító ecsettel a Perfect Wear ala-
pozóra vagy a Perfect Smooth kom-
pakt púderre.

Deluxe Perfect Powder 
pirosító
11,8 g

Összetevők 
Ruddy Rose:
Talc, Aluminum Starch Octenylsuccinate, 
Pentaerythrityl Tetraisostearate, Mica, Phenyl Tri-
methicone, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Sorbic 
Acid, Sodium Dehydroacetate, Parfum (Fragrance), 
CI 77491 (Iron Oxides), CI 75470 (Carmine), CI 
15850 (Red 7), CI 19140 (Yellow 5), CI 77007 
(Ultramarines), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77492 
(Iron Oxides)

Petal Peach:
Talc, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Penta-
erythrityl Tetraisostearate, Mica, Phenyl Trimethi-
cone, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Sorbic Acid, 
Sodium Dehydroacetate, Parfum (Fragrance), CI 
16035 (Red 40), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77492 
(Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 15850 
(Red 7), CI 77007 (Ultramarines), CI 15985 (Yellow 
6), CI 19140 (Yellow 5)

Értékesítési érvek
• Ruddy Rose és Petal 

Peach árnyalatban elérhető
• A matt színek 

hangsúlyozzák az arcot
• Az árnyalatokat 

használhatod külön-külön 
vagy egymással elsatírozva

DELUXE
1.3 ALAPOZÁS 

Petal Peach Ruddy Rose

Petal Peach Ruddy Rose



DELUXE
1.3 ALAPOZÁS 

Összetevők Talc, Caprylic/Capric Triglyceride, Silica, Isodecyl Neopentanoate, 
Zinc Stearate, Parfum (Fragrance), Sorbic Acid, CI 77492 (Iron Oxides), CI 
77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77891 (Titanium Dioxide)

Összetevők Talc, Zea Mays (Corn) Starch, Zinc Stearate, Dimethicone, Pen-
taerythrityl Tetraisostearate, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Silica, Nylon-12, 
Diisostearyl Malate, Argania Spinosa Kernel Oil, HDI/Trimethylol Hexyllactone 
Crosspolymer, Potassium Sorbate, Chlorophenesin, Parfum (Fragrance)

Esetlegesen tartalmazhat
CI 77491 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides), CI 
77891 (Titanium Dioxide)

Deluxe Sun Dream 
bronzosító
11 g

Deluxe Velvet Touch 
Micro púder
10 g

Értékesítési érvek
• Hangsúlyozza az arcvonásokat, egyenletes 

végeredményt biztosít
• Friss, barnás árnyalatot biztosít

Értékesítési érvek
• Könnyed textúra a természetes hatás 

érdekében
• Maszkhatás nélkül fixálja az alapot

CÉLCSOPORT
Világos arcbőr esetén nem ajánlott. Ha száraz a bőröd, 
csak az alapozás után vidd fel.

JELLEMZŐK
Ideális a smink fixálására, az egyenetlenségek eltünteté-
sére és a csillogás enyhítésére.

HASZNÁLAT
Vidd fel a púdert az egész arcfelületre, hogy fixáld a 
sminket.

KIEGÉSZÍTÉS
Az LR by da Vinci púderecsettel vidd fel.

CÉLCSOPORT
Világos és sötét bőrtípusra egyaránt ajánlott. Ha száraz a 
bőröd, csak az alapozás után használd.

JELLEMZŐK
Néhány egyedi vonás vagy egyenletes befejezés – a Sun 
Dream bronzosító természetes barna hatást kölcsönöz 
a bőrnek, pirosas pigmentek és csillogó részek nélkül. 
A bronzosító tökéletes a világosabb nyak színezésére 
is, hogy a lebarnult arccal és dekoltázzsal egyenletes le-
gyen.

HASZNÁLAT
A felesleges bronzosítót távolítsd el, hogy a szín ne le-
gyen természetellenes. Az ecsettel vidd fel a púdert az 
ajakra, orcákra és a homlokra. Az orcákat hangsúlyozd 
az LR by da Vinci pirosító ecsettel.

KIEGÉSZÍTÉS
Használattól függően alkalmazd a púderecsetet vagy a 
pirosító ecsetet. Az egyenletes befejezéshez a bronzosí-
tó előtt vidd fel a Hollywood Multicolour púdert.



CÉLCSOPORT
Minden bőrtónusra ajánlott. Száraz 
bőr esetén csak az alapozás után 
használd.

JELLEMZŐK
A többszínű púder ideális a smink 
fixálására és a korrigálásra útközben. 
A sárga árnyalat eltünteti a kékes ár-
nyékokat és az egyenetlenségeket. A 
zöld semlegesíti a pirosas részeket, a 
bézs pedig erősíti a természetes arc-
bőrt és kiegyenlíti a pigmentkülönbsé-
geket.

HASZNÁLAT
Vidd fel a púdert az LR by da Vinci 
púderecsettel az alapozóra. Ehhez 
keverd össze a három színt és osz-
lasd el egyenletesen. A kékes foltokra 
és a szemkörüli karikákra használd 
a sárga árnyalatot. A piros foltokat 
a zöld árnyalat felvitelével tüntethe-
ted el. A bézs kiegyenlíti a pigment-
különbségeket, melyek világosabbak 
vagy sötétebbek, mint a bőrárnyalat. 
Így a természetes bőrszín hangsúlyos 
és egységesebb lesz.

Piros foltok kiegyenlítése

Pigmentkülönbségek kiegyen-
lítése

Kékes foltok, szemkörnyéki 
karikák kiegyenlítése

KIEGÉSZÍTÉS
Használat előtt vidd fel a Perfect Wear 
alapozót az alapozó ecsettel. 

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Vigyázz, hogy a bőröd ne legyen na-
gyon száraz! Ez foltos hatást eredmé-
nyez. Ha a bőröd túlságosan krémes, 
kellemetlen érzést tapasztalhatsz. Mi-
előtt a pirosítót vagy a bronzosítót fel-
viszed az arcodra, használd a Holly- 
wood Multicolour púdert. A termé-
szetes hatás érdekében alaposan és 
egyenletesen oszlass el minden ter-
méket.

Deluxe Hollywood 
Multicolour púder
12 g

Összetevők Talc, Mica, Nylon-12, Zinc Stearate, 
Dimethicone, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Dii-
sostearyl Malate, Dehydroacetic Acid, Phenoxyet-
hanol, Sorbic Acid, Benzoic Acid, Lauroyl Lysine, 
Tocopheryl Acetate, Sorbitan Sesquioleate, Parfum 
(Fragrance), Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Citronellol, Eugenol, Hydroxycitronellal, 
Benzyl Benzoate,

Esetlegesen tartalmazhat: 
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77289 (Chromium 
Hydroxide Green), CI 19140 (Yellow 5), CI 77007 
(Ultramarines), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77491 
(Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides)

Értékesítési érvek
• 3 árnyalat a különböző 

egyenetlenségek 
eltüntetésére

• Az alapozás fixálása
• Szűrőként hat

DELUXE
1.3 ALAPOZÁS 



CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott. Ha száraz 
a bőröd, csak az alapozóra vidd fel.

JELLEMZŐK
Sárga és lila árnyalat kombinációja.

HASZNÁLAT
A sárga szín elhalványítja a szem alatti 
karikákat, a lila pedig élettel teli, friss 
arcszínt kölcsönöz. A két színt kever-
ve is felviheted az arcodra, hogy szép 
átmeneteket fess és fixáld a sminket.

A lila árnyalat a fakó, szürkés 
arcbőrt élettel telibbé vará-
zsolja.

A sárga árnyalat eltünteti a 
sötét foltokat.

KIEGÉSZÍTÉS
Az egyenletes felvitel érdekében hasz-
náld az LR by da Vinci púderecsetet.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Használd a sárga tónust reggel, a 
szem alatti karikák és a bőregyenet-
lenségek enyhítésére. A lila élettel teli, 
friss arcbőrt kölcsönöz az esti buliban 
is.

Deluxe Hollywood 
Doucolour púder
10 g

Értékesítési érvek
• Integrált ecset a gyors 

korrigálás érdekében
• Visszatükrözi a fényt
• Fixálja a sminket

DELUXE
1.3 ALAPOZÁS 

Összetevők Talc, Mica, Nylon-12, Zinc Stearate, 
Dimethicone, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Dii-
sostearyl Malate, Dehydroacetic Acid, Phenoxyet-
hanol, Lauroyl Lysine, Sorbic Acid, Benzoic Acid, 
Tocopheryl Acetate, Sorbitan Sesquioleate, Parfum 
(Fragrance), Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Citronellol, Eugenol, Hydroxycitronellal, 
Benzyl Benzoate

Esetlegesen tartalmazhat: 
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 19140 (Yellow 5), 
CI 77492 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), 
CI 77007 (Ultramarines), CI 77742 (Manganese 
Violet), CI 45410 (Red 27)



LR COLOURS
2.1 AJKAK

AJKAK
Színárnyalatok és tippek

AJAKÁPOLÁS 
Az ajkaknak intenzív ápolásra van szükségük. A kevés 
faggyúmirigy és zsírszövet miatt az ajak nem képes saját 
védelmére a káros környezeti hatásokkal szemben. Ezért 
nagyon fontos a megfelelő ápolás: nyáron minimum 15 
faktoros UV-védelemmel ellátott ajakápolóval, télen pedig 
a tápláló gondoskodás.
Hogy az ajkakat megszabadítsd a felesleges bőrmaradé-
koktól, használj ajakápolót vagy egy puha fogkefével menj 
végig az ajkakon körkörös mozdulatokkal.

AJAKKONTÚR
Ha vékony az ajkad, ne használj nagyon sötét színeket, 
mert ezek még vékonyabbaknak láttatják az ajkakat. Az 
ajakkontúr ceruzával fesd meg az ajkak külső körvonalát, 
hangsúlyozd az alsó ajkak körvonalát, így még teltebb lesz 
az összhatás.
Ezután vidd fel az ajakrúzst és hangsúlyozd a középső be-
metszést. Egy színben passzoló szájfény optikailag nagyít-
ja az ajkakat. 
Nagyon telt ajkak esetén kerüld a halvány színek hasz-
nálatát, az ajakkontúrozásra is természetes árnyalatokat 
válassz.

Warm Rose 
világos bőr, kék szemek, közép 
szőke-világosbarna haj

Magic Mauve 
nagyon világos bőr, kék szemek, 
szőke haj

Juicy Rose
közepes bőr, barna szemek, vilá-
gosbarna haj

Orange Toffee
világos bőr, sötétbarna haj, barna 
szemek 

Midnight Plum
olíva színű bőr, zöld szemek, 
barna haj 

Hot Chili
világos bőr, sötétbarna haj, barna 
szemek

Brown Rose
közepes bőrszín, barna szemek, 
világosbarna haj



CÉLCSOPORT
Az ápoló összetevőknek köszönhető-
en száraz ajkakra is ajánlott. 

JELLEMZŐK
Az ajakrúzs textúrája egyrészt ragyo-
gást, másrészt magas pigmentációt 
garantál. A fénylő ajakrúzs 6 színár-
nyalatban elérhető: Crystal Caramel, 
Crystal Rose, Crystal Peach, Crystal 
Mauve, Crystal Plum és Crystal Berry. 
A krémesen ápoló textúra tökéletes 
fedést biztosít, de nem ragad.

HASZNÁLAT
Tekerj ki egy fél centiméteres részt az 
ajakrúzs hegyéből, majd vidd fel az 
ajkakra. Belülről kifelé haladva, pöty-
työző mozdulatokkal kend fel. Figyelj, 
hogy ne fesd túl az ajakkontúr termé-
szetes vonalát. 

LR Colours fénylő ajakrúzs
1,6 g

Értékesítési érvek
• Nedvességfeltöltő 

formula, gyümölcsös íz
• Praktikus, kitekerhető 

hegy
Összetevők 
Crystal Caramel: Ricinus Communis (Castor) Seed 
Oil, Lanolin Oil, Pentaerythrityl Tetraisostearate, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Octyldodecanol, 
Castor Isostearate Succinate, Octocrylene, 
CI 77891 (Titanium Dioxide), Bis-Diglyceryl 
Polyacyladipate-1, Butyl Methoxydibenzoyl-
methane, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 
Wax, Polyethylene, C10-30 Cholesterol/Lano-
sterol Esters, VP/Hexadecene Copolymer, Cera 
Microcristallina (Microcrystalline Wax), Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, Ozokerite, CI 77491 (Iron 
Oxides), Ethylhexyl Palmitate, Parfum (Fragrance), 
Tocopheryl Acetate, Shorea Robusta Resin, Mica, 
Rhus Verniciflua Peel Wax, Bisabolol, Tribehenin, 
Benzyl Alcohol, Sorbitan Isostearate, Palmitoyl 
Oligopeptide, Benzyl Benzoate, Tocopherol, As-
corbyl Palmitate, Geraniol, CI 77499 (Iron Oxides), 
CI 77492 (Iron
Oxides), CI 15850 (Red 7)
 
Crystal Rose: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, 
Lanolin Oil, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Oc-
tyldodecanol, Caprylic/Capric Triglyceride, Castor 
Isostearate Succinate, Octocrylene, Bis-Diglyceryl 
Polyacyladipate-1, CI
77163 (Bismuth Oxychloride), Butyl Methoxydi-
benzoylmethane, Polyethylene, Mica, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Wax, C10-30 Choleste-
rol/Lanosterol Esters, VP/Hexadecene Copolymer, 
Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), 
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, CI
77891 (Titanium Dioxide), Ozokerite, Ethylhexyl 
Palmitate, Parfum (Fragrance), Tocopheryl Acetate, 
Shorea Robusta Resin, Rhus Verniciflua
Peel Wax, Tribehenin, Bisabolol, Benzyl Alcohol, 
Sorbitan Isostearate,
Palmitoyl Oligopeptide, Benzyl Benzoate, Toco-
pherol, Ascorbyl Palmitate, Geraniol, CI 15850 
(Red 6), CI 15850 (Red 7), CI 77499 (Iron Oxides) 

Crystal Peach: Ricinus Communis (Castor) Seed 
Oil, Lanolin Oil, Pentaerythrityl Tetraisostearate, 
Octyldodecanol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Castor Isostearate Succinate, Octocrylene, Bis-
Diglyceryl Polyacyladipate-1, Butyl Methoxydiben-
zoylmethane, Polyethylene, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Wax, Synthetic Fluorphlogopite, 
C10-30 Cholesterol/Lanosterol Esters, VP/Hexa-
decene Copolymer, Cera Microcristallina (Microcry-
stalline Wax), Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, 
Ozokerite, CI 19140 (Yellow 5), CI 77891 (Titanium 
Dioxide), Ethylhexyl Palmitate, Parfum (Fragrance), 
Tocopheryl Acetate, Shorea Robusta Resin, Rhus 
Verniciflua Peel Wax, Bisabolol, Tribehenin, Benzyl 

Alcohol, Sorbitan Isostearate, Palmitoyl Oligo-
peptide, Benzyl Benzoate, Tocopherol, Ascorbyl 
Palmitate, Geraniol, CI 15850 (Red 6) CI 15850 
(Red 7)

Crystal Mauve: Ricinus Communis (Castor) Seed 
Oil, Lanolin Oil, Pentaerythrityl Tetraisostearate, 
Octyldodecanol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Castor Isostearate Succinate, Octocrylene, 
Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-1, Butyl Metho-
xydibenzoylmethane, Polyethylene, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Wax, CI 77891 (Titanium 
Dioxide), C10-30 Cholesterol/Lanosterol Esters, 
VP/Hexadecene Copolymer, Cera Microcristal-
lina (Microcrystalline Wax), Copernicia Cerifera 
(Carnauba) Wax, Ozokerite, Ethylhexyl Palmitate, 
Parfum (Fragrance), Tocopheryl Acetate, Shorea 
Robusta Resin, Rhus Verniciflua Peel Wax, 
Bisabolol, Tribehenin, Benzyl Alcohol, Sorbitan 
Isostearate, Palmitoyl Oligopeptide, Benzyl Benzo-
ate, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Geraniol, CI 
77492 (Iron Oxides), CI 15850 (Red 7), CI 42090 
(Blue 1), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron 
Oxides)

Crystal Plum: Ricinus Communis (Castor) Seed 
Oil, Lanolin Oil, Pentaerythrityl Tetraisostearate, 
Octyldodecanol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Castor Isostearate Succinate, Mica, Octocrylene, 
Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-1, Butyl Methoxy-
dibenzoylmethane, CI 77891 (Titanium Dioxide), 
Polyethylene, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Wax, C10-30 Cholesterol/Lanosterol Esters, 
VP/Hexadecene Copolymer, Cera Microcristal-
lina (Microcrystalline Wax), Copernicia Cerifera 
(Carnauba) Wax, CI 77491 (Iron Oxides), Ozo-
kerite, Parfum (Fragrance), Ethylhexyl Palmitate, 
Tocopheryl Acetate, Synthetic Fluorphlogopite, 
Shorea Robusta Resin, Rhus Verniciflua Peel Wax, 
Tribehenin, Bisabolol, Benzyl Alcohol, Sorbitan 
Isostearate, Palmitoyl Oligopeptide, Benzyl Benzo-
ate, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Geraniol, CI 
15850 (Red 7), CI 77499 (Iron Oxides), CI 75470 
(Carmine)
 
Crystal Berry: Ricinus Communis (Castor) Seed 
Oil, Lanolin Oil, Pentaerythrityl Tetraisostearate, 
Octyldodecanol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Castor Isostearate Succinate, Octocrylene, Bis-
Diglyceryl Polyacyladipate-1, Butyl Methoxydiben-
zoylmethane, Polyethylene, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Wax, C10-30 Cholesterol/Lano-
sterol Esters, VP/Hexadecene Copolymer, Cera 
Microcristallina (Microcrystalline Wax), Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, Ozokerite, CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 15850 (Red 7), Ethylhexyl 
Palmitate, Parfum (Fragrance), Tocopheryl Acetate, 
Shorea Robusta Resin, Rhus Verniciflua Peel Wax, 
Tribehenin, Bisabolol, Benzyl Alcohol, Sorbitan 
Isostearate, Palmitoyl Oligopeptide, Benzyl Ben-
zoate, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Geraniol, 
CI 15850 (Red 6), CI 42090 (Blue 1), CI 77499 
(Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77492 
(Iron Oxides)

LR COLOURS
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Crystal Plum

Crystal Peach

Crystal Caramel

Crystal Berry

Crystal Mauve

Crystal Rose



Összetevők 
Smoothy Rose: Polybutene, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Triisodecyl Trimelli-
tate, Octyldodecanol, Hydrogenated Polydecene, Silica Dimethyl Silylate, Mica, 
Parfum (Fragrance), Polyglyceryl-4 Isostearate, Silica, CI 77007 (Ultramarines), 
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77742 (Manganese Dio-
xide), CI 77491 (Iron Oxides)

Smoothy Pink: Polybutene, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Triisodecyl Trimelli-
tate, Octyldodecanol, Hydrogenated Polydecene, Silica Dimethyl Silylate, Mica, 
Parfum (Fragrance), Polyglyceryl-4 Isostearate, Silica, CI 77007 (Ultramarines), 
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77742 (Manganese Dioxide), CI 77491 (Iron 
Oxides), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), Talc

Smoothy Red: Polybutene, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Triisodecyl Tri-
mellitate, Octyldodecanol, Hydrogenated Polydecene, Silica Dimethyl Silylate, 
Parfum (Fragrance), Polyglyceryl-4 Isostearate, Mica, Silica, Talc, CI 77007 
(Ultramarines), CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 
(Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides)

LR Colours 
szájfény
10 ml

Értékesítési érvek
• Színes, csillogó szájfény
• Ápoló összetevők a puha ajkakért

CÉLCSOPORT
Mindhárom szín minden bőrtípusra és bőrárnyalatra aján-
lott.

JELLEMZŐK
A színes szájfény három természetes színben elérhető: 
Smoothy Rose, Smoothy Pink és Smoothy Red.
A hozzáadott ragyogó részecskék visszatükrözik a fényt 
és természetesen hangsúlyozzák az ajkat, így az teltebb-
nek hat.

HASZNÁLAT
Gyengéd nyomással adagold az ajkadra. Belülről kifelé 
haladva, pöttyöző mozdulatokkal kend fel. Figyelj, hogy 
ne fesd túl az ajakkontúr természetes vonalát. 

Smoothy Pink

Smoothy Red

Smoothy Rose

Összetevők Caprylic/Capric Triglyceride, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Bis-
Diglyceryl Polyacyladipate-2, Triisodecyl Trimellitate, Cera Alba (Beeswax), Cera 
Microcristallina (Microcrystalline Wax), Theobroma Grandiflorum Seed Butter, 
Caprylic/Capric/Myristic/Stearic Triglyceride, Ethylhexyl Triazone, Polyglyceryl-4 
Isostearate, Mica, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Synthetic Beeswax, Toco-
pheryl Acetate, Ethyl Vanillin, Tocopherol, Propylene Glycol, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, Ascorbyl Palmitate, Sodium Saccharin, Tin Oxide, CI 
77891 (Titanium Dioxide) CI 15850 (Red 6)

LR Colours ápoló ajakrúzs
4,5 g

Értékesítési érvek
• A természetes és ápolt végeredményért
• Gyengéd gondoskodás Cupuacu vajjal és 

E-vitaminnal

CÉLCSOPORT
Leginkább durva és érzékeny ajkakra.

JELLEMZŐK
Nedvességgel látja el és rugalmasságot kölcsönöz az aj-
kaknak. A könnyed, fényvisszaverő textúra gondoskodik 
a természetes és friss megjelenésről.

HASZNÁLAT
Tekerj ki egy fél-egy centiméteres részt az ajakrúzs he-
gyéből, majd vidd fel a krémes formulát az ajkakra.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Rengeteg apró figyelmetlenséget követünk el, melyeket 
nagyon könnyen megakadályozhatunk. Például az ajkak 
gyakori benedvesítése a nyelvvel, mely kiszáradáshoz 
vezet. Az ajkak gyakori megérintése által, baktériumok, 
kipirosodás és egyenetlenségek alakulhatnak ki az ajak-
kontúr vonalán.

LR COLOURS
2.1 AJKAK



CÉLCSOPORT
Leginkább az LR Colours ajakrúzs 
használóinak ajánljuk.

JELLEMZŐK
Az ajakkontúr ceruza az ajkakat a 
pontos kontúr és a hangsúlyos kont-
raszt által még kifejezőbbé teszi.

HASZNÁLAT
Kezdd az ajak közepén és haladj fo-
lyamatosan kifelé a természetes kon-
túr mentén. Figyelj, hogy egyforma 
vonalakat húzz!

KIEGÉSZÍTÉS 
A kontúrozás után használd az LR 
Colours ajakrúzst.

LR Colours ajakkontúr 
ceruza
1,16 g

Értékesítési érvek
• Matt hatás
• 6 magasan pigmentált szín

Összetevők 
Warm Rose: Hydrogenated Palm Kernel Gly-
cerides, Hydrogenated Coconut Oil, Mica, CI 
77891 (Titanium Dioxide), Cera Microcristallina 
(Microcrystalline Wax), Hydrogenated Palm Gly-
cerides, Myristyl Myristate, Rhus Succedanea Fruit 
Wax, Behenyl Alcohol, Hydrogenated Coco-Gly-
cerides, CI 77491 (Iron Oxides), Cetyl Palmitate, 
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Hydrogena-
ted Castor Oil, Sorbitan Palmitate, CI 77499 (Iron 
Oxides), Stearalkonium Hectorite, CI 77492 (Iron 
Oxides), Propylene Carbonate, Pentaerythrityl 
Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate, CI 15850 
(Red 7)

Magic Mauve: Hydrogenated Palm Kernel Gly-
cerides, Hydrogenated Coconut Oil, Mica, Cera 
Microcristallina (Microcrystalline Wax), Hydrogena-
ted Palm Glycerides, CI 77891 (Titanium Dioxide), 
Myristyl Myristate, Rhus Succedanea Fruit Wax, 
Behenyl Alcohol, Hydrogenated Coco-Glycerides, 
Cetyl Palmitate, Copernicia Cerifera (Carnauba) 
Wax, Hydrogenated Castor Oil, Sorbitan Palmitate, 
CI 77491 (Iron Oxides), Stearalkonium Hectorite, 
Propylene Carbonate, Pentaerythrityl Tetra-di-t-bu-
tyl Hydroxyhydrocinnamate, Tin Oxide, CI 15850 
(Red 7), CI 77499 (Iron Oxides)

Juicy Rose: Hydrogenated Palm Kernel Glycerides, 
Mica, Hydrogenated Coconut Oil, Cera Microcris-
tallina (Microcrystalline Wax), Hydrogenated Palm 
Glycerides, CI 77891 (Titanium Dioxide), Myristyl 
Myristate, Rhus Succedanea Fruit Wax, Behenyl 
Alcohol, Hydrogenated Coco-Glycerides, Cetyl 
Palmitate, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, 
Hydrogenated Castor Oil, CI 77491 (Iron Oxides), 
Sorbitan Palmitate, Stearalkonium Hectorite, 
Propylene Carbonate, Pentaerythrityl Tetra-di-t-bu-
tyl Hydroxyhydrocinnamate, Tin Oxide, CI 15850 
(Red 7)

Orange Toffee: Hydrogenated Palm Kernel 
Glycerides, Hydrogenated Coconut Oil, Mica, CI 
77891 (Titanium Dioxide), Cera Microcristallina 
(Microcrystalline Wax), CI 77491 (Iron Oxides), 
Hydrogenated Palm Glycerides, Myristyl Myristate, 
Rhus Succedanea Fruit Wax, Behenyl Alcohol, 
Hydrogenated Coco-Glycerides, Cetyl Palmitate, 
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Hydrogena-
ted Castor Oil, Sorbitan Palmitate, Stearalkonium 
Hectorite, Propylene Carbonate, Pentaerythrityl 
Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate, CI 15850 
(Red 7), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron 
Oxides)

Midnight Plum: Hydrogenated Palm Kernel 
Glycerides, Hydrogenated Coconut Oil, CI 77491 
(Iron Oxides), Mica, Cera Microcristallina (Micro-
crystalline Wax), Hydrogenated Palm Glycerides, 
Myristyl Myristate, CI 77891 (Titanium Dioxide), 
Rhus Succedanea Fruit Wax, Behenyl Alcohol, 
Hydrogenated Coco-Glycerides, Cetyl Palmitate, 
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Hydrogena-
ted Castor Oil, Sorbitan Palmitate, CI 15850 (Red 
7), Stearalkonium Hectorite, Propylene Carbonate, 
Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinna-
mate, CI 77499 (Iron Oxides)

Hot Chili: Hydrogenated Palm Kernel Glycerides, 
Hydrogenated Coconut Oil, CI 45410 (Red 27), 
Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), 
Hydrogenated Palm Glycerides, Mica, Myristyl 
Myristate, Rhus Succedanea Fruit Wax, Behenyl 
Alcohol, Hydrogenated Coco-Glycerides, Cetyl 
Palmitate, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, 
Hydrogenated Castor Oil, Sorbitan Palmitate, 
CI 77491 (Iron Oxides), CI 19140 (Yellow 5), 
Stearalkonium Hectorite, Propylene Carbonate, CI 
77499 (Iron Oxides), Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl 
Hydroxyhydrocinnamate

Brown Rose: Hydrogenated Palm Kernel 
Glycerides, Hydrogenated Coconut Oil, Mica, 
CI 77491 (Iron Oxides), Cera Microcristallina 
(Microcrystalline Wax), Hydrogenated Palm 
Glycerides, CI 77891 (Titanium Dioxide), Myristyl 
Myristate, Rhus Succedanea Fruit Wax, Behenyl 
Alcohol, Hydrogenated Coco-Glycerides, Cetyl 
Palmitate, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, 
Hydrogenated Castor Oil, Sorbitan Palmitate, 
Stearalkonium Hectorite, CI 77499 (Iron Oxides), 
Propylene Carbonate, Pentaerythrityl Tetra-di-t-bu-
tyl Hydroxyhydrocinnamate

Barnás árnyalatok:

Warm Rose Juicy Rose  Magic Mauve

Élénk piros árnyalatok:

Rozé árnyalatok:

Brown Rose Orange Toffee

Hot Chili Midnight Plum
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CÉLCSOPORT
Válaszd ki a megfelelő színt!  Minden 
bőrtípusra ajánlott. A durva ajkakat 
először kezeld egy ajakradírral.

JELLEMZŐK
Az ajakrúzs 7 különböző színben el-
érhető: a barnás árnyalatoktól kezdve 
az erős piroson át egészen a rózsa-
színes tónusokig. Minden típusra és 
alkalomra találsz megfelelő árnyalatot.

HASZNÁLAT
A felvitelt kezdd a felső ajkakkal. A 
színt oszlasd el középről a szájzug 
felé indulva, a természetes ajakformát 
követve. Majd ismételd meg ezt a fo-
lyamatot az alsó ajkakon is. Figyelj, 
hogy ne fesd túl az ajakkontúr termé-
szetes vonalát.

KIEGÉSZÍTÉS
Először használd az LR Colours ajak-
kontúr ceruzát!

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A felvitel után nyomj egy papírzseb-
kendőt az ajkakhoz. Lehetőleg úgy, 
hogy a felső és alsó ajkak ne érjenek 
össze. Így az ajakrúzs tartósabb lesz, 
a felesleg eltávolodik és nem fog a fo-
gakhoz ragadni.

LR Colours ajakrúzs
4,5 g

Értékesítési érvek
• 7 szín az ajakkontúr 

ceruzához igazítva
• Megakadályozza az 

ajakrúzs elkenődését
• Pontos felvitel a 

hangsúlyos kontúrokért

Összetevők 
Warm Rose: Polybutene, Hydrogenated Microcry-
stalline Cera, Triisodecyl Trimellitate, Octyldode-
canol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Isostearyl 
Isostearate, Tridecyl Trimellitate, Mica, Cera Alba 
(Beeswax), Diisostearyl Malate, Candelilla Cera, 
Phenylpropyldimethylsiloxysilicate, Ethylhexyl 
Palmitate, Talc, Polyglyceryl-4 Isostearate, 
Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 
Oil, Ascorbyl Palmitate, Silica Dimethyl Silylate, 
Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, 
Sodium Hyaluronate, Hexylene Glycol, CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 
77499 (Iron Oxides), CI 77007 (Ultramarines), CI 
77492 (Iron Oxides), CI 77742 (Manganese Violet)  

Magic Mauve: Polybutene, Hydrogenated 
Microcrystalline Cera, Triisodecyl Trimellitate, 
Octyldodecanol, Pentaerythrityl Tetraisostea-
rate, Isostearyl Isostearate, Tridecyl Trimellitate, 
Mica, Cera Alba (Beeswax), Diisostearyl Malate, 
Candelilla Cera, Phenylpropyldimethylsiloxysilicate, 
Ethylhexyl Palmitate, Polyglyceryl-4 Isostearate, 
Talc, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Ascorbyl Palmitate, Silica Dimethyl Si-
lylate, Butylene Glycol, Tin Oxide, Caprylyl Glycol, 
Phenoxyethanol, Sodium Hyaluronate, Hexylene 
Glycol, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron 
Oxides), CI 15850 (Red 7), CI 77492 (Iron Oxides), 
CI 77499 (Iron Oxides), CI 77007 (Ultramarines)
 
Juicy Rose: Polybutene, Hydrogenated Microcry-
stalline Cera, Triisodecyl Trimellitate, Octyldode-
canol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Isostearyl 
Isostearate, Tridecyl Trimellitate, Mica, Cera Alba 
(Beeswax), Diisostearyl Malate, Candelilla Cera, 
Phenylpropyldimethylsiloxysilicate, Ethylhexyl 
Palmitate, Polyglyceryl-4 Isostearate, Talc, 
Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 
Oil, Ascorbyl Palmitate, Silica Dimethyl Silylate, 
Hydrogenated Polyisobutene, Butylene Glycol, Tin 
Oxide, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Sodium 
Hyaluronate, Palmitic Acid, Hexylene Glycol, Ben-
zoic Acid, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 15850 
(Red 7), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron 

Oxides), CI 77742 (Manganese Violet), CI 77499 
(Iron Oxides), CI 16035 (Red 40)
 
Orange Toffee: Polybutene, Hydrogenated 
Microcrystalline Cera, Triisodecyl Trimellitate, 
Octyldodecanol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, 
Isostearyl Isostearate, Tridecyl Trimellitate, Cera 
Alba (Beeswax), Diisostearyl Malate, Candelilla 
Cera, Phenylpropyldimethylsiloxysilicate, Ethylhexyl 
Palmitate, Mica, Calcium Sodium Borosilicate, 
Polyglyceryl-4 Isostearate, Talc, Silica, Tocopherol, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Ascorbyl 
Palmitate, Silica Dimethyl Silylate, Tin Oxide, 
Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, 
Sodium Hyaluronate, Hexylene Glycol, CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 
77492 (Iron Oxides), CI 15850 (Red 7), CI 77499 
(Iron Oxides)

Midnight Plum: Polybutene, Hydrogenated 
Microcrystalline Cera, Triisodecyl Trimellitate, Oc-
tyldodecanol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Iso-
stearyl Isostearate, Tridecyl Trimellitate, Cera Alba 
(Beeswax), Diisostearyl Malate, Candelilla Cera, 
Mica, Phenylpropyldimethylsiloxysilicate, Ethylhexyl 
Palmitate, Polyglyceryl-4 Isostearate, Talc, Toco-
pherol, Silica, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 
Oil, Ascorbyl Palmitate, Silica Dimethyl Silylate, 
Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, 
Sodium Hyaluronate, Hexylene Glycol, CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 
15850 (Red 7), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77742 
(Manganese Violet), CI 77007 (Ultramarines), CI 
77492 (Iron Oxides), CI 15850 (Red 6)

Hot Chili: Polybutene, Hydrogenated Microcry-
stalline Cera, Triisodecyl Trimellitate, Octyldode-
canol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Isostearyl 
Isostearate, Tridecyl Trimellitate, Cera Alba 
(Beeswax), Diisostearyl Malate, Candelilla Cera, 
Phenylpropyldimethylsiloxysilicate, Ethylhexyl 
Palmitate, Polyglyceryl-4 Isostearate, Tocophe-
rol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Talc, Ascorbyl Palmitate, Silica Dimethyl Silylate, 
Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, 
Sodium Hyaluronate, Hexylene Glycol, CI 16035 
(Red 40), CI 77492 (Iron Oxides), CI 45410 (Red 
27), CI 15850 (Red 7), CI 15850 (Red 6), CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 
77499 (Iron Oxides)

Brown Rose: Polybutene, Hydrogenated Microcry-
stalline Cera, Triisodecyl Trimellitate, Octyldode-
canol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Isostearyl 
Isostearate, Tridecyl Trimellitate, Cera Alba (Bees-
wax), Diisostearyl Malate, Candelilla Cera, Phenyl-
propyldimethylsiloxysilicate, Ethylhexyl Palmitate, 
Polyglyceryl-4 Isostearate, Mica, Tocopherol, 
Talc, Silica, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 
Oil, Ascorbyl Palmitate, Silica Dimethyl Silylate, 
Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, 
Sodium Hyaluronate, Hexylene Glycol, CI 77742 
(Manganese Violet), CI 77491 (Iron Oxides), CI 
77891 (Titanium Dioxide), CI 77492 (Iron Oxides), 
CI 77007 (Ultramarines), CI 77499 (Iron Oxides) 

Barnás árnyalatok:

Élénk piros árnyalatok:

Rozé árnyalatok:

Warm Rose Juicy Rose  Magic Mauve

Brown Rose Orange Toffee

Hot Chili Midnight Plum
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SZEMEK
Szemöldök, szempillák és korrigálás

SZEMÖLDÖK 
Mielőtt felviszed az új sminket, el kell távolítanod az előző 
smink maradékát. Ezután következik a szemöldök igazítá-
sa, esetleges szőrszálak eltávolítása. Itt mindig figyelj oda, 
hogy csak a szemöldökök között és alatt húzz ki szálakat, 
de ne túl sokat. Állapítsd meg a megfelelő kezdő, legfölső 
és befejező pontot a kívánt formához. Igazíts egy vékony 
ecsetnyelet az orrcimpádhoz és a belső szemzughoz. Az 
ecsetnyelek határolják a szemöldök kezdőpontját a belső 
szemzug felett. A felső pontot is az ecsetnyél segítségé-
vel határozhatod meg. Helyezd az orrcimpához és átlósan 
a pupilla közepe fölé. A találkozásnál lesz a szemöldök 
legmagasabb pontja, mely a szemöldök végének irányába 
folyamatosan csökken. 

SZEMPILLÁK
Ha hangsúlyozni szeretnéd a szempilláid, spirálozás előtt 
hozd formába egy szempillafésűvel. A nagyobb volumen 
érdekében a szempillaspirál keféjét helyezd a pillák kezde-
téhez, majd cikk-cakkos mozdulatokkal mozgasd a pillák 
vége felé.

KORRIGÁLÁS
Hogy az egymáshoz közel ülő szemek távolságát meg-
növeld, vigyél fel világos árnyalatú szemfestéket a belső 
szemzugba és sötét tónust a külső szemzug fölé. 
Ha egymástól távol ülnek a szemeid, ne hagyd a szemfes-
téket a külső szemzugon túlfutni. Az árnyalatot húzd egé-
szen a felső szemhéjig köralakban, így nem tűnnek majd 
olyan hosszúkásnak a szemek. A belső szemzugba vigyél 
fel egy sötétebb árnyalatot és egy sötét szemceruzával 
húzd ki az alsó pillák tövét.

LR COLOURS
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Összetevők Absolute Black: Aqua (Water), Propylene Glycol, Tromethamine, 
Citric Acid, Oleyl Alcohol, Magnesium Aluminum Silicate, Stearic Acid, Glyceryl 
Stearate, Cellulose, Hectorite, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Methylparaben, Ethylparaben, CI 77499 (Iron Oxides)

Dark Brown: Aqua (Water), Propylene Glycol, Tromethamine, Citric Acid, Oleyl 
Alcohol, Magnesium Aluminum Silicate, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Cellu-
lose, Hectorite, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Methylparaben, Ethylparaben, CI 77499 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides)

Összetevők Soft Snow: CI 77891 (Titanium Dioxide), Mica, Stearyl Dime-
thicone, Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Octadecene, Aluminum 
Distearate, Magnesium Silicate
Dark Coal: CI 77499 (Iron Oxides), Mica, Stearyl Dimethicone, Cera Microcri-
stallina (Microcrystalline Wax), Octadecene, CI 77510 (Ferric Ferrocyanide), 
Aluminum Distearate, Magnesium Silicate
Cold Blue: CI 77007 (Ultramarines), Mica, Stearyl Dimethicone, Magnesium 
Silicate, Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Octadecene, Aluminum 
Distearate, CI 77499 (Iron Oxides), CI 75470 (Carmine), CI 77891 (Titanium 
Dioxide)
Soft Ashes: Mica, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77499 (Iron Oxides), Stearyl 
Dimethicone, Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Octadecene, CI 
77491 (Iron Oxides), Aluminum Distearate, Magnesium Silicate
Olive Green: Mica, CI 77492 (Iron Oxides), Stearyl Dimethicone, CI 77499 (Iron 
Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), 
Octadecene, Aluminum Distearate, CI 77510 (Ferric Ferrocyanide), Magnesium 
Silicate
Dark Hazel: Mica, CI 77491 (Iron Oxides), Stearyl Dimethicone, CI 77499 (Iron 
Oxides), Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Octadecene, Aluminum 
Distearate, Magnesium Silicate

Cold Blue

Soft Snow

Dark Hazel

Olive Green

Soft Ashes

Dark Coal

LR Colours 
szemhéjtus
2,5 ml

LR Colours 
szemceruza
1,1 g

Értékesítési érvek
• Erősen pigmentált formula, ragyogó 

végeredmény
• Nem csomósodik, nem töredezik
• Egyszerű felvitel a filchegy által

Értékesítési érvek
• Lágy kontúrok esetén ideális
• Egyszerű felvitel, hosszantartó hatás

CÉLCSOPORT
Kontaktlencsét viselőknek is ideális.

JELLEMZŐK
A lágy, krémes textúra könnyed felvitelt biztosít. A hat 
különböző textúra sok lehetőséget biztosít a hangsúlyo-
zásra és a különböző sminkek kialakítására.

HASZNÁLAT
Vidd fel a színt a szempillák mentén és csak egy finom 
vonalat húzz. Ha cicás szemeket szeretnél, húzd túl a 
vonalat a külső szemzugon. A fehér színt a vízvonalra kell 
felvinni, hogy a szem optikailag nagyobbnak látszódjon. 
Hegyezd rendszeresen a ceruzát, ne hagyd eltompulni!

KIEGÉSZÍTÉS 
Hangsúlyozd a szemed az általad kedvelt színű szem-
festékkel, illetve a három LR Colours szempillaspirál va-
lamelyikével.

CÉLCSOPORT
Kontaktlencsét viselőknek is ideális.

JELLEMZŐK
A szemhéjtus definiálja a szemformát a mélyfekete szín 
által. A filchegy lehetővé teszi a precíz és könnyű felvitelt.

HASZNÁLAT
Vidd fel a felső szempillák mentén:

KIEGÉSZÍTÉS
A szemhéjtus felvitele után használd a három LR Colours 
szempillaspirál valamelyikét.

LR COLOURS
2.2 SZEMEK
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CÉLCSOPORT
Minden bőrtónushoz passzoló szín-
kombináció. Kontaktlencsét viselők-
nek is ideális.

JELLEMZŐK
A magasan pigmentált, púderes 
szemfestéket könnyű felvinni és elsa-
tírozni. Szín és intenzitás szerint ké-
szíthetsz természetes, ragyogó vagy 
akár elegáns sminket is.

HASZNÁLAT
A világosabb árnyalatokat a szem-
pillák tövétől indulva a szemöldökig 
vidd fel. A sötétebb színekkel készíts 
árnyékokat a ráncokba és a külső 
szemzugba. Végül satírozd el a színe-
ket, készíts átmenetet.

KIEGÉSZÍTÉS
A szemfestékeket az LR by da Vinci 
szemhéjárnyékoló ecsettel vidd fel, 
majd a satírecsettel készítsd el az 
átmeneteket. A szemed még az LR 
Colours szemhéjtussal vagy szemce-
ruzával is hangsúlyozhatod. Végezetül 
használd a három LR Colours szem-
pillaspirál valamelyikét.

LR Colours szemhéjfesték
2 x 1,25 g

Értékesítési érvek
• Két egymáshoz passzoló 

szín kombinációja
• Krémes textúra 

fényvisszaverő pigmentekkel
• Az egészségre káros talkum 

nélkül

Mint ’n’ Pine GreenCashmere ’n’ Copper

Rose ’n’ Grey

Mint ’n’ Pine Green Cashmere ’n’ Copper

Mauve ’n’ Plum

Gold ’n’ Bronze

Vintage Rose ’n’ GrapeTaupe ’n’ Bronze 

Sky ’n’ Water

LR COLOURS
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Gold‘n‘Bronze: 
gold
Mica, Kaolin, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tapioca 
Starch, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Corallina Officinalis Extract, Glyceryl 
Caprylate, Silica, Benzyl Alcohol, Tin Oxide, Heli-
anthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, CI 77492 
(Iron Oxides), CI 77163 (Bismuth Oxychloride), CI 
77499 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides)
bronze
Kaolin, CI 77499 (Iron Oxides), Mica, Tapioca 
Starch, Magnesium Stearate, CI 77491 (Iron Oxi-
des), Caprylic/Capric Triglyceride, Silica, Corallina 
Officinalis Extract, Glyceryl Caprylate, Benzyl 
Alcohol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, CI 
77891 (Titanium Dioxide)

Vintage Rose n`Grape: 
Vintage Rose
Mica, Kaolin, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Silica, Glyceryl Caprylate, Tapioca 
Starch, Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl 
Alcohol, Mannitol, Diatomaceous Earth, Maltodext-
rin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, 
Zinc Sulfate, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 
77742 (Manganese Violet), CI 77491 (Iron Oxides), 
CI 77499 (Iron Oxides), CI 75470 (Carmine)
grape
Kaolin, Mica, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Maltodextrin, Silica, Glyceryl Capry-
late, Tapioca Starch, Lithothamnium Calcareum 
Extract, Benzyl Alcohol, Mannitol, Diatomaceous 
Earth, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Tin Oxide, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf 
Extract, Zinc Sulfate, CI 77891 (Titanium Dioxide), 
CI 77499 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), 
CI 75470 (Carmine), CI 77007 (Ultramarines), CI 
77510 (Ferric Ferrocyanide)

Összetevők 
Mint n´ Pine Green 
mint
Kaolin, Mica, Caprylic/Capric Triglyceride, Magnesium 
Stearate, Glyceryl Caprylate, Silica, Tapioca Starch, 
Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl Alcohol, 
Mannitol, Tin Oxide, Diatomaceous Earth, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) Leaf Extract, Zinc Sulfate, CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 77007 (Ultramarines), CI 77491 
(Iron Oxides), CI 42090 (Blue 1)

Pine green
Kaolin, Mica, Caprylic/Capric Triglyceride, Magnesium 
Stearate, Silica, Glyceryl Caprylate, Tapioca Starch, 
Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl Alcohol, 
Mannitol, Diatomaceous Earth, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, Tin Oxide, Rosmarinus Offici-
nalis (Rosemary) Leaf Extract, Zinc Sulfate, CI 77499 
(Iron Oxides), CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77288 
(Chromium Oxide Greens), CI 42090 (Blue 1)

Sky‘n‘Water:
sky
Mica, Kaolin, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tapioca 
Starch, Caprylic/Capric Triglyceride, Magnesium 
Stearate, CI 77007 (Ultramarines), Corallina Offi-
cinalis Extract, Glyceryl Caprylate, Silica, Benzyl 
Alcohol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Tin Oxide, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf 
Extract
water
Kaolin, Mica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tapioca 
Starch, Caprylic/Capric Triglyceride, Magnesium 
Stearate, CI 77499 (Iron Oxides), Calcium Sodium 
Borosilicate, Silica, Corallina Officinalis Extract, 
Glyceryl Caprylate, Benzyl Alcohol, Tin Oxide, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmari-
nus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, CI 77007 
(Ultramarines), CI 77510 (Ferric Ferrocyanide), CI 
77491 (Iron Oxides)

Rose‘n‘Grey:
rose
Mica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Kaolin, CI 
77007 (Ultramarines), Magnesium Stearate, 
Tapioca Starch, Caprylic/Capric Triglyceride, CI 
77742 (Manganese Violet), Corallina Officinalis 
Extract, Glyceryl Caprylate, Silica, Benzyl Alcohol, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmari-
nus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, CI 77499 
(Iron Oxides), CI 77163 (Bismuth Oxychloride), CI 
77491 (Iron Oxides), CI 75470 (Carmine)
grey
Kaolin, Mica, CI 77499 (Iron Oxides), Tapioca 
Starch, Magnesium Stearate, CI 77891 (Titanium 
Dioxide), Caprylic/Capric Triglyceride, Silica, CI 
77007 (Ultramarines), Corallina Officinalis Extract, 
Glyceryl Caprylate, Benzyl Alcohol, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Offici-
nalis (Rosemary) Leaf Extract, CI 77163 (Bismuth 
Oxychloride), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77491 
(Iron Oxides)

Taupe‘n‘Bronze:
taupe
Mica, Kaolin, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tapioca 
Starch, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Trig-
lyceride, CI 77499 (Iron Oxides), Silica, CI 77491 
(Iron Oxides), Corallina Officinalis Extract, Glyceryl 
Caprylate, Benzyl Alcohol, Tin Oxide, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officina-
lis (Rosemary) Leaf Extract, CI 77288 (Chromium 
Oxide Greens), CI 77007 (Ultramarines)
bronze
Kaolin, Mica, CI 77491 (Iron Oxides), Magnesium 
Stearate, Tapioca Starch, Caprylic/Capric Trigly-
ceride, CI 77499 (Iron Oxides), CI 77163 (Bismuth 
Oxychloride), Corallina Officinalis Extract, Glyceryl 
Caprylate, Silica, Benzyl Alcohol, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Offici-
nalis (Rosemary) Leaf Extract, CI 77891 (Titanium 
Di-oxide), CI 77492 (Iron Oxides)

Cashmere‘n‘ Copper: 
cashmere
Mica, Kaolin, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tapioca 
Starch, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric 
Triglyceride, CI 77491 (Iron Oxides), Corallina Offi-
cinalis Extract, Glyceryl Caprylate, Silica, Benzyl 
Alcohol, Tin Oxide, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf 
Extract, CI 77007 (Ultramarines), CI 75470 (Carmi-
ne), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides)
copper
Mica, CI 77491 (Iron Oxides), Kaolin, Tapioca 
Starch, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric 
Triglyceride, CI 77499 (Iron Oxides), CI 77163 
(Bismuth Oxychloride), Corallina Officinalis Extract, 
Glyceryl Caprylate, Benzyl Alcohol, Silica, Alumina, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmari-
nus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, CI 77492 
(Iron Oxides), CI 77007 (Ultramarines), CI 77891 
(Titanium Dioxide)

Mauve‘n‘Plum: 
mauve
Mica, Kaolin, CI 77891 (Titanium Dioxide), 
Caprylic/Capric Triglyceride, Tapioca Starch, CI 
77742 (Manganese Violet), Magnesium Stearate, 
CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides), 
CI 75470 (Carmine), Corallina Officinalis Extract, 
Glyceryl Caprylate, Silica, Benzyl Alcohol, Heli-
anthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Tin Oxide, 
Maltodextrin, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) 
Leaf Extract, CI 77007 (Ultramarines)
plum
Mica, Kaolin, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tapioca 
Starch, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric 
Triglyceride, CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 
(Iron Oxides), Corallina Officinalis Extract, Glyceryl 
Caprylate, Silica, Benzyl Alcohol, Tin Oxide, Heli-
anthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, CI 77492 (Iron 
Oxides), CI 77742 (Manganese Violet)

LR Colours szemhéjfesték
2 x 1,25 g

Rose ’n’ Grey

Mint ’n’ Pine Green Cashmere ’n’ Copper

Mauve ’n’ Plum

Gold ’n’ Bronze

Vintage Rose ’n’ GrapeTaupe ’n’ Bronze 

Sky ’n’ Water
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CÉLCSOPORT
Akiknek kevés és világos a szemöldö-
ke, de hangsúlyossá szeretné tenni az 
arcot.

JELLEMZŐK
A kétvégű szemöldökceruza vékony 
és vastag heggyel is rendelkezik. A 
vékony heggyel könnyedén meghúz-
hatjuk a kontúrokat, vagy színezhetjük 
az egyes szőrszálakat. A vastag hegy 
feltöltéshez és satírozáshoz ideális.

HASZNÁLAT
A szemöldökök alsó és felső szélét 
jelöld a vékonyabb heggyel és finom 
vonalakkal húzd túl a természetes 
szemöldöknövekedés irányába. Majd 
a vastag heggyel töltsd fel a kontúro-
kat a kívánt intenzitás szerint. 

KIEGÉSZÍTÉS
Hogy a szemöldök még több hang-
súlyt kapjon és a szem még nagyobb-
nak látszódjon, használd a kétvégű 
szemhéjceruzát a szemöldök alatt.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A tökéletes formához állapítsd meg a 
legmagasabb pontot és a végpontot, 
valamint távolítsd el a felesleges szőr- 
szálakat. Igazíts egy vékony ecset-
nyelet az orrcimpádhoz és a belső 
szemzughoz. Az ecsetnyelek hatá-
rolják a szemöldök kezdőpontját a 
belső szemzug felett. A felső pontot 
is az ecsetnyél segítségével határoz-
hatod meg. Helyezd az orrcimpához 
és átlósan a pupilla közepe fölé. A 
találkozásnál lesz a szemöldök leg-
magasabb pontja, mely a szemöldök 
végének irányába folyamatosan csök-
ken. 

LR Colours kétvégű 
szemöldökceruza
4,9 g & 1,3 g

Értékesítési érvek
• Az egyenletes és  

hangsúlyos szemöldökökért
• Kifejező kontúrokat 

kölcsönöz az arcnak

Összetevők 
Cashmere Creme Eye Shadow:
Dicaprylyl Carbonate, CI 77891 (Titanium Dioxide), 
Hydrogenated Coco-Glycerides, Mica, Ricinus 
Communis (Castor) Seed Oil, Myristyl Myristate, 
Methyl Methacrylate Crosspolymer, C30-45 Alkyl 
Methicone, Cera Alba (Beeswax), C30-45 Olefin, 
Cetyl Palmitate, Copernicia Cerifera (Carnauba) 
Wax / Cera Carnauba, CI 77492 (Iron Oxides), 
CI 77499 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), 
Sucrose Acetate Isobutyrate, VP/Hexadecene 
Copolymer, Dimethicone, Trimethylsiloxysilicate, 
Tocopherol, Ascorbyl Palmitate
Cashmere Creme Eyebrow:
Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), 
Hydrogenated Palm Kernel Glycerides, CI 77891 
(Titanium Dioxide), Copernicia Cerifera (Carnauba) 
Wax / Cera Carnauba, Mica, Hydrogenated Palm 
Glycerides, Myristyl Myristate, Hydrogenated 
Coco-Glycerides, Hydrogenated Castor Oil, Rhus 
Succedanea Fruit Wax, CI 77492 (Iron Oxides), 
Sorbitan Palmitate, CI 77499 (Iron Oxides), CI 
77491 (Iron Oxides), Stearalkonium Hectorite, 
Propylene Carbonate, Pentaerythrityl Tetra-di-t-bu-
tyl Hydroxyhydrocinnamate

Cashmere Brown Eye Shadow:
Dicaprylyl Carbonate, Hydrogenated Coco-Gly-
cerides, Mica, Ricinus Communis (Castor) Seed 
Oil, Myristyl Myristate, Methyl Methacrylate 
Crosspolymer, C30-45 Alkyl Methicone, Cera Alba 
(Beeswax), C30-45 Olefin, CI 77499 (Iron Oxides), 
Cetyl Palmitate, Copernicia Cerifera (Carnauba) 
Wax / Cera Carnauba, CI 77891 (Titanium Dioxi-
de), Sucrose Acetate Isobutyrate, CI 77491 (Iron 
Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), VP/Hexadecene 
Copolymer, Dimethicone, Trimethylsiloxysilicate, 
Tocopherol, Ascorbyl Palmitate
Cashmere Brown Eyebrow:
Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), 
Hydrogenated Palm Kernel Glycerides, Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax / Cera Carnauba, CI 
77499 (Iron Oxides), Mica, CI 77891 (Titanium 
Dioxide), Hydrogenated Palm Glycerides, Myristyl 
Myristate, Hydrogenated Coco-Glycerides, 
Hydrogenated Castor Oil, Rhus Succedanea Fruit 
Wax, Sorbitan Palmitate, CI 77491 (Iron Oxides), 
CI 77492 (Iron Oxides), Stearalkonium Hectorite, 
Propylene Carbonate, Pentaerythrityl Tetra-di-t-bu-
tyl Hydroxyhydrocinnamate

Cashmere Brown

Cashmere Creme

1

2

3

4
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Összetevők 
rosé 
Isodecyl Isononanoate, Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Hydroge-
nated Coco-Glycerides, Polymethyl, Methacrylate, Silica, Mica, Copernicia Ce-
rifera (Carnauba) Wax / Cera Carnauba, Disteardimonium Hectorite, Propylene 
Carbonate, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 
77491 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides)
green
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax /Copernicia Cerifera Cera, Mica, Glyceryl Ricinoleate, 
Cera Alba (Beeswax), Myristyl Myristate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
Cetyl Alcohol, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmityte, Tin Oxide, CI 77491 
(Iron Oxides), CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77510 (Ferric Ferrocyanide)

LR Colours kétvégű 
szemhéjceruza
2 x 4,6 g

Értékesítési érvek
• Optikailag nagyítja a szemet
• 2 hegy: nappali és esti sminkhez

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípushoz és bőrárnyalathoz megfelelő.

JELLEMZŐK
A kétvégű szemhéjceruzát a szemöldök alá és fölé is fel-
viheted. Közvetlenül a szemöldök alatt alkalmazva opti-
kailag feljebb húzza a szemhéjat. A szemöldök fölött al-
kalmazva pedig megemeli azt. Így a tekintet még éberebb 
és frissebb lesz, a szemöldök pedig hangsúlyosabb. Az 
esti sminkhez tökéletes a fehér-zöld hegy, nappalra pedig 
a világos rózsaszín.

HASZNÁLAT
A szemöldökök alsó és felső szélét jelöld a vékonyabb 
heggyel és finom vonalakkal húzd túl a természetes 
szemöldöknövekedés irányába. Majd a vastag heggyel 
töltsd fel a kontúrokat és készítsd el a kívánt intenzitást.

KIEGÉSZÍTÉS
Hogy a szemöldök még több hangsúlyt kapjon és a szem 
még nagyobbnak látszódjon, használd a kétvégű szem-
héjceruzát a szemöldök alatt.

LR COLOURS
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CÉLCSOPORT
Kontaktlencsét viselők is használhat-
ják.

JELLEMZŐK
A Volume & Curl szempillaspirál kü-
lönleges volument kölcsönöz és szét-
választja a szempillákat. Az enyhén 
hajlított kefe gondoskodik az igézően 
dús pillákról.

Az Extreme Volume szempillaspirál 
hihetetlenül telt pillákat biztosít. Köny-
nyedén felvihető a szemzugok apró 
pilláira és az alsó szemhéjra is a foko-
zatosan vastagodó kefével. 

A Length & Definition vízálló szempil-
laspirál extra-tartós a vízálló formu-
lának köszönhetően. A kefe szépen 
elválasztja és optikailag meghosszab-
bítja a pillákat.

HASZNÁLAT
Tartsd vízszintesen a kefét és cikk-
cakk mozdulatokkal haladj a szempil-
lák vége irányába, hogy a megfelelő 
volument és hosszúságot elérd. Nyu-
godtan ismételd meg többször a felvi-
telt, így a pillák még teltebbek, hosz-
szabbak és intenzívebbek lesznek. Ha 
a felső szempillák megszáradtak, az 
alsók következnek.

KIEGÉSZÍTÉS
Hogy még jobban hangsúlyozd a 
szemeket, kontúrozd őket az LR Co-
lours szemceruzával, majd használd a 
szemhéjfestéket is.

LR Colours Volume & Curl  
dúsító és göndörítő  
szempillaspirál
LR Colours Extreme Volume 
szempillaspirál
LR Colours Length & Definition 
vízálló szempillaspirál
10 ml / 11 ml / 7 ml

Értékesítési érvek
• Minden igényre megfelelő 

szempillaspirál
• A Volume & Curl 

szempillaspirál három 
színben elérhető

• A Length & Definiton vízálló 
szempillaspirál hosszan tart

Összetevők 
Volume & Curl Mascara – Absolute Black: 
Aqua (Water), Cera Alba (Beeswax), CI 77499 
(Iron Oxides), Stearic Acid, Copernicia Cerifera 
(Carnauba) Wax, PEG-8 Beeswax, Acrylates/
Octylacrylamide Copolymer, VP/Hexadecene 
Copolymer, Glycerin, Aminomethyl Propanediol, 
Mica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Caprylyl Glycol, 
Hydroxyethylcellulose, Dimethicone, Silica Dime-
thyl Silylate, Tocopheryl Acetate, Caprylhydroxamic 
Acid, CI 77007 (Ultramarines), Argania Spinosa 
Kernel Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil, Silica, Disodium EDTA 

Volume & Curl Mascara – Dark Brown: 
Aqua (Water), Cera Alba (Beeswax), Stearic 
Acid, CI 77499 (Iron Oxides), Copernicia Cerifera 
(Carnauba) Wax, PEG-8 Beeswax, Acrylates/
Octylacrylamide Copolymer, VP/Hexadecene 
Copolymer, Glycerin, Aminomethyl Propanediol, CI 
77491 (Iron Oxides), Caprylyl Glycol, Hydroxye-
thylcellulose, Dimethicone, Silica Dimethyl Silylate, 
Tocopheryl Acetate, Caprylhydroxamic Acid, Arga-
nia Spinosa Kernel Oil, Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond) Oil, Silica, Disodium EDTA

Volume & Curl Mascara – Night Blue: 
Aqua (Water), Cera Alba (Beeswax), CI 77007 
(Ultramarines), Stearic Acid, Copernicia Cerifera 
(Carnauba) Wax, PEG-8 Beeswax, Acrylates/
Octylacrylamide Copolymer, VP/Hexadecene 
Copolymer, Glycerin, Aminomethyl Propanediol, 
Caprylyl Glycol, Hydroxyethylcellulose, Dimethico-
ne, Silica Dimethyl Silylate, CI 77499 (Iron Oxides), 
Tocopheryl Acetate, Caprylhydroxamic Acid, Arga-
nia Spinosa Kernel Oil, Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond) Oil, Silica, Disodium EDTA

Extreme Volume Mascara:
Aqua (Water), CI 77499 (Iron Oxides), Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, Oryza Sativa (Rice) Bran 
Wax, Synthetic Beeswax, Stearic Acid, Butylene 
Glycol, Palmitic Acid, Hydrogenated Olive Oil 
Stearyl Esters, Glyceryl Stearate, Polybutene, Gly-
cerin, Acacia Senegal Gum, Aminomethyl Propa-
nediol, VP/Eicosene Copolymer, Phenoxyethanol, 
VP/VA Copolymer, Polyvinyl Alcohol, Tropolone

Length & Definition Mascara:
Isododecane, Paraffin, CI 77499 (Iron Oxides), 
VP/Eicosene Copolymer, Cera Alba (Beeswax), 
Disteardimonium Hectorite, Pentaerythrityl Hydro-
genated Rosinate, Cyclopentasiloxane, Talc, Poly-
butene, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Aqua 
(Water), Silica, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 
Polyquaternium-7, Methylparaben, Propylparaben

Length & Definition Mascara

Length & Definition Mascara

Night Blue

Volume & Curl Mascara

Volume & Curl Mascara

Extreme Volume Mascara

Extreme Volume Mascara

Absolute BlackAbsolute Black

Absolute Black

Dark Brown
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Olajmentes alapozó Alapozó BB krém Transzparens 
púder

Kőpúder

Transzparens • •
Közepes • • •
Magas •

Matt • • •
Krémes

Természetes • •

FF 15

Egyenetlenségek 
korrigálása • • • • •

Fényvisszaverő pig-
mentek •

Nedvességfeltöltő • • •
Minden bőrtípusra 6 árnyalat 6 árnyalat 2 árnyalat • 3 árnyalat

Multifunkciós • •

Ecset
LR by da Vinci 
alapozó ecset

LR by da Vinci 
alapozó ecset

LR by da Vinci 
alapozó ecset

LR by da Vinci 
púderecset

LR by da Vinci 
púderecset

ALAPOZÁS ÉS PÚDEREZÉS
Fedés, hatékonyság, használat

LR COLOURS 
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CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.

JELLEMZŐK
A BB krém tökéletes alternatíva a nap-
pali sminkre és egy igazi multitalen-
tum. Elfedi a bőrhibákat, kiegyenlíti 
a bőrtónust és mattít. Nedvességgel 
látja el a bőrt és 15-ös fényvédő fak-
torral védi a káros napsugaraktól.

HASZNÁLAT
Tisztítsd meg alaposan az arcot. Vidd 
fel a krémet kézzel vagy az LR by da 
Vinci alapozó ecsettel az arcra, belül-
ről kifelé haladva. 

KIEGÉSZÍTÉS
Az LR by Da Vinci alapozó ecsettel 
könnyebb a krém felvitele. 

A BB KRÉM TÖRTÉNETE 
Az első BB krémet Dr. Christine 
Schrammek, német bőrgyógyász 
fejlesztette ki 1967-ben. Gyulladás-
gátlóként szolgált főleg sebhelyes, 
frissen operált vagy sérült arcbőrre. 
A 80-as években a Dél-Koreában és 
Japánban bevezetett BB krém már 
fehérítőszerrel volt gazdagítva, mert 
Kelet-Ázsiában a világos és egyenle-
tes bőr a szépség egyik legfőbb jel-
lemzője volt.
A BB krém ma már a mindennapi arc- 
ápolásban használatos, rengeteg 
ázsiai férfi is használja a napi rutin ré-
szeként.

LR Colours BB krém 
30 ml

Értékesítési érvek
• 5 az 1-ben ápolás
• Könnyed megoldás  

alapozó helyett

Összetevők Aqua (Water), Dicaprylyl Carbonate, 
Glycerin, Cyclopentasiloxane, Butylene Glycol 
Cocoate, Cetyl Alcohol, Bis-Ethylhexyloxyp-
henol Methoxyphenyl Triazine, Silica, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Tribehenin PEG-20 Esters, 
Cyclohexasiloxane, Microcrystalline Cellulose, 
Phenoxyethanol, Titanium Dioxide, Empetrum 
Nigrum Fruit Juice, Xanthan Gum, Caprylyl Glycol, 
Parfum (Fragrance), Cellulose Gum, Triethoxy-
caprylylsilane, Ethylhexylglycerin, Biosaccharide 
Gum-1, Potassium Sorbate, Magnesium Oxide, 
Aluminum Oxide

Esetlegesen tartalmazhat: CI 77891 (Titanium 
Dioxide), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron 
Oxides), CI 77499 (Iron Oxides)

Medium / Dark

Light

LR COLOURS 
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CÉLCSOPORT
Különösen a száraz és a normál bőrre 
ajánlott. Nem ragad bele a ráncokba, 
így érettebb bőrre is ajánlott. Világos 
bőrtónus esetén válaszd a Light Sand 
vagy Light Caramel árnyalatot. Ha 
közepes árnyalatú bőröd a Medium 
Sand vagy a Medium Caramel hasz-
nálata ajánlott. Sötét bőrtónusúaknak 
a Dark Caramel az ideális árnyalat. Ha 
természetes sminkre vágysz, teszteld 
az álladon a színeket, mielőtt még az 
egész arcfelületre felvinnéd. Ha egyik 
árnyalat sem passzol a bőrtónusod-
hoz, keverj össze két színt a kézfeje-
den. Ügyelj az egyenletes felvitelre!

JELLEMZŐK
Az alapozó krémes állagú, magas fe-
désű és matt hatást biztosít. Nedves-
séggel látja el a bőrt, megakadályozza 
száraz, hámló felületek kialakulását a 
smink alatt.

HASZNÁLAT
Felvitel előtt tisztítsd meg az arcbőrt 
és ápold a bőrtípusodnak megfelelő-
en. Nyomj az alapozóból a kézfejedre, 
majd vidd fel az arcodra az LR by da 
Vinci alapozó ecsettel belülről kifelé 
haladva. Figyelj, hogy az állon és a haj 
kezdeténél ne legyen maszkos hatás!

KIEGÉSZÍTÉS
A korrektorral fedd el felvitel előtt a 
szem alatti karikákat, egyenetlensé-
geket és az árnyékokat.

LR Colours alapozó
30 ml

Összetevők Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, 
Glycerin, Nylon-12, Diethylhexyl Adipate, C11-12 
Isoparaffin, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, 
Aluminum Starch Octenylsuccinate, Sorbitan 
Sesquioleate, Polyglyceryl-4 Isostearate, Zinc 
Oxide (Nano), Lauroyl Lysine, Dipalmitoyl Hydroxy-
proline, Magnesium Sulfate, Phenoxyethanol, 
Synthetic Beeswax, Benzyl Alcohol, Tocopheryl 
Acetate, Disteardimonium Hectorite, Stearyl Be-
eswax, Behenyl Beeswax, Sodium Lactate, Lactic 
Acid, Benzoic Acid, Talc, Ubiquinone, TEA-Lac-
tate, Serine, Dehydroacetic Acid, Urea, Sorbitol, 
Alcohol denat., Dimethicone, Sodium Chloride, 
Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, Allantoin

Esetlegesen tartalmazhat: 
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77492 (Iron 
Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron 
Oxides)

Értékesítési érvek
• Egyenletes tónus a magas 

fedés által
• Matt hatású végeredmény, 

hosszantartó hatás
• Nedvességgel látja el a bőrt

Világos:

Light Sand Light Caramel 

Dark Sand Dark Caramel

Medium Sand Medium Caramel

Közepes:

Sötét:

LR COLOURS 
2.3 ALAPOZÁS



CÉLCSOPORT
Különösen zsíros és normál bőrre 
ajánljuk. Világos bőrtónus esetén vá-
laszd a Light Sand vagy Light Caramel 
árnyalatot. Ha közepes árnyalatú 
bőröd a Medium Sand vagy a Medi-
um Caramel használata ajánlott. Sö-
tét bőrtónusúaknak a Dark Sand és a 
Dark Caramel az ideális árnyalat. Ha 
természetes sminkre vágysz, teszteld 
az álladon a színeket, mielőtt még az 
egész felültre felvinnéd. Ha egyik ár-
nyalat sem passzol a bőrtónusodhoz, 
keverj össze két színt a kézfejeden. 
Ügyelj az egyenletes felvitelre!

JELLEMZŐK
Az olajmentes alapozó krémes álla-
gú, közepes fedésű és matt végered-
ményt biztosít. A nedvességadomá-
nyozó összetevők gondoskodnak a 
bőr természetes ápoltságáról.

HASZNÁLAT
Felvitel előtt tisztítsd meg az arcbőrt 
és ápold a bőrtípusodnak megfelelő-
en. Nyomj az alapozóból a kézfejedre, 
majd vidd fel az arcodra az LR by da 
Vinci alapozó ecsettel belülről kifelé 
haladva. Figyelj, hogy az állon és a haj 
kezdeténél ne legyen maszkos hatás!

KIEGÉSZÍTÉS
A korrektorral fedd el felvitel előtt a 
szem alatti karikákat, egyenetlensé-
geket és az árnyékokat.

LR Colours olajmentes 
alapozó
30 ml

Összetevők Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, 
Butylene Glycol, Methyl Methacrylate Crosspoly-
mer, Diethylhexyl Adipate, C11-12 Isoparaffin, 
Aluminum Starch Octenylsuccinate, Cetyl PEG/
PPG-10/1 Dimethicone, Sorbitan Isostearate, 
Polyglyceryl-4 Isostearate, Magnesium Sulfate, 
Zinc Oxide (Nano), Phenoxyethanol, Synthetic 
Beeswax, Disteardimonium Hectorite, Talc, Ethyl-
hexylglycerin, Parfum (Fragrance), Behenyl Be-
eswax, Stearyl Beeswax, Benzoic Acid, Glycerin, 
Dehydroacetic Acid, Alcohol denat., Lactic Acid, 
Serine, Sodium Lactate, Sorbitol, TEA-Lactate, 
Urea, Triethoxycaprylylsilane, Dimethicone, Sodium 
Chloride, Sodium Benzoate, Allantoin

Esetlegesen tartalmazhat :
CI 77492 (Iron Oxides), CI 77891 (Titanium Dioxi-
de), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides)

Értékesítési érvek
• Egyenletes tónus a magas 

fedés által
• Matt hatású végeredmény, 

hosszantartó hatás

Light Sand Light Caramel 

Dark Sand Dark Caramel

Medium Sand Medium Caramel

Világos:

Közepes:

Sötét:

LR COLOURS 
2.3 ALAPOZÁS



CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott. A korrek-
tor színe legyen mindenképp világo-
sabb, mint a bőrszín.

JELLEMZŐK
A korrektor avokádóolajat és aloe 
verát tartalmaz. Így egybeolvasztja a 
bőrszínt és nedvességgel látja el az 
arcbőrt. A Sun Shine és Soft Moss ár-
nyalatot minden bőrtónusra ajánljuk, 
de leginkább kipirosodás és karikák 
eltüntetésére ideális.

HASZNÁLAT
A korrektort használd az alapozó felvi-
tele előtt a különböző arcfelületeken, 
hogy a bőrszín egységesebb legyen. 
A szükséges helyeket fedd be, majd 
finoman kend el a korrektort az ujja-
iddal.

KIEGÉSZÍTÉS
A korrektor használata után vidd fel 
az alapozót, az olajmentes alapozót 
vagy a BB krémet az LR by da Vinci 
alapozó ecset segítségével.

LR Colours korrektor
2,5 g

Összetevők 
Sun Shine:
Cyclopentasiloxane, Octyldodecyl Stearoyl 
Stearate, Paraffin, Nylon-12, CI 77891 (Titanium 
Dioxide), Polybutene, Ozokerite, Tocopherol, Aloe 
Barbadensis Leaf Extract, Carthamus Tinctorius 
(Safflower) Seed Oil, Disteardimonium Hectori-
te, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Ascorbyl 
Palmitate, Phytosterols, Olea Europaea (Olive) Fruit 
Oil, Sorbitan Oleate, Tocopheryl Acetate, Mica, CI 
77491 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), CI 
77499 (Iron Oxides)

Light Beige:
Cyclopentasiloxane, Octyldodecyl Stearoyl Steara-
te, Paraffin, Nylon-12, CI 77891 (Titanium Dioxide), 
Polybutene, Ozokerite, CI 77492 (Iron Oxides), 
Tocopherol, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed 
Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Disteardimo-
nium Hectorite, Persea Gratissima (Avocado) Oil, 
Ascorbyl Palmitate, Phytosterols, Olea Europaea 
(Olive) Fruit Oil, Sorbitan Oleate, Tocopheryl 
Acetate, Mica, CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 
(Iron Oxides)

Dark Beige:
Cyclopentasiloxane, Octyldodecyl Stearoyl Steara-
te, Paraffin, Nylon-12, Polybutene, CI 77891 (Tita-
nium Dioxide), CI 77492 (Iron Oxides), Ozokerite, 
Tocopherol, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed 
Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Disteardimo-
nium Hectorite, Persea Gratissima (Avocado) Oil, 
Ascorbyl Palmitate, Phytosterols, Olea Europaea 
(Olive) Fruit Oil, Sorbitan Oleate, Tocopheryl 
Acetate, Mica, CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 
(Iron Oxides)

Soft Moss:
Cyclopentasiloxane, Nylon-12, Octyldodecyl 
Stearoyl Stearate, Paraffin, Polybutene, CI 77891 
(Titanium Dioxide), Mica, Ozokerite, Tocopherol, 
Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Aloe 
Barbadensis Leaf Extract, Disteardimonium Hec-
torite, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Ascorbyl 
Palmitate, Phytosterols, Olea Europaea (Olive) Fruit 
Oil, Sorbitan Oleate, Tocopheryl Acetate, CI 77492 
(Iron Oxides), CI 42090 (Blue 1)

Értékesítési érvek
• Egyszerűen adagolható
• Négy különböző színben a 

különböző területekre vagy 
bőrtípusokra

• Elfedi az egyenetlenségeket

Light Beige

Soft Moss

Dark Beige

Sun Shine

 Dark Beige Light Beige Soft Moss Sun Shine

LR COLOURS 
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CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott. Válassz 
olyan színt, ami leginkább passzol a 
természetes bőrszínedhez. A pirosas 
árnyalatok, mint a Cold és Warm Ber-
ry leginkább a pirosas bőrszínhez, a 
Warm Peach és a Cold Apricot tónu-
sok pedig a sárgás bőrszínhez pasz-
szolnak.

JELLEMZŐK
Az LR Colours arcpirosító sárgás ár-
nyalatai, a Warm Peach és a Cold 
Apricot, valamint a két pirosas tónus, 
a Cold és a Warm Berry minden bőr-
színhez illeszkednek.

HASZNÁLAT
Vidd fel a pirosítót az orcákra! Így 
hangsúlyos lesz az arcod, a bőrtónus 
pedig frissebb lesz. Ne vigyél fel túl 
sok színt, hogy a hatás természetes 
maradjon!

KIEGÉSZÍTÉS
Vigyél fel egy árnyalatot az LR by da 
Vinci pirosító ecsettel a BB krémre, az 
alapozóra vagy az olajmentes alapo-
zóra, majd az LR Colours transzpa-
rens púderrel fixáld a sminket.

LR Colours arcpirosító
4 g

Összetevők 
Warm Peach: Kaolin, Mica, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Tapioca Starch, Magnesium Stearate, 
Silica, Glyceryl Caprylate, Lithothamnium Calcare-
um Extract, Benzyl Alcohol, Mannitol, Diatomace-
ous Earth, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 
Oil, Tin Oxide, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) 
Leaf Extract, Zinc Sulfate, Maltodextrin, CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 
77742 (Manganese Violet), CI 77163 (Bismuth 
Oxychloride), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77492 
(Iron Oxides), CI 75470 (Carmine)

Cold Berry: Kaolin, Mica, Caprylic/Capric Triglyce-
ride, Tapioca Starch, Magnesium Stearate, Silica, 
Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl Alcohol, 
Levulinic Acid, Mannitol, p-Anisic Acid, Sodium 
Levulinate, Glycerin, Aqua (Water), Diatomaceous 
Earth, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Tin Oxide, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf 
Extract, Zinc Sulfate, CI 77891 (Titanium Dioxide), 
CI 77742 (Manganese Violet), CI 77163 (Bismuth 
Oxychloride), CI 77007 (Ultramarines), CI 77492 
(Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 
(Iron Oxides), CI 45410 (Red 27), CI 15850 (Red 7 
Lake), CI 75470 (Carmine)

Warm Berry: Kaolin, Mica, Caprylic/Capric Trigly-
ceride, Tapioca Starch, Magnesium Stearate, Sili-
ca, Glyceryl Caprylate, Lithothamnium Calcareum 
Extract, Benzyl Alcohol, Mannitol, Diatomaceous 
Earth, Maltodextrin, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) 
Leaf Extract, Tin Oxide, Zinc Sulfate, CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 77007 (Ultramarines), CI 
75470 (Carmine), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77491 
(Iron Oxides), CI 77163 (Bismuth Oxychloride), CI 
77742 (Manganese Violet), CI 77499 (Iron Oxides)

Cold Apricot: Kaolin, Mica, Caprylic/Capric Trigly-
ceride, Magnesium Stearate, Tapioca Starch, Sili-
ca, Glyceryl Caprylate, Lithothamnium Calcareum 
Extract, Benzyl Alcohol, Mannitol, Diatomaceous 
Earth, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, 
Maltodextrin, Zinc Sulfate, CI 77491 (Iron Oxides), 
CI 77492 (Iron Oxides), CI 75470 (Carmine), CI 
77499 (Iron Oxides)

Értékesítési érvek
• Megfelelő árnyalat minden 

alkalomra és bőrtípusra
• Egyszerű felvitel a 

krémesen lágy textúrának 
köszönhetően

Cold Berry

Cold Apricot

Warm Berry

Warm Peach

LR COLOURS 
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CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusnak ajánlott. Az át-
tetszőségnek köszönhetően minden 
bőrszínhez ideális.

JELLEMZŐK
A transzparens púder krémes textúrá-
ja lehetővé teszi a smink fixálását és 
a csillogó bőrfelületek mattítását. Az 
ásványok megakadályozzák, hogy a 
púder a bőrre nehezedjen, kiszárítsa 
azt, vagy eltelítse a pórusokat.

HASZNÁLAT
Fixálás:
Egy puha púderecsetet helyezz a pú-
derbe, rázd le a felesleget, majd vidd 
fel a púdert körkörös mozdulatokkal 
az arcra.

A baking módszer: 
Itt az a lényeg, hogy a test melegsége 
által különleges és egyenletes legyen 
a bőrmegjelenés. Először vidd fel a 
korrektort a képen látható területekre, 
majd egy satírecsettel vagy szivaccsal 
masszírozd a bőrödbe. Hagyd a kor-
rektort 5 percig hatni, majd kenj alapo-
zót ugyanezekre a helyekre. Várj újból 
5-10 percet, aztán vidd fel a megadott 
helyekre a transzparens púdert is.
Egy újabb rövid várakozási idő után 
egy nagy és puha púderecsettel sa-
tírozd el a púderes részeket. Ha nem 
akarod, hogy a bőr kiszáradjon, első 
lépésként ápold egy tápláló arckrém-
mel.

KIEGÉSZÍTÉS
A baking módszerhez használd elő-
ször a korrektort, az alapozót vagy az 
olajmentes alapozót.

LR Colours transzparens 
púder
15 g

Összetevők 
Mica, Kaolin, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl 
Caprylate, Lithothamnium Calcareum Extract, 
Benzyl Alcohol, Mannitol, Diatomaceous Earth, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Ros-
marinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Zinc 
Sulfate, CI 77007 (Ultramarines), CI 77891 (Tita-
nium Dioxide), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77163 
(Bismuth Oxychloride), CI 77491 (Iron Oxides), CI 
77499 (Iron Oxides) 

Értékesítési érvek
• Fixálja a sminket anélkül, 

hogy megterhelné
• Áttetsző púder ásványokból, 

mely minden bőrtónushoz 
ideális

LR COLOURS 
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CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.

JELLEMZŐK
A kőpúder mattítja a bőrt és megaka-
dályozza a csillogást, anélkül, hogy 
kiszárítaná. Igazodik a természetes 
bőrtónushoz és csökkenti a bőregye-
netlenségek megjelenését.

HASZNÁLAT
Vidd fel a megfelelő árnyalatot az arc-
ra a beépített ecsettel vagy az LR by 
da Vinci púderecsettel az arc közepé-
től kifelé haladva!

KIEGÉSZÍTÉS
Hangsúlyozáshoz használd a transz-
parens púdert vagy a bronzosító 
gyöngyöket!

LR Colours kőpúder
9 g

Összetevők 
Sand: Kaolin, Mica, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Tapioca Starch, Magnesium, Stearate, Silica, 
Glyceryl Caprylate, Lithothamnium Calcareum 
Extract, Benzyl Alcohol, Mannitol, Diatomaceous 
Earth, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, 
Zinc Sulfate, CI 77492 (Iron Oxides), CI 77491 
(Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides)

Caramel: Kaolin, Mica, Caprylic/Capric Triglyce-
ride, Tapioca Starch, Magnesium Stearate, Silica, 
Glyceryl Caprylate, Lithothamnium Calcareum 
Extract, Benzyl Alcohol, Mannitol, Diatomaceous 
Earth, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, 
Zinc Sulfate, CI 77492 (Iron Oxides), CI 77491 
(Iron Oxides), CI 77163 (Bismuth Oxychloride), CI 
77891 (Titanium Dioxide), CI 77007 (Ultramarines), 
CI 77499 (Iron Oxides)

Apricot: Kaolin, Mica, Caprylic/Capric Triglyce-
ride, Tapioca Starch, Magnesium Stearate, Silica, 
Glyceryl Caprylate, Lithothamnium Calcareum 
Extract, Benzyl Alcohol, Mannitol, Diatomaceous 
Earth, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, 
Zinc Sulfate, CI 77007 (Ultramarines), CI 77492 
(Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77163 
(Bismuth Oxychloride), CI 77499 (Iron Oxides)

Értékesítési érvek
• Az ásványok védik a bőrt a 

kiszáradástól
• A beépített ecsetnek 

köszönhetően tökéletes 
útközben is

• Könnyed textúra, mely 
hagyja lélegezni a bőrt

Sand

Apricot

Caramel

LR COLOURS 
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CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott.
                                                                          
JELLEMZŐK
A könnyed, krémes hab gyengéden tisztítja a bőrt és 
eltávolítja a sminket. Véd a kiszáradástól és a feszített 
érzéstől.
                                                                                                                          
HASZNÁLAT
Reggel és este oszlasd el a bőrödön, majd vízzel távo-
lítsd el.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A panthenol (B5 provitaminként is ismert) támogatja a 
sejtek újraképződését. Nedvesség ellátás, védelem és 
bőröregedés-csökkentés szempontjából a panthenol 
semmilyen bőrápolóból nem hiányozhat.

KIEGÉSZÍTÉS
Optimális eredményeket az arctonik és a tápláló krém 
együttes alkalmazásával érhetsz el.

Összetevők Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, PEG-6 Caprylic/Capric Gly-
cerides, Glycerin, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Propylene Glycol, Cocami-
dopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Panthenol, Parfum (Fragrance), 
Citric Acid, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 
Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate, Triethylene Glycol, Ethylhexyl Met-
hoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Sodium 
Benzoate, CI 42090 (Blue 1), CI 60730 (Ext. Violet 2)

LR Colours
arctisztító hab
150 ml

Értékesítési érvek
• Gyengéd ápolás
• Eltávolítja a sminket
• Nedvességgel látja el és nem szárítja ki a 

bőrt

LR COLOURS 
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CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra és bőrárnyalatra 
ajánlott. Ha száraz a bőröd, csak az 
alapozó felvitele után használd.

JELLEMZŐK
Az arc kontúrozása vagy egyenletes 
befejezés az alapozás után: a bron-
zosító gyöngyök természetes barna-
ságot kölcsönöznek az arcnak piros 
pigmentek nélkül. Az arccsont és a 
dekoltázs kiemelésére is alkalmas.

HASZNÁLAT
Vidd fel egyszerűen az LR by da Vinci 
pirosító ecsettel az állra, az orcára és 
a homlokra, hogy a bőrmegjelenés fi-
noman lebarnult legyen. 
Vidd fel az arccsontokra és a homlok-
ra, ha kiemelni szeretnél. Satírozd el 
alaposan!
Ha a dekoltázst hangsúlyoznád, vidd 
fel T alakban a mellkasra, valamint a 
kulcscsont alá és fölé.

KIEGÉSZÍTÉS
Vidd fel a krémes textúrájú bronzosító 
gyöngyöket az LR by da Vinci pirosító 
ecsettel az arc megfelelő felületeire.

LR Colours bronzosító 
gyöngyök
18 g

Értékesítési érvek
• Nyári barnaságot kölcsönöz 

a bőrnek
• Minden bőrtípushoz illik
• Könnyed textúra, mely 

visszafogott ragyogást 
biztosít

LR COLOURS 
2.3 ALAPOZÁS

Összetevők 
Talc, Mica, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, 
Isostearyl Neopentynoate, Sorbitol, Aqua (Water), 
Caprylyl Glycol, Tin Oxide, Phenoxyethanol, So-
dium Dehydroacetate, CI 77491 (Iron Oxides), CI 
77891 (Titanium Dioxide), CI 77492 (Iron Oxides), 
CI 77499 (Iron Oxides)



KÖRMÖK
Színek, ápolás és tippek

SZÍNEK 
A megfelelő körömlakkszín kiválasztása a kívánt hatástól 
függ. Egy elegáns esti öltözékhez leginkább a sötét és pi-
rosas színek passzolnak. Élénk színeket a feltűnő megje-
lenéshez ajánljuk, a nude és rozé árnyalatok pedig termé-
szetesnek hatnak. A sötét színek optikailag csökkentik a 
körmök méretét, a világos árnyalatok pedig épp az ellen-
kező hatást idézik elő. 

A HELYES LAKKOZÁS
A lakkozás előtt tisztítsd meg a körmöd körömlakklemosó-
val, hogy a felülete ne legyen zsíros. Felvitel előtt tisztítsd 
meg az ecsetet, hogy ne alakuljanak ki kisebb cseppek és 
egyenetlenségek. A lakkot mindig a körömágytól indulva 
kend fel a lehető legvékonyabb csíkokban. Szélesebb kör-
mök esetén ajánlott jobb és baloldalon egy vékony csíkot 
szabadon hagyni, így a köröm keskenyebbnek fog tűnni. A 
kis körmöket teljesen kilakkozhatod, a világos színek opti-
kailag nagyítják őket. 

KÖRÖMÁPOLÁS 
Mielőtt reszelni vagy vágni kezdenéd a körmeid, áztasd 
őket 5-10 percre olívaolajba. Így megakadályozod a kör-
mök repedezését és töredezését. Alakíts minden körmöt 
a kívánt formára, azonos hosszúságúra. Ollóra csak akkor 
van szükség, ha a köröm beszakadt. Az a legtermészete-
sebb, ha a körmödet rövidre és kerekre formázod. Gyen-
ge, repedezett körmök esetén használj körömápolót vagy 
körömerősítőt!

LR COLOURS
2.4 KÖRMÖK



Összetevők Ethyl Acetate, Butyl Acetate, Alcohol denat., PPG-20 Methyl 
Glucose Ether, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Parfum (Fragrance), 
Tocopherol, Limonene, Linalool

Összetevők Ethyl Acetate, Butyl Acetate, Alcohol denat., PPG-20 Methyl 
Glucose Ether, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Parfum (Fragrance), 
Tocopherol, Limonene, Linalool

LR Colours
körömlakklemosó box
100 ml

LR Colours 
körömlakklemosó
100 ml

Értékesítési érvek
• A gyors és alapos eltávolításhoz
• Acetonmentes

Értékesítési érvek
• A köröm kiszárítása nélkül távolítja 

el a körömlakkot: az őszibarackmag 
visszazsírosítja a körmöt

• Acetonmentes
• A körömlakklemosó box feltöltésére

CÉLCSOPORT
Természetes körmökre, lakkozott és géllakkozott kör-
mökre is ideális.

JELLEMZŐK
A körömlakk lemosó eltávolítja a körömlakkot a körmök-
ről és az ujjakról, anélkül, hogy kiszárítaná őket.

HASZNÁLAT
Tegyél egy körömlakklemosóba áztatott vattapamacsot 
a körmökre és várj pár másodpercet, hogy felpuhulja-
nak, majd távolítsd el a színeket a növekedési iránynak 
megfelelően. A sötét és piros színeket különösen nehéz 
eltávolítani. Figyelj rá, hogy minden maradékot leszedj!

KIEGÉSZÍTÉS 
Hogy sötét vagy piros lakk esetén megelőzd a körmök 
elszíneződését, használj alaplakkot a színfelvitel előtt. A 
gyors eltávolításhoz használd a körömlakklemosó boxot.

CÉLCSOPORT
Természetes körmökre, lakkozott és géllakkozott kör-
mökre, is ideális.

JELLEMZŐK
Az acentonmentes lemosó kíméletes a körmökhöz, a ter-
mészetes őszibarackmag olaj pedig ápolja a körmöket.

HASZNÁLAT
A körömlakklemosó box-szal egyszerű és gyors a köröm-
lakk eltávolítása. Nyomd az ujjad finoman a boxba és a 
körömlakklemosóba áztatott szivacs maradványok nélkül 
eltünteti a lakkot.

KIEGÉSZÍTÉS
Ha már nem nedves a szivacs, töltsd fel a boxot köröm-
lakklemosóval. Használat után ápold a kezet és a körmö-
ket az LR Colours kéz- és körömápoló szérummal.

LR COLOURS
2.4 KÖRMÖK



LR Colours professzionális 
körömreszelő

LR Colours négyoldalú 
körömpolírozó

Értékesítési érvek
• Az erős és ápolt köröm precíz és pontos 

formázása
• Törékeny körmökre is ideális

Értékesítési érvek
• Természetes ragyogást kölcsönöz a 

körmöknek
• Kiegyenlíti, reszeli és polírozza a körmöket

CÉLCSOPORT
Csak természetes körmökön használd.

JELLEMZŐK
A négyoldalú körömpolírozó lépésről lépésre gondosko-
dik a természetesen ragyogó és ápolt körmökről. 

HASZNÁLAT
„Smirglizés”
A smirglizés a körmök nagy felületének formábahozatalát 
jelenti.
1. lépés
A zöld felülettel kezeld az elszíneződött vagy egyenet-
len körmöket. A reszelőt vezesd a növekedés irányának 
megfelelően a körmön.
2. lépés
Majd polírozz a lazacszínű felülettel, körkörös mozdula-
tokkal.
3. lépés
Az utolsó, szürke felületet mozgasd körkörösen a kör-
mön, amíg a természetes ragyogás kialakul.

KIEGÉSZÍTÉS 
Végezetül masszírozd be a kéz- és körömápoló széru-
mot.

CÉLCSOPORT
Természetes és műkörmökre is használható.

JELLEMZŐK
A körömreszelő mindkét oldala lapos kialakítású a gyors 
és pontos reszelésért. A finom szemcsézés gondoskodik 
róla, hogy a vékony és töredezett körmök se szakadjanak 
be.

HASZNÁLAT
Először vágd a körmeid a kívánt méretre, majd a reszelő-
vel hozd őket formába. Reszelés előtt határozd meg a 
kívánt formát. Hogy ne sértsd meg a körmöket, csak egy 
irányba reszelj!

KIEGÉSZÍTÉS
Használat után a négyoldalú körömpolírozóval egyenlítsd 
ki, finomítsd, polírozd a körmöd vagy vigyél fel egy látvá-
nyos színt! 

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A körömreszelőt csak egy ember használja, vagy haszná-
lat után fertőtlenítsd le, különben fertőzések alakulhatnak 
ki, mint például a körömgomba.

LR COLOURS
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Összetevők Aqua (Water), Ethylhexyl Palmitate, Cyclopentasiloxane, Glycerin, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Parfum (Fragrance), Hydrogenated 
Polydecene, Phenoxyethanol, Dimethicone Crosspolymer, Tocopheryl Acetate, 
Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Laureth-8, Cyclotetrasiloxane, Limonene, 
Linalool

Összetevők Ethyl Acetate, Butyl Acetate, Nitrocellulose, Phthalic Anhydride/
Trimellitic Anhydride/Glycols Copolymer, Isopropyl Alcohol, Acetyl Triethyl 
Citrate, Acetyl Tributyl Citrate, Adipic Acid/Fumaric Acid/Phthylic Acid/Tricyclo-
decane Dimethanol Copolymer, Stearalkonium Hectorite, Dimethicone, Aqua 
(Water), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Acetyl 
Methicone, Ascorbyl Palmitate, Propylene Glycol, Citric Acid, Ethyl Linoleate, 
Ethyl Linolenate, Ethyl Oleate, Calcium Pantothenate, Hydrolized Corn Protein, 
Hydrolyzed Soy Protein, Hydrolized Wheat Protein, Ethyl Palmitate, Ethyl 
Stearate, Saccharomyces/Magnesium Ferment, Fucus Vesiculosus Extract, 
Phenoxyethanol, Saccharomyces/Copper Ferment, Saccharomyces/Iron 
Ferment, Saccharomyces/Silicon Ferment, Saccharomyces/Zinc Ferment, CI 
77891 (Titanium Dioxide), CI 15850 (Red 6), CI 60725 (Violet 2)

LR Colours kéz- és 
körömápoló szérum
15 ml

LR Colours Billionnails 
körömápoló
5,5 ml

Értékesítési érvek
• 2 az 1-ben ápolás: kézre és körmökre

Értékesítési érvek
• Ápolja és erősíti a körmöket, megelőzi a 

töredezést
• C-, E- és F-vitaminnal, valamint fehérjével és 

kálciummal segíti a körömnövekedést

CÉLCSOPORT
Főleg vékony és töredezésre hajlamos körmökre ajánljuk.

JELLEMZŐK
A körömápoló erősíti és intenzíven ápolja a körmöket, va-
lamint felkészíti őket a manikűrre. A növekedés a vitami-
nok, a fehérje és a kálcium kombinációja által csökkenti 
a körmök töredezését.

HASZNÁLAT
Vidd fel a körömápolót a körmökre és hagyd száradni kb. 
15 percig.

KIEGÉSZÍTÉS 
Mielőtt felkened a körömápolót, használd a professzio-
nális körömreszelőt formázásra. Igény szerint egy színt is 
felkenhetsz a körömápolóra.

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott. Legfőképp érzékeny és repe-
dezett bőrre ajánljuk. 

JELLEMZŐK
Szőlőmag-, avokádó-, jojobaolajjal és E-vitaminnal a bár-
sonyosan puha kezekért. Nedvességgel látja el a száraz 
kezeket és hosszú távon ápolja a bőrt. Gyorsan beszívó-
dik, kellemes illatot és bőrérzetet hagy maga után.

HASZNÁLAT
Nyomd meg a pumpát, egy adag szérumot dörzsölj el a 
kezeiden. Ne felejtsd el a körömágyat sem!

KIEGÉSZÍTÉS
Először hozd formába a körmöket a professzionális kö-
römreszelővel, majd tetszés szerint lakkozd ki őket.

LR COLOURS
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Összetevők Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Acetyl Tributyl Citrate, 
Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols Copolymer, Isopropyl 
Alcohol, Stearalkonium Hectorite, Adipic Acid/Fumaric Acid/Phthylic Acid/
Tricyclodecane Dimethanol Copolymer, Benzophenone-3, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Citric Acid, Dau-
cus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, CI 73360 (Red 30), CI 19140 (Yellow 5)

Összetevők Ethyl Acetate, Butyl Acetate, Isopropyl Alcohol, Cellulose Acetate 
Butyrate, Sucrose Acetate Butyrate, Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhydride/
Glycols Copolymer, Camphor

LR Colours alapozó 
körömlakk
5,5 ml

LR Colours fedőlakk
5,5 ml

Értékesítési érvek
• Kisimítja a köröm felületét
• Védi a körmöket az elszíneződéstől

Értékesítési érvek
• Réteget képez a körmön és hosszabbítja a 

tartósságot
• Megelőzi a lakk lepattogását és a 

berepedezését

CÉLCSOPORT
Természetes és műkörmökön is használható.

JELLEMZŐK
A fedőlakk védőréteget képez a körmökön és hosszab-
bítja a lakk tartósságát, valamint megelőzi a lepattogást. 
A műkörmöket is megfelelően védi.

HASZNÁLAT
Vidd fel a fedőlakkot a körmökre és hagyd száradni kb. 
15 percig.

KIEGÉSZÍTÉS 
Mielőtt felviszed a fedőlakkot, válassz egy színt az LR 
Colours csillogó körömlakk árnyalatai közül. Várj amíg 
megszárad, majd kend fel a fedőlakkot.

CÉLCSOPORT
Főleg vékony és töredezésre hajlamos körmökre ajánljuk.

JELLEMZŐK
Az alapozó körömlakk feltölti a körmök barázdáit és 
gondoskodik az egyenletes körmökről. Sötét körömlakk 
használatánál megvédi a körmöket az elszíneződéstől.

HASZNÁLAT
Vidd fel az alapozó körömlakkot a körmökre és hagyd 
száradni kb. 15 percig.

KIEGÉSZÍTÉS
Mielőtt felkened a körömápolót, használd a professzio-
nális körömreszelőt formázásra. Igény szerint egy színt is 
felkenhetsz az alaplakkra.

LR COLOURS
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LR Colours körömerősítő
5,5 ml

LR Colours terápiás 
körömlakk
5,5 ml

 Értékesítési érvek
• Erősíti a természetes körmöket
• Megelőzi a körömlakk lepattogását

Értékesítési érvek
• Javítja a körmök állapotát és segíti a 

természetes, egészséges növekedést 
• Igénybevett körömágyakra

CÉLCSOPORT
Főleg puha és igénybevett körmökre ajánljuk.

JELLEMZŐK
A terápiás körömlakk keratin építőelemeket tartalmaz, 
melyek támogatják a körmök természetes növekedését. 
Az E-vitamin és a bambusz kivonat javítják a körmök ru-
galmasságát és ellenállóképességét.

HASZNÁLAT
Vidd fel a terápiás körömlakkot a körmökre és hagyd 
száradni kb. 15 percig.

KIEGÉSZÍTÉS 
Használat előtt hozd formába a körmeidet a professzio-
nális körömreszelővel.

CÉLCSOPORT
Természetes körmökre ajánlott.

JELLEMZŐK
A mindennapi terhelés során a körmök töredezhetnek és 
elvékonyodhatnak. A körömerősítő megerősíti a körmö-
ket és réteget képez rajtuk, mely megelőzi a lepattogást 
és beszakadást.

HASZNÁLAT
Vidd fel a körömerősítőt a körmökre és hagyd száradni 
kb. 15 percig.

KIEGÉSZÍTÉS
Használat előtt hozd formába a körmeidet a professzio-
nális körömreszelővel, és a négyoldalú körömpolírozóval 
egységesítsd a felületüket.

Összetevők Ethyl Acetate, Butyl Acetate, Nitrocellulose, Isopropyl Alcohol, 
Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols Copolymer, Acetyl Triethyl Ci-
trate, Silica, Adipic Acid/Fumaric Acid/Phthylic Acid/Tricyclodecane Dimethanol 
Copolymer, Cellulose Acetate Butyrate, Sucrose Benzoate, Camphor, MEK, 
Acetyl Methicone, CI 60725 (Violet 2)

Összetevők Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Phthalic Anhydride/
Trimellitic Anhydride/Glycols Copolymer, Acetyl Tributyl Citrate, Isopropyl 
Alcohol, Stearalkonium Hectorite, Camphor, Aqua (Water), Tocopheryl Acetate, 
Propylene Glycol, Citric Acid, Ethyl Linoleate, Ethyl Linolenate, Ethyl Oleate, 
Hydrolyzed Corn Protein, Hydrolyzed Soy Protein, Saccharomyces/Magnesium 
Ferment, Ethyl Palmitate, Ethyl Stearate, Phenoxyethanol, Saccharomyces/Iron 
Ferment, Saccharomyces/Zinc Ferment, Bambusa Arundinacea Leaf Extract, 
Saccharomyces/Silicon Ferment, Saccaromyces/Zinc Ferment, Styrene/
Acrylates Copolymer, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, CI 77891 (Titani-
um Dioxide), CI 19140 (Yellow 5)

LR COLOURS
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CÉLCSOPORT
Természetes és műkörmökre is hasz-
nálható.

JELLEMZŐK
A csillogó körömlakk 14 különböző 
színben elérhető a világos árnyalatok-
tól kezdve a természetes tónusokon 
és rikító színeken át egészen a sötét 
és elegáns árnyalatokig.

HASZNÁLAT
1. lépés: reszeld minden körmödet 
azonos hosszúságúra. Adj körömlakk- 
lemosót egy vattapamacsra és törölj 
át vele minden körmöt.
2. lépés: lakkozás előtt figyelj oda, 
hogy ne kerüljön túl sok szín az ecset-
re. Vidd fel a körömlakkot a körömágy-
tól indulva, egyenletesen a körmökre. 
3. lépés: az intenzív színhatás érdeké-
ben hagyd száradni 15 percig, majd 
vigyél fel újabb réteget.
4. lépés: várj, amíg teljesen megszá-
rad a körömlakk.

KIEGÉSZÍTÉS
A professzionális körömreszelővel 
hozd formába a körmöket, majd kö-
römlakklemosóval töröld át a kör-
möket. A színfelvitel után használd a 
fedőlakkot is. Sötét színek használata 
előtt vigyél fel alapozó lakkot is.

LR Colours csillogó 
körömlakk
5,5 ml

Értékesítési érvek
• Az innovatív ecset 

gondoskodik az egyenletes 
felvitelről

• Tökéletes fedés, magas 
színintenzitás

 Pink Flamenco Foxy Fuchsia Red Kiss Black Cherry Lady Lilac Brown Truffle Smoky Grey

 Marshmallow White Frosty Vanilla Ballerina Rose Sandy Beige Toffee Cream Latte Macchiato Happy Coral
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LR Colours csillogó 
körömlakk
5,5 ml

FACECHART

LR COLOURS
2.4 KÖRMÖK

Brown Truffle: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitro-
cellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic 
Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, Acetyl 
Tributyl Citrate, Styrene/Acrylates Copolymer, 
Stearalkonium Bentonite, Acrylates Copolymer, 
Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols 
Copolymer, Stearalkonium Hectorite, Phosphoric 
Acid, Talc, Aqua (Water), CI 77891 (Titanium 
Dioxide), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron 
Oxides), CI 19140 (Yellow 5)

Smokey Grey: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitro-
cellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic 
Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, Acetyl 
Tributyl Citrate, Styrene/Acrylates Copolymer, 
Stearalkonium Bentonite, Acrylates Copolymer, 
Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols 
Copolymer, Stearalkonium Hectorite, Mica, Phos-
phoric Acid, Aqua (Water), Talc, CI 77499 (Iron 
Oxides), CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 
(Iron Oxides), CI 77163 (Bismuth Oxychloride), CI 
77492 (Iron Oxides)

Összetevők 
Marshmallow-White: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, 
Nitrocellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/ 
Trimellitic Anhydride Copolymer, Acetyl Tributyl 
Citrate, Isopropyl Alcohol, Stearalkonium Bento-
nite, Acrylates Copolymer, Styrene/Acrylates Co-
polymer, Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhydride/
Glycols Copolymer, Stearalkonium Hectorite, 
Phosphoric Acid, MEK, Aqua (Water), CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 60725 (Violet 2)

Frosty Vanille: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitro-
cellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/ Trimellitic 
Anhydride Copolymer, Acetyl Tributyl Citrate, 
Isopropyl Alcohol, Stearalkonium Bentonite, Sty-
rene/Acrylates Copolymer, Acrylates Copolymer, 
Benzophenone-1, Phthalic Anhydride/Trimellitic 
Anhydride/Glycols Copolymer, Stearalkonium Hec-
torite, Phosphoric Acid, Aqua (Water), CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides)

Ballerina Rose: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitro-
cellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/ Trimellitic 
Anhydride Copolymer, Acetyl Tributyl Citrate, 
Isopropyl Alcohol, Stearalkonium Bentonite, Ac-
rylates Copolymer, Styrene/Acrylates Copolymer, 
Benzophenone-1, Phthalic Anhydride/Trimellitic 
Anhydride/Glycols Copolymer, Phosphoric Acid, 
Stearalkonium Hectorite, Aqua (Water), CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 
73360 (Red 30), CI 15850 (Red 7)

Sandy Beige: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitro-
cellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/ Trimellitic 
Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, Acetyl 
Tributyl Citrate, Stearalkonium Bentonite, Styrene/
Acrylates Copolymer, Acrylates Copolymer, 
Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols 
Copolymer, Stearalkonium Hectorite, Phosphoric 
Acid, Aqua (Water), Talc, CI 77891 (Titanium 
Dioxide), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron 
Oxides), CI 19140 (Yellow 5)

Toffee Cream: Acetyl Tributyl Citrate, Phthalic 
Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols Copolymer, 
Stearalkonium Bentonite, Styrene/Acrylates Co-
polymer, Acrylates Copolymer, Mica, Stearalkoni-
um Hectorite, Phosphoric Acid, Aqua (Water), Talc, 
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77499 (Iron Oxi-
des), CI 77491 (Iron Oxides), CI 19140 (Yellow 5) 

Latte Macchiato: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, 
Nitrocellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/
Trimellitic Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, 
Acetyl Tributyl Citrate, Phthalic Anhydride/Trimel-
litic Anhydride/Glycols Copolymer, Stearalkonium 
Bentonite, Styrene/Acrylates Copolymer, Acrylates 
Copolymer, Stearalkonium Hectorite, Phosphoric 
Acid, Aqua (Water), Talc, CI 77891 (Titanium 
Dioxide), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron 
Oxides), CI 15850 (Red 7)

Happy Coral: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, 
Nitrocellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/
Trimellitic Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, 
Acetyl Tributyl Citrate, Phthalic Anhydride/Trimel-
litic Anhydride/Glycols Copolymer, Stearalkonium 
Bentonite, Acrylates Copolymer, Styrene/Acrylates 
Copolymer, Stearalkonium Hectorite, Phosphoric 
Acid, Aqua (Water), CI 73360 (Red 30), CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 12085 (Red 36)

Pink Flamenco: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, 
Nitrocellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/
Trimellitic Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, 
Acetyl Tributyl Citrate, Stearalkonium Bentonite, 
Styrene/Acrylates Copolymer, Phthalic Anhydride/
Trimellitic Anhydride/Glycols Copolymer, Acrylates 
Copolymer, Mica, Stearalkonium Hectorite, Phos-
phoric Acid, Aqua (Water), CI 77891 (Titanium 
Dioxide), CI 77742 (Manganese Violet), CI 77499 
(Iron Oxides), CI 15850 (Red 7)

Foxy Fuchsia: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, 
Nitrocellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/
Trimellitic Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, 
Acetyl Tributyl Citrate, Phthalic Anhydride/Trimel-
litic Anhydride/Glycols Copolymer, Stearalkonium 
Bentonite, Acrylates Copolymer, Styrene/Acrylates 
Copolymer, Stearalkonium Hectorite, Phosphoric 
Acid, Aqua (Water), CI 77891 (Titanium Dioxide), 
CI 15850 (Red 7), CI 15880 (Red 34), CI 77510 
(Ferric Ferrocyanide)

Red Kiss: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocel-
lulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic 
Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, Acetyl 
Tributyl Citrate, Phthalic Anhydride/Trimellitic 
Anhydride/Glycols Copolymer, Stearalkonium 
Bentonite, Acrylates Copolymer, Styrene/Acrylates 
Copolymer, Stearalkonium Hectorite, Phosphoric 
Acid, Aqua (Water), CI 73360 (Red 30), CI 15850 
(Red 7)

Black Cherry: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, 
Nitrocellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/
Trimellitic Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, 
Acetyl Tributyl Citrate, Phthalic Anhydride/Trimel-
litic Anhydride/Glycols Copolymer, Stearalkonium 
Bentonite, Styrene/Acrylates Copolymer, Acrylates 
Copolymer, Stearalkonium Hectorite, Phosphoric 
Acid, Aqua (Water), CI 15880 (Red 34), CI 77499 
(Iron Oxides), CI 15850 (Red 7), CI 77510 (Ferric 
Ferrocyanide) 

Lady Lilac: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitro-
cellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic 
Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, Acetyl 
Tributyl Citrate, Phthalic Anhydride/Trimellitic 
Anhydride/Glycols Copolymer, Styrene/Acrylates 
Copolymer, Stearalkonium Bentonite, Acrylates 
Copolymer, Mica, Stearalkonium Hectorite, Silica, 
Phosphoric Acid, Aqua (Water), CI 77891 (Tita-
nium Dioxide), CI 77499 (Iron Oxides), CI 15880 
(Red 34), CI 15850 (Red 7), CI 77510 (Ferric 
Ferrocyanide)
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1. ORSZÁGKÓD
A termék országkódja az adott nyelv-
re utal.

2. ÖSSZETEVŐK ADATAI
Tájékoztatás a termék összetevőiről 
és ezek mennyiségéről. Az elsőként 
felsorolt összetevőt tartalmazza a ter-
mék a legnagyobb mennyiségben, az 
utolsót pedig a legalacsonyabban.

3. TARTALOM
A termék tartalma megjelenik a cso-
magoláson is.

4. GYÁRTÁSI HELY
Az ország, ahol a terméket előállítják.

5. EAC JELZÉS
Azon termékek rendelkeznek EAC 
jelzéssel (tanúsítvánnyal), melyek sza-
badon szállíthatók. A gyártó ezzel el-
ismeri, hogy a termék a vámunió által 
előírt minden követelménynek megfe-
lel.

6. GYÁRTÓ ADATAI
Információ a forgalmazóról és a cég 
székhelyéről.

7. A TERMÉK TARTÓSSÁGA
A dátum, ameddig a termék eláll.

8. TÖLTÉSSZÁM
A termékek egyértelmű jelzésére szol-
gál, hogy a gyártás nyomon követhe-
tő és dokumentálható legyen.

26.03.2018
34567896
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3. TERMÉKADATOK



IV. MIKROTÁPANYAGOK ÉS 
TÁPLÁLKOZÁSI KONCEPCIÓK

1. Étrendkiegészítők 
és speciál is termékek

2. Súlykontrol l

3.  Termékadatok



ÉLETMINŐSÉG

INFORMÁCIÓ 
Az egészség különleges, ugyanakkor törékeny érték. A 
helytelen életstílus és a napi rutin gyakran előidézik a szer-
vezet működéséhez szükséges anyagok mennyiségének 
csökkenését. Ez felboríthatja a szervezet egyensúlyát, ami 
előbb vagy utóbb valamilyen problémát okozhat.
Mit tehetünk ilyenkor? Sokat. Az alapvető dolgok: válto-
zatos és kiegyensúlyozott étrend, rendszeres testmoz-
gás és megfelelő mennyiségű folyadékbevitel. Tehetünk 
ennél többet is? Igen – egészséges életvitellel és kiváló 
minőségű étrendkiegészítők fogyasztásával támogathatjuk 
egészségünket. Az LR feladatának tekinti, hogy minden 
igényre megoldást találjon és az életminőséget növelje.  

AZ LR EGÉSZSÉGFILOZÓFIÁJA
More quality for your life – az az igényünk, hogy az élet-
minőséget javítsuk. Ez pedig összefügg a testi és mentális 
jólléttel egyaránt. A természetből inspirálódva az LR ezért 
olyan termékeket fejlesztett ki, melyek egyszerre támogat-
ják a testet és a lelket. Ez a különleges megoldás a sze-
mélyes célunk, hogy az aktuális életszakaszban a lehető 
legjobb életszínvonal biztosítását segítsük. 

TELJES KÖRŰ ALAPOK
Ezek a megoldások mindig a teljes szervezetet célozzák 
meg. Az LR itt egy teljes körű alapmegoldást kínál az élet-

minőség javítására, amelyet saját és tudósok véleménye 
alapján fejlesztett ki a mai modern kor elvárásainak figye-
lembevételével.

TUDOMÁNYOS ALAPOK
Az LR minden új fejlesztése és terméke erős, tudományos 
alapokon nyugszik. Saját kutató és fejlesztési központunk-
ban vezető tudósokkal dolgozunk együtt, hogy teljes kon-
cepciókat alakítsunk ki a jobb életminőségért. A független 
intézetek külső ellenőrzései pedig biztosítják a magas mi-
nőséget.

ÉRDEKES TÉNYEK
Mitől függ az általános egészségünk? Gyakran hallani olyan 
véleményeket, hogy “az örökletes tényezőktől”, azonban 
a genetikai okok a megbetegedések kialakulásában kb. 
csak 25%-os súllyal játszanak szerepet. A WHO statiszti-
kái szerint, az egészség elsődlegesen az életstílustól függ 
(51%). Mivel az életstílusunk a legfontosabb tényező, és 
ez csak rajtunk múlik, ezért a törődés az egészségünkkel 
nemcsak jogunk, hanem kötelességünk is.   

„Az egészség az első kötelesség az életben”.
Oscar Wilde 

Író (1854–1900)
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Innovatív egészségügyi megoldások kutatása 
és fejlesztése Európa egyik legmodernebb 
laboratóriumában.

Az LR Kutató & Fejlesztő Központ vezetője

Az LR Empirikus Ellenőrző Csapat vezetője

Az LR Fogyasztói Tanács vezetője

Tanácsadás a kutatások alapkérdéseiben
és a tudományos fejlesztésekben, valamint 
egészségügyi és etikai kérdések támogatása.

Projektalapú együttműködés nemzetközileg
elismert tudósokkal, egyetemekkel és 
intézetekkel vezető megoldások és koncepciók 
fejlesztése céljából.

Innovatív fejlesztési újdonságok 
hatékonyságának ellenőrzése és tesztelése
a gyakorlatban.

Képzett fogyasztói tanácsadás új tudományos
ismeretek alapján a jobb életminőség 
érdekében.

LR Kutató & 
Fejlesztő Központ

LR Tudományos & 
Etikai Bizottság

LR Tudományos 
Kutató Társaság

LR Empirikus
Ellenőrző Csapat

LR Quality of Life
Fogyasztói Tanács

Dr. Andreas Klein

Prof. Dr. Robert L. Clancy
Newcastle-i Egyetem, 
Ausztrália

Dr. Sven Werchan
Táplálkozástudományi szakértő

Anne Opitz

Prof. Dr. Martina Kerscher
Hamburgi Egyetem

Dr. Werner Voss  
Dermatest Kutató Intézet,
Münster



Az aloe vera egy sivatagi liliomféle, ami különleges követelmé-
nyeket támaszt a környezetével szemben. A legjobb feltételek 
ehhez Mexikó felvidékein találhatók: a napfény, a szél és a 
szórványos eső biztosítják az intenzív növekedést. Csak ilyen 
feltételek között képes az aloe vera előállítani azt a több mint 
100 értékes, minőségi összetevőt és koncentrátumot, ame-
lyek az LR termékekben megtalálhatók.
Számos irodalmi mű említi és illeti különleges jelzőkkel az aloe 
verát, egyebek mellett a “sivatag csodájának” is nevezik. Ez is 
az egyik oka annak, hogy az aloe vera leveleinek szerkezete 
évekig tartó intenzív kutatás tárgya volt.
 
INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
Kevés nehezebb dolog akad, minthogy a teljesség igényével 
összefoglaljuk az aloe vera értékes hatóanyagait. Ezidáig a 
tudósok kb. 200 hatóanyagot azonosítottak az aloe verában, 
konkrétan az aloe vera barbadensis millerben.
Vitaminok: A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E, folsav
Ásványok: kálcium, kálium, magnézium, nátrium, réz, vas, 
cink, mangán
Aminosavak: lizin, treonin, valin, metionin, izoleucin, fenila-
lanin, triptofán, arginin, aszparaginsav, szerin, glutaminsav, 
glicin, alanin, cisztein, tirozin, hisztidin, prolin, hidroxiprolint, 
leucinea
Enzimek: oxidáz, kataláz, amiláz, bradykinase, celluláz, li-
páz, allinase, foszfatáz, kreatin-foszfokináz, dehidrogenáz, 
SGO-transzamináz, SGP-transzamináz
Mono- poliszacharidok: acemannan, arabinózon, galaktóz, 
szőlőcukor, mannóz, ramnóz, xilóz, aszkorbinsav, glükuron-
sav, galakturonsav, cellulóz
Szterinek: kampeszterin, lupeol, ß-szitoszterol
Acemannan – értékes és fontos:
Az aloe vera levelekből készült gél egyik legfontosabb ösz-
szetevője az acemannan, ami a muko-poliszacharidokhoz 
tartozik, és a sejtek magjában található. Az acemannan jóté-
kony hatását elsősorban az aloe vera több, más összetevőivel 
együttesen fejti ki. 

AZ ALOE VERA MINŐSÉGI JELLEMZŐI
Jelentős különbségek lehetnek az egyes aloe vera termékek 
és gyártóik között. 
Aloe vera tartalom
Néhány termék csak alacsony százalékban tartalmaz aloe 
vera gélt, ezért a testre, szervezetre gyakorolt hatásuk ele-
nyésző. Számos konkurens termék össze sem hasonlítható 
az LR ivógéljeivel, mivel az LR termékei 88-98%-os tisztaságú 
aloe vera gélből készülnek. 

Aloe vera típusa
Ne tévesszen meg senkit, de a sok „aloe verából készült” cím-
kével eladott termék minősége korántsem azonos. Ebből a 
növényből több mint 300 fajta létezik, közülük sok nem is ren-
delkezik az elvárható jellemzőkkel. Az LR kizárólag a magas 
minőségű aloe vera barbadensis miller növényekből készíti 
termékeit. 
Termesztés és begyűjtés
Számunkra a termesztés és a begyűjtés egyfajta szertartás-
hoz hasonlít. Az aloe vera magasan a tengerszint felett él, a 
szép és tiszta mexikói környezetben. A víz és a termőtalaj el-
lenőrzött, a növény termesztése növényvédőszer használata 
és trágyázás nélkül történik. A három évnél idősebb növények 
számítanak érettnek. Évente háromszor hat levelet szednek 
le minden növényről. A leveleknek 50 cm-nél hosszabbnak 
és körülbelül 12-14 cm szélesnek kell lenniük. A begyűjtés 
teljes egészében kézzel történik, ezért a levelek nem sérülnek, 
roncsolódnak és nem vesztik el gél tartalmukat. Számos cég 
növénytermesztő gépeket használ a betakarításhoz, ami ma-
gában rejti a növényt érő maradandó sérülések kockázatát, 
továbbá éretlen, fejletlen levelek is begyűjtésre kerülhetnek. 
Feldolgozási folyamat 
Néhány gyártó a növény levelét teljes egészében feldolgoz-
za. Azonban az aloe vera levél héja aloint tartalmaz, ami erős 
hashajtó hatású (tulajdonképpen a növény ezzel védekezik a 
kártevők ellen). A gyártók a feldolgozási folyamat során ugyan 
megkísérlik az aloin kivonását, de ez nem teljesen lehetséges.  
Az LR a leveleket a héjuk nélkül dolgozza fel, tehát csak a 
rostokat és a rostokban lévő aloe vera gélt.  Az aloe vera gélt 
különleges, hűtött konténerekben, hajóval vagy repülőgéppel 
szállítják Németországba. A feldolgozás folyamán a receptú-
ráinknak megfelelően a gélhez különféle anyagokat adunk, 
például virágmézet vagy csalán kivonatot. Az LR-nél folyama-
tosan figyelmet fordítunk a feldolgozási folyamat tökéletesí-
tésre, ami a következőket jelenti:
• a kíméletes eljárás védi az értékes, természetes összete-

vőket; 
• a feldolgozási folyamatból kiiktattuk azokat a technológia 

fázisokat, amelyek csökkentenék az összetevők biológiai 
hatékonyságát (csak a kíméletes feldolgozás képes meg-
őrizni az értékes összetevők biológiai hatékonyságát);

• az ellenőrzött német gyártási körülmények biztosítják a 
feldolgozási folyamat során a végtermék garantált minő-
ségét.

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ - ALOE VERA
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Aloe vera mézes ivógél
1000 ml

Összetevők 
Aloe vera barbadensis miller zselé (USA/Mexiko, 
90%), virágméz (9%), savanyítószer (citromsav), 
stabilizátor (xantán), C-vitamin (L-aszkorbinsav), 
konzerválószer (kálium-szorbát).

CÉLCSOPORT
Férfiaknak és nőknek minden életkorban.
                                                                                                                                      
JELLEMZŐK
Az Aloe vera mézes ivógél a ferences 
rendi szerzetes, Romano Zago atya 
híres receptjén alapszik. Az Aloe vera 
ivógél több mint száz különleges ösz-
szetevő kombinációjáról ismeretes. A 
receptúra a virágmézet nemcsak az 
ízélmény javítására, hanem a minőség 
fokozása érdekében is tartalmazza. A 
virágméz pozitív hatását már régóta 
ismerik. Az Aloe vera mézes ivógél 
saját történettel rendelkezik, és léte-
zésének tíz éve alatt eredetivé és utá-
nozhatatlanná vált.
A 90% tiszta aloe vera gél 9% virág-
mézet és C-vitamint tartalmaz, melyek 

kiegészítik és támogatják az aloe vera 
hatását. A különösen kíméletes feldol-
gozás biztosítja a legjobb, aloinmen-
tes aloe vera gélt. FRESENIUS Intézet 
és IASC tanúsítványokkal rendelkezik.

TARTÓSÍTÓSZER AZ IVÓGÉLBEN
Nyüzsögnek körülöttünk a láthatatlan 
organizmusok. Ha ezek élelmisze-
rekkel kerülnek kapcsolatba, akkor 
megváltoztatják annak látványát, sza-
gát, színét, alakját, ízét és tápértékét. 
Néhány mikroorganizmus ráadásul 
mérgeket, úgynevezett toxinokat is 
termel, amelyek nagyon veszélyesek 
lehetnek az emberre. A tartósítósze-
rek olyan anyagok, amelyek gátolják 
a mikroorganizmusok szaporodását, 
meghosszabbítva a termékek eltart-
hatóságát, tárolhatóságát.

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Naponta 3x30 ml az étkezések előtt. 
Fogyaszd az Aloe vera mézes ivógélt 
ízlésed szerint tisztán, behűtve vagy 
szobahőmérsékleten. Ne lépd túl az 
ajánlott napi mennyiséget. Figyelj a 
változatos és kiegyensúlyozott ét-
rendre, valamint az egészséges élet-
módra. Tartsd távol a gyermekektől.

AZ EFSA* ÁLTAL TUDOMÁNYO-
SAN BIZONYÍTOTT
A C-vitamin hozzájárul az immun-
rendszer normál működéséhez és a 
normál energiacseréhez. Ezenkívül 
a normál kollagénképződéshez és a 
csontok normál funkcióihoz.

* European Food Safety Authority

TANÚSÍTVÁNYOK
A FRESENIUS Intézet és az IASC által 
tanúsítva. A FRESENIUS Intézet pe-
csétje az egyik legszigorúbb pecsét 
a piacon. A független intézet az LR 
négy ivógéljét különböző időközön-
ként szúrópróbaszerűen vizsgálta az 
alábbi kritériumok alapján: termesz-
tés, feldolgozás és késztermék – és 
mindezt folyamatosan hónapról hó-
napra, évről évre. Az IASC egy tudo-
mányos érdekképviselet, mely az aloe 
vera növény pozitív hatásait vizsgálja 
a feldolgozás és a használat során. 
Maryland (USA) központtal szigorú 
feltételek alapján vizsgálják a növényt, 
hogy a legkiválóbb minőséget bizto-
sítsák.

KIEGÉSZÍTÉS
Aloe vera ápoló termékek
Super Omega 3 Aktiv
Reishi

Tápérték /100 ml /90 ml (=3 x 30 ml)

Kalóriaérték (kJ/kcal) 134 / 32 120 / 29

Zsír < 0,5 g < 0,5 g

ebből telített zsírsavak < 0,1 g < 0,1 g

Szénhidrát 7,1 g 6,4 g

ebből cukor 7,0 g 6,3 g

Fehérje < 0,5 g < 0,5 g

Só 0,01 g 0,01 g

C-vitamin 67 mg (84%*) 60 mg (75%*)

* ajánlott napi bevitel

Értékesítési érvek
• 90% tiszta aloe verával és 

9% virágmézzel
• Tradicionális receptúra, 

évezredes hagyományok 
alapján

• Támogatja az anyagcserét

1. ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK 
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Aloe vera őszibarack ízű 
ivógél
1000 ml

CÉLCSOPORT
Nőknek és férfiaknak minden életkor-
ban. Cukorbetegek is fogyaszthatják. 
 
JELLEMZŐK
Nem tartalmaz cukrot, ugyanakkor 
98%-nyi tiszta aloe vera gél van ben-
ne, ezáltal a legkoncentráltabb ivógél.  
A hozzáadott cukor hiánya miatt a ka-
lóriaértéke szintén csökkentett.  Ez-
által tökéletesen ellenőrizhető a napi 
cukorbevitel mennyisége. Akár cukor-
betegség miatt, akár a tudatos táplá-
lékbevitelre és életmódra törekedve. 
Az Aloe vera őszibarack ízű ivógél egy 
napi adagja csak 13.5 kJ (3,6 kcal) 
energiát tartalmaz. Méltán népszerű a 
remek íze miatt, amit az ízhatás tesz-
telésében résztvevő LR Partnerek is 
megerősítettek. 

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL
C-vitamin (más néven aszkorbin-
sav): Az őszibarack ízű aloe vera ivógél 
napi adagja tartalmazza a felnőtteknek 
javasolt napi szükséges C-vitamin be-
vitelt, ami a téli időszakban különösen 
fontos az immunrendszerünk védel-
méhez. Fontos antioxidáns is, vagyis 
megköti a szabadgyököket - ideértve 

rákkeltő anyagok szabadgyökeit is -, 
így rákmegelőző vitamin is egyben. 
Az aszkorbinsav ezen kívül támogat-
ja a szervezetben a vas felszívódását, 
csökkenti a vér koleszterin szintjét, 
így jelentősen csökkenti a szívin- 
farktus és a szívkoszorúér-betegsé-
gek kockázatát. 

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Naponta 3x30 ml az étkezések előtt. 
Fogyaszd az Aloe vera őszibarack 
ízű ivógélt ízlésed szerint tisztán, be-
hűtve vagy szobahőmérsékleten. Ne 
lépd túl az ajánlott napi mennyiséget. 
Figyelj a változatos és kiegyensúlyo-
zott étrendre, valamint az egészséges 
életmódra. Tartsd távol a gyermekek-
től.
 
AZ EFSA* ÁLTAL TUDOMÁNYO-
SAN BIZONYÍTOTT
A C-vitamin hozzájárul a normál ener-
giacseréhez.

* European Food Safety Authority

TANÚSÍTVÁNYOK
A FRESENIUS Intézet és az IASC által 
tanúsítva. A FRESENIUS Intézet pe-
csétje az egyik legszigorúbb pecsét 
a piacon. A független intézet az LR 
négy ivógéljét különböző időközön-
ként szúrópróbaszerűen vizsgálta az 
alábbi kritériumok alapján: termesz-
tés, feldolgozás és késztermék – és 
mindezt folyamatosan hónapról hó-
napra, évről évre. Az IASC egy tudo-
mányos érdekképviselet, mely az aloe 
vera növény pozitív hatásait vizsgálja 
a feldolgozás és a használat során. 

Maryland (USA) központtal szigorú 
feltételek alapján vizsgálják a növényt, 
hogy a legkiválóbb minőséget bizto-
sítsák.

KIEGÉSZÍTÉS
Aloe vera ápoló termékek
Super Omega 3 Aktiv
Reishi

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Cukorbetegek is fogyaszthatják, hi-
szen nem tartalmaz hozzáadott cuk-
rot**.

**Csak a természetből származó cukrot 
tartalmaz.

Értékesítési érvek
• 98% tiszta aloe verával
• Hozzáadott cukrot nem 

tartalmaz**
• Gyümölcsös őszibarack 

ízzel

1. ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK 
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Tápérték /100 ml /90 ml (=3 x 30 ml)

Kalóriaérték (kJ/kcal) 15 / 4 14 / 4

Zsír < 0,5 g < 0,5 g

ebből telített zsírsavak < 0,1 g < 0,1 g

Szénhidrát 0,7 g 0,6 g

ebből cukor < 0,5 g < 0,5 g

Fehérje < 0,5 g < 0,5 g

Só 0,02 g 0,02 g

C-vitamin 89 mg (111%*) 80 mg (100%*)

* ajánlott napi bevitel

Összetevők 
Aloe vera barbadensis miller zselé (USA/Mexiko, 
98%), édesítőszer (nátrium-ciklamát, K-acesulfam, 
nátrium-szacharinát), inulin, stabilizátor (xantán), 
savanyítószer (citromsav), C-vitamin (L-aszkorbinsav), 
aroma, konzerválószer (kálium-szorbát).

Aloe vera őszibarack ízű 
ivógél
1000 ml
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Aloe vera Sivera ivógél
1000 ml

Tápérték /100 ml /90 ml (=3 x 30 ml)

Kalóriaérték (kJ/kcal) 108 / 25 97 / 23

Zsír < 0,5 g < 0,5 g

ebből telített zsírsavak < 0,1 g < 0,1 g

Szénhidrát 6,0 g 5,4 g

ebből cukor 5,2 g 4,7 g

Fehérje < 0,5 g < 0,5 g

Só 0,01 g < 0,01 g

Összetevők 
Aloe vera barbadensis miller zselé (USA/Mexiko, 
90%), virágméz (7%), csalán kivonat (2%), savanyító-
szer (citromsav), stabilizátor (xantán), antioxidálószer 
(L-aszkorbinsav), konzerválószer (kálium-szorbát).

CÉLCSOPORT
Nőknek és férfiaknak minden életkor-
ban.

JELLEMZŐK
Az Aloe vera Sivera ivógél ötvözi magá-
ban három rendkívül gazdag alkotóelem 
hatóerejét. Az aloe vera barbadensis 
miller, a csalán és a méz egyenként is 
igen értékes összetevők. A gyógyászat 
más területeiről ismerjük a „szinergia” 
fogalmát, amely azt jelenti, hogy az al-
kotóelemek egymás hatását felerősítik. 
A Sivera épp ettől lehet olyan hatásos, 
hogy ilyen szinergia állhat fenn az aloe 
vera, a csalán és a méz között. Sok 
olyan visszajelzést kapunk, hogy valami 
miatt ez „több”, „jobban hat”.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL
Csalán kivonat: igen sok, létfontossá-
gú vitamin és nyomelem szállítója, mint 
pl. A-, C-, E-vitamin, vas, magnézium, 
kálcium, hisztamin, lutein és az értékes 
szilícium. Fontos kiemelni a szilíciumot, 
amely az érfalakba beépülve visszaadja 
annak rugalmasságát, épségét. 
Méz: a méz szinte az összes ásványi 
anyagot tartalmazza, amely az emberi 
szervezet működéséhez szükséges. A 
vérben kimutatható elemek közül több, 
mint 80% megtalálható benne, amelyet 

megfelelő körülmények között tartva 
akár két évig is képes megőrizni. Ezek 
közül a legkiemelkedőbb talán a magas 
B1-, B2-, B6- és C-vitamin, illetve a fol-
sav tartalom. 

HATÉKONYSÁG
Az Aloe vera Sivera ivógél legnagyobb 
erőssége a méregtelenítő-tisztító hatás. 
A Sivera segít a béltisztításban, ezáltal 
tisztulhat a máj és a vese. Ennek a két 
„szűrőnek” a tisztulásával tisztul a vér is. 
Ha javul a vér állapota, akkor javul a sej-
tek tápanyag és oxigén-ellátása. Ahogy 
idősödünk, savasodunk, a vérlemezkék 
egyre hajlamosabbak összetapadni. A 
Sivera ezt segít megakadályozni. A Si-
vera csalán kivonata részt vesz az ér-
tisztításban is, ezáltal feloldódhatnak a 
lerakódások az érfalakról. Így nő az ér 
keresztmetszete, áteresztőképessége 
javul. Emellett a Siverának gyulladás-
csökkentő, bélnyugtató hatása is van. 
Egy tiszta és jól működő emésztő- 
re ndszer alapvető tényezője egészsé-
günknek. Az egészségtelen étrend kö-
vetkeztében a béltraktus eltömődhet, a 
tápanyagok felszívódása lecsökkenhet, 
és az étel megemésztetlenül a gyomor-
ban, illetve a belekben maradhat. Ez 
idővel romlásnak indul, és méreganya-
gokat termel. A helytelen étrend továb-
bi negatív hatása, hogy az egészséges 
bélflóra is károsodik. A bélflóra egyik 
legfontosabb szerepe az emésztőrend-
szer védelme a kórokozókkal szemben. 
Gátolja a káros baktériumok, vírusok, 
gombák és egyéb élősködők megte-
lepedését, védi a bélnyálkahártya ép-
ségét és biztosítja az immunrendszer 
kiegyensúlyozott működését. Ha sérül, 
akkor mind az emésztőrendszerünk, 

mind az immunrendszerünk működése 
gyengülni fog. 

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Naponta 3x30 ml az étkezések előtt. 
Fogyaszd az Aloe vera Sivera ivógélt íz-
lésed szerint tisztán, behűtve vagy szo-
bahőmérsékleten. Ne lépd túl az ajánlott 
napi mennyiséget. Figyelj a változatos 
és kiegyensúlyozott étrendre, valamint 
az egészséges életmódra. Tartsd távol 
a gyermekektől. 

TANÚSÍTVÁNYOK
A FRESENIUS Intézet és az IASC által 
tanúsítva. A FRESENIUS Intézet pe-
csétje az egyik legszigorúbb pecsét 
a piacon. A független intézet az LR 
négy ivógéljét különböző időközönként 
szúrópróbaszerűen vizsgálta az alábbi 
kritériumok alapján: termesztés, fel-
dolgozás és késztermék – és mindezt 
folyamatosan hónapról hónapra, évről 
évre. Az IASC egy tudományos érdek-
képviselet, mely az aloe vera növény 
pozitív hatásait vizsgálja a feldolgozás 
és a használat során. Maryland (USA) 
központtal szigorú feltételek alapján 
vizsgálják a növényt, hogy a legkiválóbb 
minőséget biztosítsák.

KIEGÉSZÍTÉS
Aloe vera ápoló termékek
Super Omega 3 Aktiv
Reishi

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A Super Omega 3 Aktiv kapszulával 
kombinálva támogatja a szív egészsé-
gét.

Értékesítési érvek
• 90% tiszta aloe verával
• 7% virágmézzel
• Csalán kivonattal
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Aloe vera Freedom ivógél
1000 ml

Összetevők 
Aloe vera barbadensis miller zselé (USA/Mexiko, 
88%), fruktóz, kollagén-hidrolizátum, narancslékon-
centrátum, kondroitin-szulfát (0,5%), glükozamin-szul-
fát, savanyítószer (citromsav), stabilizátor (xantán), 
konzerválószer (kálium-szorbát), természetes 
narancsaroma, C-vitamin (L-aszkorbinsav), E-vitamin 
(DL-alpha-tokoferil-acetát)

Tápérték /100 ml /90 ml (=3 x 30 ml)

E-vitamin 8,0 mg (67%*) 7,2 mg (60%*)

C-vitamin 50 mg (63%*) 45 mg (56%*)

CÉLCSOPORT
Nőknek és férfiaknak minden életkor-
ban. Mindenkinek, aki védeni szeret-
né a mozgásszerveit.

JELLEMZŐK
A Freedom ivógél a jól ismert aloe 
vera áldásos hatása mellett tartalmaz 
C-vitamint, valamint kondroitinszul-
fátot, amely az ízületek természetes 
alkotóeleme, biztosítja szilárdságukat 
és segíti az ízületi folyadék termelődé-
sét. További anyag a közismert glüko-
zaminszulfát, amely egyrészt fokozza 
a kondroitinszulfát pozitív hatását, és 
a porcállományra hat, valamint erősí-
ti a kollagén szálakat és szabályozza 
a porcokat károsító enzimeket. A kor 
előrehaladtával az emberi szervezet-
ben csökken a glükozamin-termelő 
képesség.

             

                                                                                                                        

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Naponta 3x30 ml az étkezések előtt. 
Fogyaszd az Aloe vera Freedom ivó-
gélt ízlésed szerint tisztán, behűtve 
vagy szobahőmérsékleten. Ne lépd 
túl az ajánlott napi mennyiséget. Fi-
gyelj a változatos és kiegyensúlyozott 
étrendre, valamint az egészséges 
életmódra. Tartsd távol a gyermekek-
től.
     
TANÚSÍTVÁNYOK
A FRESENIUS Intézet és az IASC által 
tanúsítva. A FRESENIUS Intézet pe-
csétje az egyik legszigorúbb pecsét 
a piacon. A független intézet az LR 
négy ivógéljét különböző időközön-
ként szúrópróbaszerűen vizsgálta az 
alábbi kritériumok alapján: termesz-
tés, feldolgozás és késztermék – és 
mindezt folyamatosan hónapról hó-
napra, évről évre. Az IASC egy tudo-
mányos érdekképviselet, mely az aloe 
vera növény pozitív hatásait vizsgálja 
a feldolgozás és a használat során. 
Maryland (USA) központtal szigorú 
feltételek alapján vizsgálják a növényt, 
hogy a legkiválóbb minőséget bizto-
sítsák.

AZ EFSA* ÁLTAL TUDOMÁNYO-
SAN BIZONYÍTOTT
A C-vitamin hozzájárul a normál 
kollagénképződéshez és a normál 
porcműködéshez.

* European Food Safety Authority

KIEGÉSZÍTÉS
Freedom ízület Plus kapszula
Aloe vera MSM testzselé
Figuactiv protein ital

Értékesítési érvek
• 88% tiszta aloe verával
• Támogatja a 

mozgásszerveket
• Támogatja az ízületek 

porcműködését

* ajánlott napi bevitel
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Super Omega 3 Aktiv
60 kapszula/100,8 g

Összetevők 
halolaj (41%), zselatin, ligetszépeolaj (13%), gluténtar-
talmú árparostok, nedvesítőszer (glicerin), emulgeáló-
szer (mono- és digliceridek zsírsavakból), pálmamag 
olaj, színezék (vasoxid)

CÉLCSOPORT
Minden korosztálynak ajánlott.

JELLEMZŐK
Az élelmiszerekkel elfogyasztott zsí-
rok, olajok lebontási termékei a zsír-
savak. Két nagy csoportjuk a telített 
és a telítetlen zsírsavak osztálya. Az 
esszenciális, vagy többszörösen telí-
tetlen zsírsavakat - a szervezet nem 
képes előállítani, ezért nélkülözhetet-
len a táplálék (vagy étrendkiegészítő) 
formájában történő pótlásuk.
Az omega-3 zsírsavak a többszörö-
sen telítetlen zsírsavak csoportjának 
tagjai, közéjük tartozik a linolénsav, az 
eikozapentaénsav (EPA) és a dokoza-
hexaénsav (DHA). Az omega-3 zsírsa-
vaknak számos hasznos tulajdonsága 
van, amelyek segítenek egészségünk 
megőrzésében. Csökkentik a vér ko-
leszterinszintjét, így alacsonyabb lesz 
az érelmeszesedés és a szívinfarktus 
kockázata is. Részt vesznek a zsírok 
szállításában, a gyulladásgátló prosz-

taglandinok képzésében, és ismerjük 
az immunrendszerre kifejtett jótékony 
hatásukat is. Továbbá szerepet ját-
szanak az idegrendszer és sejthártyák 
felépítésében, serkentik a gondolko-
dásért és értelmi képességért felelős 
agyterületek működését, ami a kon-
centráló képesség javulásához vezet.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL
A Super Omega 3 Aktivban találha-
tó halolaj, ligetszépemagolaj illetve 
árpából származó béta-glükán több-
szörösen telítetlen omega-3 zsírsavat 
és egyszeresen telítetlen olajsavat 
tartalmaz. A Super Omega 3 Aktiv 
rendkívül magas hányadban tartalmaz 
EPA-t (639 mg/napi adag) és DHA-t 
(487g/napi adag). Összetevői közt 
van még a linolénsav is. Az árpából 
nyert béta-glükán egy poliszaharid 
fajta, amely ugyancsak csökkenti az 
LDL-t, a rossz koleszterint.

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Napi 3x1 kapszula ajánlott. Folyadék-
kal vedd be. Ne lépd túl az ajánlott 
napi mennyiséget. Figyelj a változatos 
és kiegyensúlyozott étrendre, vala-
mint az egészséges életmódra. Tartsd 
távol a gyermekektől.
        

AZ EFSA* ÁLTAL TUDOMÁNYO-
SAN BIZONYÍTOTT
A DHA és az EPA támogatják a nor-
mál szívfunkciókat. Ehhez minimum 
napi 250 mg EPA és DHA szükséges.

* European Food Safety Authority

TANÚSÍTVÁNY
Friend of the sea minőségi pecsét 
A Friend of the sea egy független, 
nonprofit szervezet, melynek misszió-
ja, hogy hozzájáruljon az egészséges 
és fenntartható tengerekhez. Külö-
nösen a túlhalászás elkerülését tartja 
szem előtt a szervezet.

KIEGÉSZÍTÉS
Aloe vera ivógélek

Értékesítési érvek
• Magas EPA és DHA 

tartalommal a normál 
szívműködésért

• Kizárólag fenntartható 
halállományból

• Géntechnika alkalmazása 
nélkül

Tápérték /100 g
a napi adagban 

(3 kapszula)
% NRV**

Omega-3 zsírsavak 25 g 1260 mg ***

EPA 13 g 630 mg ***

DHA 8,3 g 420 mg ***

Béta-glükán árpából 2,3 g 117 mg ***

** ajánlott napi bevitel
*** az ajánlott napi bevitel mennyisége nincs meghatározva
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Freedom ízület Plus 
kapszula
60 kapszula

Összetevők
glükozamin-szulfát, zselatin, kondroitin-szulfát, E-vi-
tamin, mangán-glükonát, elválasztószer (magnézium-
só zsírsavakból), D-vitamin, színezék (titándioxid)

CÉLCSOPORT
Mindenkinek ajánljuk, akinek problé-
mái vannak a kötőszöveteivel, az ízü-
leteivel vagy a porcokkal.

JELLEMZŐK
A mangán segíti a csontfejlődést, 
részt vesz a porc- és csontszövetek 
felépítésében és különböző enzimek 
képződésében. A magnézium a cson-
tokban raktározódik, szerepet játszik 
a csontképződésben és az izomzat 
anyagcseréjében. Az E vitamin fontos 
antioxidáns, amely az enzimrendszer 

működésére hat. A D-vitamin pedig a 
csontszövet felépítésében vesz részt.                                                      

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Naponta 2x1 kapszula az ajánlott 
mennyiség. Nemcsak a termék ható-
anyag összetétele laktóz- és glutén-
mentes, de a kapszulaburok tisztán 
növényi hatóanyagokból áll, ezért az 
ezekre érzékenyek is bátran szedhe-
tik.

AZ EFSA* ÁLTAL TUDOMÁNYO-
SAN BIZONYÍTOTT
A mangán hozzájárul a normál kö-
tőszövet képződéshez és a normál 
porctartalomhoz.
A D-vitamin hozzájárul a normál porc-
tartalomhoz és a normál izomműkö-
déshez.

* European Food Safety Authority

KIEGÉSZÍTÉS
Aloe vera Freedom ivógél
Aloe vera MSM testzselé

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Ha intenzíven szeretnénk táplálni ízü-
leteinket, akkor érdemes olyan kúrát 
csinálni, amelyben mindkét terméket 
alkalmazzuk. A Freedom ivógél az 
aloe vera ásványi anyag arzenáljával 
kiegészülve segít, hogy szervezetünk 
minden vitamint és ásványi anyagot 
pótolni tudjon, amely esetleg hiányzik. 
Így testünk képes az ízületek regene-
rálódásával „foglalkozni”, és nem fog 
innen ásványi anyagokat és vitami-
nokat elvonni pl. a savasság vagy a 
vitaminhiányok leküzdéséhez. Ebben 
segít a Freedom ízület Plus kapszula, 
amely nyomelemeivel azokat a mikro-
tápanyagokat is pótolja, amelyekhez 
a mindennapi táplálkozásban nem 
jutnánk hozzá.

Értékesítési érvek
• Támogatja a kötőszöveteket, 

az ízületeket és a porcokat
• Hozzájárul a könnyebb 

mozgáshoz
• D- és E-vitaminnal, 

mangánnal

Tápérték /100 g
a napi adagban

(2 kapszula)
% NRV**

Kalóriaérték (kJ/kcal) 289/ 68 3,6/ 0,8 –

Zsír 0,3 g < 0,01 g –

Szénhidrát 0,7 g < 0,01 g –

Fehérje 16 g 0,2 g –

E-vitamin 806 mg 10 mg 83

D-vitamin 202 µg 2,5 µg 50

Mangán 81 mg 1,0 mg 50

Glüközamin-szulfát 54 g 675 mg ***

Kondroitin-szulfát 8,1 g 100 mg ***

** ajánlott napi bevitel
*** az ajánlott napi bevitel mennyisége nincs meghatározva
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Napjainkban a világ első számú problémája az állandó ro-
hanás és az ezzel járó stressz lett. A jelenség mindenki 
számára ismert: egyaránt érinti a diákokat és a felnőtteket, 
mindenkit, aki intenzíven dolgozik és próbálja összeegyez-
tetni a családi és szakmai feladatait. Mindannyian szeret-
nénk az életünket teljes mértékben élvezni, eredményesen 
összeegyeztetve szerteágazó felelősségeinkkel, és még 
sikeresek is lenni. Mindig kell valamit tevékenykedni, hi-
ányzik a pihenésre fordítható idő. Kevésbé rendezetten 
élünk a világban mint ezelőtt, sokkal több teher hárul ránk 
és minden olyan gyorsan történik, hogy nehéz az esemé-
nyekkel lépést tartani. Ilyen intenzív életvitel mellett min-
denkinek időt kell szánnia arra, hogy optimálisan lássa el 
tápanyagokkal szervezetét.

OXIDATÍV STRESSZ
A stressz energiáink gyilkosa. Növeli a szervezetben a sza-
badgyökök mennyiségét, amelyek megtámadják a sejteket 
és a sejtszerkezeteket. Ezt az állapotot nevezzük “oxidatív 
stressznek”, ami a hatékonyságunk csökkenését eredmé-
nyezi. Gyorsan elfáradunk, kimerültnek érezzük magunkat 
és nem tudunk koncentrálni. 

ÉRDEKES TÉNYEK
Korábban úgy vélték, hogy a stressz életveszélyes hely-
zetekben védelmezi a szervezetet. A megnövelt adrenalin 
szint segített erőt gyűjteni a vadászoknak, és sok esetben 
magát a túlélést jelentette. Azonban az idők változnak. Az 
adrenalin segít, hogy jobb eredményeket és jobb fizikai 
erőnlétet érjünk el, ugyanakkor gyakran ártalmas a szerve-
zetünk más funkcióira. 

TIPP
Hogyan viselkedünk leggyakrabban stresszes szituációk-
ban? Sietve bekapunk néhány falatot és kávéval, cigaret-
tával, édességekkel éljük túl a napot… Egy gyors vacsorát 
követően jön a rövid, korántsem pihentető alvás, ami még 
inkább fokozza az oxidatív stresszt! Ugyanakkor a stressz 
miatt főként vitaminokra, ásványi anyagokra és nyomele-
mekre lenne szükségünk. Ezeknek köszönhetően képes a 
szervezet megvédeni magát a negatív hatásoktól, és előál-
lítani a másnaphoz szükséges új energiát. 

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
Az E-vitamin a legfontosabb antioxidáns, ami minimalizál-
ja a szabad gyökök hatására kialakuló  sejtszervecske ká-
rosodást. Az antioxidáns tulajdonságának köszönhetően 
lassítja az öregedési folyamatot és vízhajtó hatása is van. 
Elkerülhetetlenül szükséges néhány más fontos anyag be-
vitele a szervezetbe a stressz alatt, mivel a stressz növe-
li ezek felhasználását a szervezetben, és csökkenti ezen 
anyagok szintjét a vérben, egyidejűleg csökkenti az érzé-
keny szervek ellenálló-képességét a stressz terheléssel 
szemben. 

A rezveratol megtalálható a szőlőszem héjában és mag-
jában, a bogyósokban valamint a fekete ribiszkében. 
Széleskörű védelmet biztosít a sejteknek, szöveteknek 
és az egész szervezetnek; pozitív hatással van a szív- és 
érrendszerre. A New York-i Tudományos Akadémia által 
2011-ben megjelentetett tanulmányok azt mutatják, hogy 
rezveratol megcélozza az agyban lévő sejteket – az azt-
rocitákat, amik szerepet játszanak az agyban zajló elekt-
rokémiai folyamatokban, a színpatikus ingerületátvitelben. 
A kutatások szerint a stressznek kitett növények, mintegy 
védekezési formaként, fokozott mennyiségben termelik a 
rezveratolt. A francia szőlőkre jellemző az a tulajdonság, 
hogy a szőlőszemeket megtámadó szürkepenész (Botrytis 
cyneres) ellen a növény rezveratol termeléssel védekezik, 
ami aztán belekerül a borba is.  

A zöld tea gazdag forrása az úgynevezett flavonoidoknak. 
A fekete teával ellentétben sokkal több egyszerű flavo-
noidot – katechint tartalmaz. A 2012-ben a Molkeuláris 
Táplálás és Élemiszer Kutatás magazinban megjelent kínai 
tanulmányok szerint a zöld tea javítja az emlékezőképes-
séget és a térérzékelést. A zöld tea legfőbb összetevője – 
Epigallokatechin-gallát (EGCG) közvetlen hatással van az 
idegsejtképződésre és kapcsolódásukra. Habár a zöld tea 
jótékony hatását kimutató tudományos munkák száma fo-
lyamatosan növekszik, még nem bizonyított minden, ezért 
van még terepe az új felfedezéseknek, amik alátámaszt-
hatják, hogyan lehet még a természetnek ezt a „csodáját” 
felhasználni.   
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A klorofill egy növényi „festék”, aminek révén a növények 
lélegezni és fejlődni tudnak. A legfőbb alkotórésze a mag-
nézium. Az egyik legfontosabb élelmiszer összetevő, ami 
szerepet játszik mind a kiválasztó rendszer, mind a bél-
rendszer és főleg a máj működésében. A zöldségek tartal-
maznak klorofillt, főleg a leveles zöldség fajták. A klorofill a 
vassal együttesen szerepet játszik a hemoglobin képződé-
sében, így aztán fontos szerepe van a szív, az izmok és az 
idegrendszer működésében. 

A vas fontos biogén elem, és számos fontos feladatot 
lát el a szervezetben. Részt vesz a vér és az izmok oxi-
gén szállításában, a sejtek energiatermelő folyamatai-
ban (szerepet játszik a vörös vértestek és a hemoglobin 
képződésben), fokozza az ellenálló képességet, segíti az 
idegrendszer működését (segít leküzdeni a fáradtság és 
kimerültség érzését).  

A B-vitaminok (B1, B2, B6, B12) az idegrendszer meg-
felelő működéséhez szükségesek, segítenek leküzdeni a 
stresszt és hozzájárulnak a pihentető alváshoz. A B12-vi-
tamin lényeges a vérképződéshez, részt vesz a sejtek 
energiaképzési folyamatában. Hozzájárul az idegrendszer 
megfelelő működéséhez.

A tiamin az élelmiszerek fontos összetevője.  Pozitív ha-
tással van az idegrendszerre és a pszichológiai funkciók-
ra, ólom vagy arzén mérgezés, dohányzás esetén fokozott 
bevitele szükséges. Hiánya fáradékonyságban, ingerlé-
kenységben, étvágytalanságban és puffadásos tünetek-
ben jelentkezik.

A folsav szükséges a magzat megfelelő fejlődéséhez.

A Q10 koenzim a vitaminokhoz hasonló anyag, minden 
sejtben jelen van kivéve a vörös vértesteket és a szemlen-
csét. Kiemelt jelentősége van az ételek kémiai energiává 
alakításának folyamatában, a legmagasabb koncentráci-
óban a legnagyobb energiaigényű szervekben fordul elő, 
mint a szív, a tüdő és a máj. Az évek múltával a szervezet 
saját Q10 koenzim előállítása a szövetekben történő elő-

fordulásával együtt csökken. A magas koleszterinszint ke-
zelésére szolgáló gyógyszerek is jelentősen csökkentik a 
Q10 szintet. A Q10 kutatásával foglakozó angol P. Mitchell 
1978-ban Nobel-díj elismerésben részesült. 

Napjainkban egyre inkább a figyelem középpontjába kerül 
a szelén. Hosszú időn keresztül történő alacsony bevitele 
negatívan befolyásolja az immunrendszer működését. Az 
optimális mennyiségnél kevesebb szelén bevitele esetén 
a folyamat kedvezőtlenül hat az immun- és a gyulladások 
elleni reakciókra.  A szelén, mint a szelenoproteinek alko-
tórésze, antioxidáns szerepet játszik a szervezetben.

A kolin az acetylkolin alkotóeleme. Az Észak-Karolinai 
Egyetemen végzett kutatások és más tanulmányok bizo-
nyították fontosságát az emlékezőképesség fejlődésében.

A Mind Master 36% tiszta aloe vera ivógélt tartalmaz.

Dr. Tomaš Kampe cikke alapján készült. 
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Mind Master 
Green és Red
500-500 ml

CÉLCSOPORT
Minden korosztálynak ajánlott. A For-
mula Red a gyümölcsös íznek kö-
szönhetően iskolás gyermekeknek és 
fiataloknak is ajánlott.

JELLEMZŐK
A Mind Master egyedülálló termék, 
amelyet kizárólag a mai korban csak-
nem mindenkit érintő stressz témájá-
nak szentelt az LR. A stressz égető 
kérdés mindnyájunk számára, teljen a 
napunk jó része az irodában, a ház-
tartásban, fizikai munkával vagy tem-
pós mentális munka közepette.

A Mind Masterben található antioxi-
dánsok, a rezveratrol, a zöld tea, az 
E-vitamin és a szelén hatékonyan 
semlegesítik a szabad gyököket. A 
klorofill, amely a növények energia-
termeléséért felel, további támogatást 
nyújt a stressz kezeléséhez. Eközben 
a különleges, egymással kapcsolódó 
mikrotápanyagok, B1-, B9-, B12-vi-
tamin, kolin, vas, Q10 koenzim és 
L-karnitin segítik a fizikai és mentális 
energiaszint növekedését. Ez az ún. 
Green Formula, amely felelős a Mind 
Master hatékonyságáért.

A Mind Master Red szőlő ízesítésű. 
Mikrotápanyagai segítenek az ener-
giaszint növelésében és fenntartá-
sában, a B-vitaminok növelik, támo-

gatják a mentális teljesítőképességet, 
és ha több az energiánk, a stressz-
helyzetekkel is könnyebben birkózunk 
meg.

HATÉKONYSÁG
A Mind Master kettős fronton támad a 
stressz és következményei ellen. Elő-
ször is csökkenti a stressz hatásait, 
a benne található hatóanyagok védik 
a testet és a test sejtjeit az oxidatív 
stressztől - vagyis a szabad gyökök 
elszaporodásától, amelyek száma 
stressz hatása alatt gyorsan nő. Az 
elszaporodó szabad gyökök hatására 
csökken a koncentrációs képesség, 
nő a fáradékonyság, a hangulatunk 
romlik, és akár depresszív tünetek is 
jelentkezhetnek. A Mind Master mik-
rotápanyagai mindeközben segíte-
nek az energiaszint növelésében és 
fenntartásában, a B-vitaminok növe-
lik, támogatják a mentális teljesítőké-
pességet, és ha több az energiánk, 
a stresszhelyzetekkel is könnyebben 
birkózunk meg. 
 A Mind Masterhez kifejlesztett külön-
leges, stresszcsökkentő hatóanyag-
kombináció és teljesítménynövelő 
összetevők régóta ismertek, ebben 
a kombinációban azonban abszolút 
egyediek. A piacon kínált stressz-
csökkentő vagy teljesítménynövelő 
termékek általában ezek közül csu-
pán az egyikre építik a hatásmecha-
nizmust. Vagy a stresszcsökkentés, 
vagy a mentális energia, vagy a fizikai 
energia növelését célozzák. A Mind 
Master fejlesztői egyetlen flakonba 
zárták mindezeket a hatóanyagokat. 

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Napi 1x80 ml, lehetőleg étkezés után. 
Ne lépd túl az ajánlott napi meny-
nyiséget. Figyelj a változatos és ki-

egyensúlyozott étrendre, valamint az 
egészséges életmódra. Tartsd távol a 
gyermekektől.

AZ EFSA* ÁLTAL TUDOMÁNYO-
SAN BIZONYÍTOTT
A mikrotápanyagok hozzájárulnak: 
• a normál energiatermelő anyagcse-

re-folyamatokhoz1

• az idegrendszer normál működé-
séhez2

• a normál pszichológiai funkció 
fenntartásához3

• a fáradtság és a kifáradás csök-
kentéséhez4

• a normál szellemi működés fenn-
tartásához5

• a sejtek oxidatív stresszel szembe-
ni védelméhez6

1 A tiamin és a B12-vitamin részt vesz a 
normál energiatermelő anyagcsere-folya-
matokban.
2 A B12-vitamin hozzájárul az idegrendszer 
normál működéséhez. 
3 A B12-vitamin hozzájárul a normál pszi-
chológiai funkció fenntartásához. 
4 A B12-vitamin és a vas hozzájárulnak a 
fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.
5 A vas hozzájárul a normál szellemi műkö-
dés fenntartásához.
6 Az E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelméhez.

*  European Food Safety Authority

TANÚSÍTVÁNYOK
A FRESENIUS Intézet minősítő pe-
csétjével.

Értékesítési érvek
• Védi a sejteket az oxidatív 

stresszel szemben
• Értékes mikrotápanyagokban 

gazdag
• Aloe verával
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Mind Master 
Green és Red
500-500 ml

Tápérték /100 ml a napi adagban (80 ml)

Kalóriaérték (kJ/kcal) 226/ 53 181/ 42

Zsír < 0,5 g < 0,5 g

ebből telített zsírsavak 0 g 0 g

Szénhidrát 13 g 10 g

ebből cukor 13 g 10 g

Fehérje < 0,5 g < 0,5 g

Só 0,06 g 0,05 g

E-vitamin 15 mg (125%*) 12 mg (100%*)

Tiamin 1,4 mg (127%*) 1,1 mg (100%*)

Folsav 250 µg (125%*) 200 µg (100%*)

B12-vitamin 3,1 µg (124%*) 2,5 µg (100%*)

Vas 5,3 mg (38%*) 4,2 mg (30%*)

Szelén 35 µg (64%*) 28 µg (51%*)

Tápérték /100 ml a napi adagban (80 ml)

Kalóriaérték (kJ/kcal) 177/ 42 142/ 34

Zsír < 0,5 g < 0,5 g

ebből telített zsírsavak 0 g 0 g

Szénhidrát 10 g 8,0 g

ebből cukor 9,6g 7,7 g

Fehérje < 0,5 g < 0,5 g

Só 0,04 g 0,03 g

E-vitamin 15 mg (125%*) 12 mg (100%*)

Tiamin 1,4 mg (127%*) 1,1 mg (100%*)

Folsav 250 µg (125%*) 200 µg (100%*)

B12-vitamin 3,1 µg (124%*) 2,5 µg (100%*)

Vas 5,3 mg (38%*) 4,2 mg (30%*)

Szelén 35 µg (64%*) 28 µg (51%*)

* ajánlott napi bevitel

* a napi adagban (80 ml)

Mind Master Green

Mind Master Red

Összetevők  
Mind Master Green: Aloe vera barbadensis miller 
zselé (USA/Mexiko 36%), szőlőlé, víz, szőlőcukor, 
kivonatok (zöldtea, rezveratroltartalmú keserűfű), 
stabilizátor (xantán), L-karnitin-L-tartrat, vitaminok 
(tiamin-mononitrat, folsav, B12-vitamin, DL-alp-
ha-tocopherilacetat), színezék (klorofil), savanyító-
szer (citromsav), vas(III)-firofoszfát, konzerválószer 
(kálium-szorbát), természetes aroma, édesítőszer 
(steviol-glükozid), koenzim Q10, antioxidálószer 
(L-aszkorbinsav), kolin-bitartrat, nátrium-szelenit.

Összetevők
Mind Master Red: Aloe vera barbadensis miller zselé 
(USA/Mexiko 36%), víz, szőlőcukor, stabilizátor 
(xantán), kivonatok (szőlő, zöldtea, rezveratroltar-
talmú  szőlőhéj), L-karnitin-L-tartrat, antioxidáló-
szer (L-aszkorbinsav), koenzim Q10, vitaminok 
(tiamin-mononitrat, folsav, B12-vitamin, DL-alpha-to-
copherilacetat), savanyítószer (citromsav), vas(III)-firo-
foszfát, konzerválószer (kálium-szorbát), édesítőszer 
(steviol-glükozid), kolin-bitartrat, nátrium-szelenit, 
színezék (klorofil).

SZABADALMI SZÁM
DE 10 2013 205 049 A1

KIEGÉSZÍTÉS
Aloe vera ivógélek
Vita Aktiv

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Kezdd a kóstolást a Mind Master 
Reddel! A Mind Master Greent gyü-
mölcslével is összekeverheted.
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A Colostrum valódi értékét nem nagyon ismerték el az elmúlt 
évtizedekben. Az aloe vera gélhez hasonlóan a Colostrum 
összehasonlíthatatlan a piacon megtalálható más termé-
kekkel – mivel az értéke a fontos összetevőkben és a nulla 
toxintartalomban rejlik. 
A Colostrum olyan anyag, ami a természetben teljesen 
egyedülálló – immunglobulint, aminosavakat és növekedést 
segítő anyagokat tartalmaz, amik támogatják az egészséges 
fejlődést, a szervezet egyensúlyát és táplálják az újszülött 
állatot (emlősök esetén). A tejmirigyekben képződő előtej az 
első anyag, amit az újszülött borjú magához vesz. Az előtej 
segíti az újszülöttet, hogy túlélje az élete első napját. Az új-
szülött borjú - a méh elhagyása után, ahol még az anyaállat 
immunrendszere védelmezte - védtelen. Az előtejnek kö-
szönhetően létrehozhatják saját védőpajzsukat, és legyőz-
hetik a még gyenge szervezetüket támadó vírusokat, bakté-
riumokat és gombákat.   

AZ IMMUNOGLOBULIN
Az immunoglobulinok komplex fehérjeszármazékok, egyfajta 
“intelligens” molekulák. Védelmezik a szervezetet, mert elle-
nőrzik a szervezetbe bejutó idegentesteket, veszélyes ösz-
szetevőket és anyagokat. Felismerik az olyan behatolókat, 
mint a vírusok, baktériumok és antigének. Amint azonosítot-
ták a behatolót, információt közvetítenek a többi sejt (falósej-
tek, T és B sejtek) számára, akik megküzdenek a betolako-
dóval.  Épp ezért a gyors azonosítás egy olyan képessége a 
szervezetnek, amivel megfelelően reagálhat és védelmezheti 
magát. Az immunoglobulinok az immunrendszer memóriáját 
képezik. Emlékeznek minden szervezetet érő támadásra a 
teljes élet alatt. A vér- és nyirok rendszerben keringenek és 
kiléphetnek a véráramból; jelen lehetnek a nyálkahártyában 
és a kötőszövetekben. 

A NÖVEKEDÉSI GÉNEK
A növekedési gének olyan közvetítő anyagok, amiket a sej-
tek azért termelnek, hogy más sejtek számára közvetítsenek 
információt. A növekedési gének serkentik a sejt fejlődését 
és átalakulását. Fontos szerepet töltenek be első sorban a 
szervezet fejlődésében és a későbbiekben pl. fizikai erőki-
fejtésben, a regenerálódásban. Különösen az erős terhelés-
nek kitett szövetek, mint a légúti nyálkahártya, belek vagy 
bőr esetén, a növekedési gének szabályozzák az állandóan 
szükséges helyreállítási folyamatot.  
 
AZ IMMUNSZABÁLYZÓK
Az immunrendszer szabályozza a teljes szervezet védeke-
zését. Az immunszabályzók nagyon hatékony molekulák, 

például a legkisebb mennyiségben vagy koncentrációban 
hatnak. Az immunitás nagyon bonyolult és átfogó folyamat. 
A hatékony védelem érdekében, például vírusfertőzés ese-
tén a szervezetnek nagyon gyorsan kell reagálnia, mivel a 
vírusok és baktériumok perceken belül képesek a számukat 
megduplázni. Azonban az immunválasznak a megfelelő idő-
pontban be is kell fejeződnie, különben a túlzott aktivitású 
immunrendszer allergiához vezethet. Ilyenkor a szervezet 
az olyan ártalmatlan anyagokra is, mint a pollenek, túlzott 
immunválaszt ad (orrfolyás, köhögés, sőt asztmás roham). 
Ha az immunrendszer szabályozása nem megfelelő, akkor a 
test akár saját sejtjeit és szöveteit is megtámadhatja. 
Miért lehet a folyékony előtejnek esetenként eltérő színe és 
állaga?
Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy a különböző állag nem 
jelent minőségi hibát, és nem jelenti az immunszabályzók 
hiányát. Mivel az előtej természetes anyag, ezért az egyedi 
eltérések normálisnak számítanak.

HATÉKONYSÁG 
A tehéntől származó kolosztrum biológiailag hasonló felépí-
tésű fehérjéket tartalmaz, mint az emberi vérben található 
immunanyagok, azonban negyvenszer nagyobb koncentrá-
cióban. Kutatók azt is bizonyították, hogy ezek az elemek 
felszívódnak és hasznosulnak az emberi szervezetben is. 
Magas immunoglobulin tartalma hatékonyan támogatja a 
szervezet immunrendszerét. A kolosztrum olyan vírus elle-
nes antitesteket tartalmaz, amelyek megtámadják a virális 
kórokozókat. Vírusellenes hatóanyagok széles skálája talál-
ható benne. A kolosztrum tartalmaz egy egészen különleges 
enzimet, a telomerázt, amelyet szakemberek az „örök élet 
enzimjének” is neveznek. Sejtosztódáskor védi a sejteket, 
meghosszabbítva ezzel élettartamukat. A kolosztrum az 
egyetlen ismert anyag, amely tartalmazza a telomeráz en-
zimet. 

TIPP
Télvíz idején immunerősítésre egyhónapos kúrát javaslunk. 
Aki viszont könnyen megbetegszik, esetleg bármilyen jel-
legű súlyosabb vírusbetegségből lábadozik, annak érdemes 
hosszabb ideig szedni. Kúraszerűen a Colostrum Direct, míg 
rendszeresen a Colostrum Compact kapszula szedése aján-
lott. Ez utóbbi elsősorban a felső légutak, a száj vagy a nye-
lőcső megbetegedései esetén javallott. A kíméletes, hőkeze-
lést nem igénylő gyártási eljárásnak köszönhetően azonban 
az oldat (Colostrum Direct) további igen fontos anyagokat 
tartalmaz (pl. telomeráz és endorfin), amelyek a többi készít-
ményben nem találhatóak. 
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CÉLCSOPORT
Férfiaknak és nőknek minden életkorban.

JELLEMZŐK
A kolosztrum a szarvasmarha előteje, amely a kisborjú 
születését követő néhány napban termelődik. Ezt köve-
tően képződik a már teljesen folyékony állagú és fehér 
színű anyatej. Német minőségű termék. Nem tartalmaz 
színezékanyagot és tartósítószert. Útközben is praktikus. 

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Vegyél be reggel és este egy kapszulát vízzel. Ne fo-
gyaszd meleg innivalóval. Hűvös és száraz helyen tárold. 
Figyelj a változatos és kiegyensúlyozott étrendre, vala-
mint az egészséges életmódra. Tartsd távol a gyerme-
kektől.

TANÚSÍTVÁNY
A FRESENIUS Intézet minősítő pecsétjével. 

KIEGÉSZÍTÉS
Colostrum Direct

Összetevők 77% kolosztrumpor (zsírtalanított), zselatin, elválasztószer (mag-
néziumsó étkezési zsírsavakból), szinezékanyag (Titandioxid)

Értékesítési érvek
• 800 mg zsírtalanított kolosztrumpor/napi 

adag
• Kíméletes feldolgozás 
• A német tehenek előteje

Colostrum Compact 
kapszula
60 kapszula

Tápérték /100 g
/adag  

(2 kapszula)

Kalóriaérték (kJ/kcal) 1583 / 378 16 /4

Zsír 4,1 g < 0,1 g

ebből telített zsírsavak 3,7 g < 0,1 g

Szénhidrát 9,9 g 0,1 g

ebből cukor 7,3 g < 0,1 g

Fehérje 75 g 0,8 g

Só 0,65 g < 0,01 g
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Colostrum Direct
125 ml

Tápérték /100 ml a napi adagban (8 ml)

Kalóriaérték (kJ/kcal) 156 / 37 13 / 3

Zsír < 0,1 g < 0,1 g

ebből telített zsírsavak 0 g 0 g

Szénhidrát 3,6 g 0,3 g

ebből cukor 2,7 g 0,2 g

Fehérje 5,6 g 0,5 g

Só 0,22 g 0,02 g

CÉLCSOPORT
Minden korosztálynak ajánlott.

JELLEMZŐK
A Colostrum Direct 100% folyékony 
kolosztrumot tartalmaz. Az első órák 
értékes, zsírtalanított, kazeinmentesí-
tett és nem pasztörizált előtejét tartal-
mazza. Hideg előállítási folyamat so-
rán készült. Német minőségű termék. 
Nem tartalmaz színezékanyagot és 
tartósítószert.

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Napi 8 ml. Ne fogyaszd meleg inniva-
lóval. Hűvös és száraz helyen tárold. 
Figyelj a változatos és kiegyensúlyo-
zott étrendre, valamint az egészséges 
életmódra. Tartsd távol a gyermekek-
től.

TANÚSÍTVÁNYOK
A FRESENIUS Intézet minősítő pe-
csétjével.

SZABADALMI SZÁM
DE 10 2011 008 579 A 1

KIEGÉSZÍTÉS
Colostrum Compact kapszula

Összetevők 
kolosztrumtej, zsírtalanított és kazeinmentesített 

Értékesítési érvek
• Zsírtalanított, 

kazeinmentesített termék
• A német tehenek előteje
• Szabadalmaztatott hideg 

előállítási folyamat
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A bodorrózsa
A bodorrózsa (Cistus Incanus) a bodorrózsák családjába 
tartozó cserjeféle, ami főként bokros formában a Föld-
közi-tenger mediterrán részén, pl. Görögországban és 
Törökországban, elsődlegesen száraz domboldalakon, 
gazdag magnéziumtartalmú talajon fordul elő. A kedve-
ző klimatikus hatások miatt a növény akár az egyméteres 
magasságot is eléri, és az áprilistól júniusig tartó virágzási 
időszakban 4-6 cm átmérőjű, a rózsaszíntől a bíbor színbe 
hajlóan pompázó virágokat hoz. A régióban, ahonnan a 
bodorrózsa is származik, a lakosok már évszázadok óta 
ismerik ezt a növényt. A tetszetős, kellemes megjelenésű 
Cistus Incanus törékenynek és gyengének tűnik; ez azon-
ban csak a csalóka látvány. A bodorrózsa hihetetlen ereje 
ugyanis a növényben van elrejtve. 

Az ehető növények közül a cistus incanus tartalmazza a 
legtöbb polifenolt. A polifenolok a másodlagos növényi 
hatóanyagok azon csoportjába tartoznak, amelyek semle-
gesítik a szabad gyököket. Rendszeres használatuk erősíti 
az immunrendszert és megelőzheti a betegségek kialaku-
lását. Ezt C-vitamin, cink és magas E-vitamin tartalmánál 
fogva éri el. A bodorróz sából készült Cistus Incanus ter-
mékcsalád tagjai kiváló étrendkiegé szítők. Feladatuk, hogy 
a szervezetet ellássák azokkal a tápanyagokkal, amelyek a 
táplálkozás során nem megfelelő mennyiségben kerülnek 
be a szervezetbe. Az étrendkiegészítők nem minősülnek 
gyógyszernek, inkább a megelőzésben játszanak fontos 
szerepet. 

HATÉKONYSÁG 
A bodorrózsa, és a belőle készült Cistus Incanus termékek 
erős vírusölő és antibakteriális hatással rendelkeznek. Jó 
tapasztalatok vannak minden olyan esetben, amelyben az 
immunrendszer erősítése a cél. Vagyis influenza, megfázás 
esetén, nagyobb betegségből való gyógyulás támogatá-
sára, emésztő- és bélrendszeri gyulladásoknál, időskori le-
gyengült szervezetnek. Akár kismamák is fogyaszthatják, 
jelenleg nincs ellenjavallata. Jó lehet ekcémára, kiütésekre 
ecsetelni, vagy a Cistus Incanus szájspray-vel kezelni, il-
letve a bőr egyéb immunhiányos problémáira, pl. sömörök 
kezelésének kiegészítéseként. Fertőtlenítő hatása miatt 
hasmenés esetén is érdemes kipróbálni. 

ÉRDEKES TÉNYEK
A növény történelme az időszámítás előtti 4. századra 
nyúlik vissza. Akkoriban a bodorrózsa gyantája valódi ex-
portcikknek számított. A Közel-Keleten, Észak-Afrikában 
és Európa mediterrán részén gyógyító teaként volt rop-
pant népszerű. A késő középkor végé felé a főzet hatásá-
ra vonatkozó ismeretek eltűntek. A bodorrózsa majdnem 
feledésbe merült, és csak 1999-ben bukkant fel megint 
az újságok első oldalán egész Európában, amikor is egy 
kiemelkedő testület az év európai növényévé választotta.
A növénynek magas a polifenol (flavonoid) tartalma. A vizs-
gálatok arra az eredményre jutottak, hogy a magas poli-
fenol tartalom az oka a természetben élő bodorrózsa kivo-
nat  figyelemre méltó hatásának.  

TIPPEK
Főleg az időjárási frontokra érzékenyek, de rajtuk kívül is 
majdnem mindenki értékelni fogja a bodorrózsa hatását – 
mivel különösen az őszi-téli időszakban érdemes a kávét 
lecserélni egy bögre forró teára. 

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ - CISTUS INCANUS
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Cistus Incanus teakeverék
250 g

CÉLCSOPORT
Minden korosztálynak, gyermekeknek 
is ajánlott.

JELLEMZŐK
A Cistus Incanus tea 100%-ban ter-
mészetes összetevőkből áll és nem 
tartalmaz aromákat. A feldolgozás 
során csak az értékes levelek finom 
vágású részeit használtuk. Csak nö-
vésben lévő növényeket használunk.

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Egy teáskanál keveréket önts fel 
forrásban lévő vízzel, majd lefedve 
hagyd állni 8-10 percig.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL
Az LR csak az összetevőkben gaz-
dag, finoman szeletelt leveleket dol-
gozza fel, a növény kisebb hatóanyag 
tartalmú fás szárát és egyéb részeit 
nem keverjük hozzá. A folyamat alatt 
végzett rendszeres ellenőrzések biz-
tosítják a legmagasabb minőséget és 
tisztaságot.

 

KIEGÉSZÍTÉS
Cistus Incanus kapszula
Cistus Incanus szájspray
Colostrum Direct
Colostrum Compact kapszula

Összetevők 
95% bodorrózsalevél (Cistus Incanus), 5% borsmen-
talevél

Értékesítési érvek
• 95% Cistus Incanus levél
• 5% frissítő mentalevél
• 100% természetes 

összetevő, aromák nélkül
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CÉLCSOPORT
Minden korosztálynak, immunrendszer erősítésre.

JELLEMZŐK
A kapszula fogyasztásával értékes, természetes összete-
vőkkel erősíted az immunrendszered: 72% Cistus Incanus 
kivonat, C-vitamin, cink. Napi 2 kapszula fedezi a napi C-vi-
tamin szükségletet. A feldolgozás során csak a növésben 
lévő növények leveleinek finom vágású részeit használtuk.

A növény leveleit összegyűjtik, megszárítják, megtisztít-
ják és aprítják, mielőtt a híres kivonat a gyártókhoz kerül, 
akik a vizes oldatot elkészítik. Ezt a kivonatot dehidratál-
ják, szárítják és a por formában visszamaradt tartalmat 
töltik kapszulákba.
                                                                                     
FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Napi 2x1 kapszula. Ne lépd túl az ajánlott napi mennyi-
séget. Hűvös és száraz helyen tárold. Figyelj a változatos 
és kiegyensúlyozott étrendre, valamint az egészséges élet-
módra. Tartsd távol a gyermekektől.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
Egy kapszula 100 mg Cistus Incanus polyphenolt tartal-
maz, valamint 40 mg C-vitamint és 1,0 mg cinket.  

AZ EFSA* ÁLTAL TUDOMÁNYOSAN BIZONYÍTOTT
A C-vitamin és a cink hozzájárul az immunrendszer normál 
működéséhez.

* European Food Safety Authority

KIEGÉSZÍTÉS
Cistus Incanus teakeverék
Cistus Incanus szájspray

CÉLCSOPORT
Minden életkorban ajánlott, immunrendszer erősítésre.

JELLEMZŐK
Gyors és egyszerű megoldás útközben, kellemesen men-
tolos ízzel. A C-vitamin védi az immunrendszert. A feldol-
gozás során csak a növésben lévő növények leveleinek 
finom vágású részeit használtuk. 

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Napi 3x3 permetezés. Ne lépd túl az ajánlott napi mennyi-
séget. Hűvös és száraz helyen tárold. Figyelj a változatos 
és kiegyensúlyozott étrendre, valamint az egészséges élet-
módra. Tartsd távol a gyermekektől. 

AZ EFSA* ÁLTAL TUDOMÁNYOSAN BIZONYÍTOTT
A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál műkö-
déséhez.
Az E-vitamin védi a sejteket az oxidatív stresszel szemben.

* European Food Safety Authority

KIEGÉSZÍTÉS
Cistus Incanus teakeverék
Cistus Incanus kapszula

FIGYELMEZTETÉS
A Cistus Incanus szájspray nem mosható ki a textíliákból. 

Összetevők 
Cistus Incanus kivonat (86%), C-vitamin, víz, természetes mentaaroma, E-vi-
tamin, tartósítószer (kálium-szorbát), édesítőszer (K-aceszilfám, nátrium-cicla-
mát, nátrium-szacharin, szukralóz)

Értékesítési érvek
• Hozzájárul az immunrendszer normál 

működéséhez
• C-vitaminnal és cinkkel
• Növényi alapú, természetes termék

Összetevők 
Cistus Incanus kivonat (72%), kapszulatok (hydroxypropylmethyl-cellulóz), 
L-aszkorbinsav (9%), cink-glükonát (1,3%), elválasztószer (magnéziumsó étke-
zési zsírsavakból, szicilíum-dioxid), szinezékanyag (titandioxid)

Értékesítési érvek
• Hozzájárul az immunrendszer normál 

működéséhez
• C-vitaminnal és cinkkel
• Növényi alapú termék

Cistus Incanus szájspray
30 ml

Cistus Incanus kapszula
60 kapszula

** ajánlott napi bevitel

Tápérték /100 g a napi adagban (2 kapszula) % NRV**

C-vitamin 7156 mg 80 mg 100

Cink 179 mg 2,0 mg 20

Tápérték /100 ml
a napi adagban 
(9 permetezés)

% NRV**

E-vitamin 556 mg 5 mg 42

C-vitamin 3333 mg 30 mg 38

** ajánlott napi bevitel
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A nehezen emészthető ételek mindenütt jelen vannak, és 
a szervezetünknek nap mint nap meg kell küzdenie velük. 
Ezek jó pár napot töltenek el az emésztőrendszerben, és 
itt bocsájtják ki mérgező anyagaikat a szervezetbe.  Az 
ilyen “láthatatlan szemétdomb” következménye a szer-
vezetben nagyon kedvezőtlen lehet. Az emésztőrendszer 
fokozatosan toxikussá válik, és az emésztési aktivitásunk 
felére csökken miatta, aminek eredményeként nem ké-
pes elegendő tápanyagot felvenni az ételekből. Mivel az 
emésztőrendszer a legfontosabb szerve az emberi im-
munrendszernek, ennek megfelelő működése hihetetlenül 
fontos. A tudatos étkezés és a törődés a gyomrunk egész-
ségével egy ilyen kulcsfontosságú szerv helyes működése 
érdekében alapvető kötelességünk. 

Az antibiotikumokat azért alkották meg, hogy elpusztít-
sák a betegségeket okozó veszélyes baktériumokat az 
emésztőrendszerben. Az antibiotikumok azonban nem 
tudnak különbséget tenni a baktériumok és mikroorga-
nizmusok között, ezért a veszélyes baktériumokkal együtt 
elpusztítják a hasznos mikroorganizmusokat is. Ilyen ese-
tekre ajánlja az LR a 12 probiotikus mikroorganizmus csa-
ládot tartalmazó Probiotic12-t.

EGÉSZSÉGES BÉLFLÓRA 
A bélflóra nem más, mint a bélrendszerünkben élő több 
milliárd mikroorganizmus (baktériumok, gombák, stb.) 
együttese. A normál bélflóra legfontosabb feladata az ide-
gen kórokozókkal szembeni védelem, az immunrendszer 
készenléti szinten tartása, a védelemben résztvevő sejtek 
osztódásának szabályozása, és a maradék tápanyagok 
megemésztése. Ha a bélflóra nem képes védekezni a leg-
többször szájon át bejutó fertőzések ellen, szervezetünk 
harmóniája felborul, enyhébb-súlyosabb betegségekkel 
kell megküzdenünk. 

Bélrendszerünk egészsége a hasznos és káros bakté-
riumok, gombák egyensúlyán múlik. Probiotikus bakté-
riumoknak nevezzük azokat a hasznos baktériumokat, 
amelyek végigvándorolva a bélrendszeren segítenek az 
egyensúly fenntartásában, mert támogatják az immun-
rendszert vagy segítik az emésztést, stb. Ne keverjük 
össze őket a prebiotikumokkal, amelyek olyan élelmiszer- 
összetevők, amelyek ezeknek a hasznos baktériumoknak 
a termelődését segítik. Sokat tehetünk bélflóránk egész-
ségéért, ha pl. probiotikus készítmények szedésével gon-
doskodunk a hasznos baktériumok utánpótlásáról.

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ - PROBIOTIC12

1. ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK 
ÉS SPECIÁLIS TERMÉKEK



Probiotic12
30 tabletta

Összetevők 
frukto-oligoszacharidok, kukoricakeményítő, kapszu-
latok (hidroxi-propil-metil-cellulóz), baktériumkultúrák 
(Bifidobacterium longum, B. breve, B. bifidum, 
B.infantis, B. lactis, Lactobacillus plantarum, L. casei, 
L. paracasei, L. rhamnosus, L. acidophilus, L. bul-
garicus, Streptococcus thermophilus), Maltodextrin, 
tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz), elválasz-
tószer (Siliciumdioxid), szinezék (Titandioxid)

CÉLCSOPORT
Nőnek és férfiaknak minden életkor-
ban.

JELLEMZŐK
A Probiotic12 szabályozza a bélflórát, 
12 baktériumtörzzsel, kapszulánként 
1 milliárd hasznos baktériummal tá-
mogatja immunrendszerünket, ame-
lyek biztonságos útjáról a bélben az 
egyedi mikrokapszulák gondoskod-
nak. 
A Probiotic12 optimális egyensúly-
ban tartja a bélrendszert, és ebben 
a formában egyedülálló a világon. Az 
egyedi fejlesztésű mikrokapszula vé-
delmet nyújt a baktériumoknak a kri-
tikus, gyomron átvezető szakaszon, 
annak érdekében, hogy sértetlenül el-

jussanak a bélrendszerbe, ahol végül 
kifejthetik a hatásukat.

A Probiotic12 a következő értékes 
baktériumtörzsekből áll össze:

• Bifidobacterium Iongum 
• Bifidobacterium breve
• Bifidobacterium bifidum
• Bifidobacterium infantis
• Bifidobacterium lactis
• Lactobacillus plantarum
• Lactobacillus casei
• Lactobacillus paracasei
• Lactobacillus rhamnosus
• Lactobacillus acidophilus
• Lactobacillus bulgaricus
• Streptococcus thermophilus

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Napi egy kapszula egy pohár vízzel. 
Ne lépd túl az ajánlott napi mennyi-
séget. Hűvös és száraz helyen tárold. 
Figyelj a változatos és kiegyensúlyo-
zott étrendre, valamint az egészséges 
életmódra. Tartsd távol a gyermekek-
től.        

SZABADALMI SZÁM
EP 2 228 067 A1

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A Probiotic12 ideális kiegészítője az 
Aloe vera ivógélnek, hiszen felkészíti a 
beleket a probiotikus baktériumokra.

Értékesítési érvek
• 12 értékes, probiotikus 

baktériumtörzs
• 1 milliárd probiotikus 

baktériummal kapszulánként
• Szabadalmaztatott 

mikrokapszulák

Tápérték /100 g a napi adagban (1 kapszula)

Kalóriaérték (kJ/kcal) 1167/ 280 6/ 1

Zsír 0 g 0 g

ebből telített zsírsavak 0 g 0 g

Szénhidrát 42 g < 0,5 g

ebből cukor 0 g 0 g

Rostok 46 g < 0,5 g

Fehérje 5,0 g < 0,5 g

Só 0,15 g < 0,01 g
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Woman Phyto Aktiv
90 kapszula

Összetevők 
kálcium-karbonát, kapszulatok (hidroxi-propil-me-
til-cellulóz), vöröshere kivonat (16%), elválasztó szer 
(magnéziumsó étkezési zsírsavakból), D3-vitamin, 
színezékanyag (Titandioxid)

Tápérték
/100 g

a napi adagban 
(3 kapszula)

% NRV*

Kálcium 25,6 g 400 mg 50

D-vitamin 321 µg 5,0 µg 100

Vöröshere kivonat 16 g 250 mg **

ebből származó izoflavon 3,2 g 50 mg **

CÉLCSOPORT
Változókorban lévő nőknek kifejleszt-
ve.

JELLEMZŐK
A kálcium és a D-vitamin hozzájárul-
nak a csontok egészségének meg-
őrzéséhez. Laktóz- és gluténmentes, 
nem tartalmaz génmanipulált össze-
tevőket.

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Napi 3x1 kapszula (növényi eredetű 
kapszulatok). Ne lépd túl az ajánlott 
napi mennyiséget. Hűvös és száraz 
helyen tárold. Figyelj a változatos és 
kiegyensúlyozott étrendre, valamint 
az egészséges életmódra. Tartsd tá-
vol a gyermekektől.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
A tartalmazott kálcium és D-vitamin 
mennyiség ideális a csontok egészsé-
gének megőrzéséhez.
A vöröshere ugyanazokat az izofla- 
vonokat tartalmazza, mint a szója, 
csak nagyobb koncentrációban. A 

szójagazdag táplálkozásról ismert, 
hogy megelőzheti a mell- és prosz-
tatarákot. A vöröshere kivonatnak 
az ösztrogénreceptorokra való hatá-
sa azonban sokkal erősebb, mint a 
szójáé. Fontos továbbá, hogy a vö-
röshere fitoösztrogénje ott hat, ahol 
„kell”, vagyis csak a szív, az erek és 
a csontok ösztrogénreceptoraival lép 
kapcsolatba, azonban - a kémiai hor-
monoktól eltérően - nem befolyásolja 
a mellszövet és a méh nyálkahártya 
működését, ezért nem kell negatív 
hatásoktól tartani. Johannes Huber, 
német kutatóorvos a vöröshere-kivo-
nat hatását vizsgálta 110 nőnél egy 
kettős vak tanulmányban: a napi egy 
kapszula kivonat 40 mg izoflavonnal a 
placebóval szemben jelentősen csök-
kentette a hőingadozásokat, az izza-
dásokat és depressziót.
A menopauzának nevezett folyamat 
az utolsó menstruációt követő egy év 
múltán kezdődik. A menopauza alatt 
az ösztrogén és a progeszteron szint-
je is csökken. Ezek optimális aránya 
alapvető hatással van az egészségre, 
a vitalitásra és a mentális funkcióik-
ra. Ezért a menopauza időszakában 
az olyan kellemetlen tünetek, mint a 
kimerültség, álmatlanság, idegesség, 
izgatottság, fejfájás, mellkasi szorító 
érzés, hőhullámok és izzadás sokkal 
gyakrabban fordulhatnak elő. A Wo-
man Phyto Aktiv olyan összetevőket 
tartalmaz, amelyek nagyon hasonlóak 

a női hormonokhoz. Ezeket fito-öszt-
rogéneknek nevezzük (izoflavonok), 
amely olyan anyagok csoportja, amik 
megtalálhatók a virágokban, leve-
lekben és a gyümölcsökben. Nagy 
mennyiségben tartalmazza a szója és 
a vöröshere is. Az LR vöröshere kivo-
natot használ a Woman Phyto Aktiv 
termékhez.

A MEGFELELŐ ÖSZTROGÉNSZINT 
JELENTŐSÉGE
Hiánya a vitalitás, a koncentrációs és 
emlékező képesség gyengüléséhez 
vezet. Sőt, a bőr és haj állapotában is 
fontos szerepet játszik. Javítja a sej-
tek nedvességmegtartó képességét, 
részt vesz a bőr rugalmasságáért fele-
lős kollagén szerkezet kialakításában. 
Továbbá a helyes csontanyagcseré-
ben is lényeges a szerepe. 

KIEGÉSZÍTÉS
ProBalance
Vita Aktiv

Értékesítési érvek
• Változókorban lévő nőknek
• Segíti a csontok 

egészségének megőrzését
• Vöröshere kivonattal

* ajánlott napi bevitel
** az ajánlott napi bevitel mennyisége nincs meghatározva
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Reishi Plus
30 kapszula/15,2 g

CÉLCSOPORT
Minden korosztálynak ajánlott.

JELLEMZŐK
Japánban a pecsétviaszgomba már 
évszázadok óta rákellenes szernek te-
kintett gyógygomba. Aminosavakhoz 
kötött aktív poliszacharidjai az úgyne-
vezett T-nyiroksejteket erősen aktivál-
ják, ezáltal szabályozzák a szervezet 
immunreakcióit. A kedvező tapaszta-
latok alapján Japánban hivatalosan is 
regisztrálták a reishit mint a rák utóke-
zelésének kiegészítő anyagát. A kínai 
gyógyászat már 4000 éve ismeri és 
alkalmazza a reishi vagy más néven 
„Lingzhi” gombát gyógynövényként. 
A kínaiak már századok óta ismerik, 
hogy milyen pozitív hatást gyakorol a 
szervezet egyensúlyára, ami a legfon-

tosabb a stabil egészségi állapothoz.  
Fedezi a napi C-vitamin szükséglet 
75%-át. Vegán, laktózmentes, glutén-
mentes, nem tartalmaz génmanipulált 
hatóanyagokat.

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Napi 1 kapszula. Ne lépd túl az aján-
lott napi mennyiséget. Hűvös és szá-
raz helyen tárold. Figyelj a változatos 
és kiegyensúlyozott étrendre, vala-
mint az egészséges életmódra. Tartsd 
távol a gyermekektől.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL
A reishi egy gombafajta, mely a ha-
lott tölgyfák és bükkfák gyökerein, 
törzsén növekszik és ezekből táplál-
kozik. A 70-es években kifejlesztet-
tek egy eljárást, mely lehetővé tette, 
hogy a reishi gombát tenyészetekben 
is termesszék. A Reishi kapszulához 
használt gomba tehát ismert eredetű.
Vitaminokat és ásványi anyagokat, 
köztük vasat, magnéziumot, kálciu-
mot, rezet, cinket, mangánt és geráni-
umot tartalmaz. A legjelentősebb ha-
tóanyagai azonban a poliszacharidok, 

amelyek kiegyenlítő hatást gyakorol-
nak a szervezet élettani folyamataira: 
immunrendszer támogatása, anyag-
csere-folyamatok harmoni zálása, en-
zimtermelés kiegyenlítése, vízháztartás 
szabályozása, kolesz terin- és vércu-
korszint stabilizálása, májfunkció javí-
tása. 
A Reishi Plus ezen felül C-vitamint is 
tartalmaz, amely segíti a Reishi Plus 
értékes hatóanyagainak felszívódását 
és beépülését.
Tartalom kapszulánként:
Reishi gomba kivonat: 240 mg
Reishi gombapor: 100 mg
C-vitamin: 60 mg

AZ EFSA* ÁLTAL TUDOMÁNYO-
SAN BIZONYÍTOTT
A C-vitamin hozzájárul a normál kol-
lagén- és porcképződéshez, az im-
munrendszer normál működéséhez 
és védi a sejteket az oxidatív stresszel 
szemben.

* European Food Safety Authority 

KIEGÉSZÍTÉS
Aloe vera Sivera ivógél
Super Omega 3 Aktiv

Értékesítési érvek
• Reishi-gombapor és kivonat 

C-vitaminnal
• A távol-keleti „hosszú élet 

gombájaként” ismert

** ajánlott napi bevitel

Tápérték /100 g
a napi adagban 

(1 kapszula)
 % NRV**

Kalóriaérték (kJ/kcal) 1284 / 306 6 / 2 –

Zsír 0,9 g < 0,5 g –

ebből telített zsírsavak 0,3 g < 0,1 g –

Szénhidrát 49 g < 0,5 g –

ebből cukor 1,7 g < 0,5 g –

Fehérje 9,8 g < 0,5 g –

Só 0,24 g < 0,01 g –

C-vitamin 12 g 60 mg 75

Összetevők 
reishi gomba kivonat (48%), reishi gombapor (20%), 
kapszulatok, (Hydroxypropylmethylcellulose), C-vi-
tamin (12%), elválasztószer (magnéziumsó étkezési 
zsírsavakból), szinezékanyag (Titandioxid)
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FiberBoost3

210 g (=̂ 30 adag)

CÉLCSOPORT
Mindenkinek ajánlott, akik a minden-
napokban kevés teljes kiőrlésű ter-
méket, gyümölcsöt és zöldséget fo-
gyasztanak.

JELLEMZŐK
Szentjánoskenyérmag liszt, guarmag-
liszt és konjakliszt – ez a 3 értékes 
összetevő gondoskodik a FiberBoost³ 
magas rosttartalmáról. A rostok az 
étkezés elengedhetetlen alkotóele-
mei, melyek belülről támogatják a jó 
közérzetet. A króm segíti a szervezet 
normál vércukorszintjének megtar-
tását. A termék nem tartalmaz hoz-
záadott cukrot, természetesen édes 

ízét a stevia biztosítja. A FiberBoost³ 
egyszerűen elkészíthető és könnyen 
beilleszthető a mindennapokba.                                  

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Fogyassz naponta egy elkészített 
adag FiberBoost³-at. Fogyasztása két 
étkezés között ajánlott.
A javasolt napi mennyiséget nem 
szabad túllépni. Figyelj a változatos, 
kiegyensúlyozott táplálkozásra és az 
egészséges életmódra! 
Tartsd távol a terméket kisgyerme-
kektől! Felbontás után száraz, hűvös 
helyen tárolandó.

ELKÉSZÍTÉS
Keverj el 2 csapott mérőkanál (egy 
mérőkanál kb. 3,5 g) FiberBoost³ 200 
ml zsírszegény, laktózmentes tejben 
(1,5%-os zsírtartalom) vagy vízben 
majd azonnal fogyaszd el! Válassz 
legalább 300 ml nagyságú poharat, 
de egy shaker segítségével még egy-
szerűbb az elkészítés.

KIEGÉSZÍTÉS
Nem fogyasztható por formájában.
Természetből származó cukrot tartal-
maz.

AZ EFSA* ÁLTAL TUDOMÁNYO-
SAN BIZONYÍTOTT
A króm hozzájárul a mikrotápanyagok 
normál anyagcseréjéhez.
A króm hozzájárul a normál vércukor-
szint megtartásához.

* European Food Safety Authority

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
ProBalance
Vita Aktiv

Értékesítési érvek
• Magas rosttartalom
• Természetesen édes íz 

steviával
• Magas krómtartalom

Összetevők Szentjánoskenyérmag liszt, guar-
magliszt és konjakliszt keveréke (94%), konyhasó, 
aromák, édesítőszer (stíviol-glükozid), elválasztó-
szer (szilícium-dioxid), króm (III)-klorid* ajánlott napi bevitel 

** 7 g + 200 ml víz
** 7 g + 200 ml zsírszegény, laktózmentes tej (1,5%)

Tápérték /100 g
adagon-
ként**

% NRV*
adagon-
ként***

% NRV*

Kalóriaérték (kJ/kcal) 1086 / 259 79 / 19 – 474 / 113 –

Zsír < 0,5 g 0 g – 3,2 g –

ebből telített zsírsavak 0,2 g 0 g – 2,0 g –

Szénhidrátok 34 g 2,4 g – 12 g –

ebből cukor 25 g 1,8 g – 12 g –

Rostok 51 g 3,6 g – 3,6 g –

Fehérje 4,2 g < 0,5 g – 7,3 g –

Só 2,0 g 0,14 g – 0,40 g –

Króm 571 µg 40 µg 100 43 µg 108
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Vita Aktiv 
150 ml

CÉLCSOPORT
Minden korosztálynak ajánlott.

JELLEMZŐK
Intenzív koncentrátum 21 féle gyü-
mölccsel és zöldséggel (Vita Aktiv 
Tropic 9 féle gyümölccsel), mely 10 
vitamin napi bevitelének 100%-át biz-
tosítja. A napi D-vitamin szükséglet 
200%-át biztosítja (D-vitamin hiány 
különösen télen jelentős*). A D- és 
a B6-vitamin támogatják az immun-
rendszert, a B12-vitamin segíti a sej-
tek osztódását, a B1-vitamin pedig 
hozzájárul a szív normál működésé-
hez. A megfelelő vitaminellátást** már 
napi 1 teáskanál (5 ml) fedezi. Nem 
tartalmaz tartósítószert és színezék- 
anyagot.

*A kiegyensúlyozott és változatos táp-
lálkozás biztosítja a megfelelő meny-
nyiségű tápanyagot.
**100% NRV a Tápértékjelölési rende-
let szerint.

ÖSSZETEVŐK
A Vita Aktiv hatóanyagai színes gyü-
mölcsök és zöldségek, melyek nagy 
mennyiségben tartalmaznak termé-
szetes nö vényi vegyületeket, karotinoi-
dokat, polifenolokat és értékes anto-
ciánt. Emellett B1-, B2-, B6-vitamint, 
biotint, folsavat, C-, E- és K-vitamint, 
ásványi anyagokat, nyomelemeket 
(nátriumot, káliumot, magnéziumot, 
kálciumot, mangánt, vasat, rezet, 
cinket, foszfort, jódot, szelént) is 
tartalmaz nak. Ezeknek a természetes 
növényi vegyületeknek fontos sejtvé-
dő és sejtmegújító szerepük van, erő-
sítik az immun rendszert, és segítenek 
a szabad gyökök semlegesíté sében. 
Erősítik a szervezet saját védelmi 
rendszerét, így frissebbnek, energi-
kusabbnak érezzük magunkat és nő 
szervezetünk ellenállóképessége. 
 
FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Napi 1 teáskanál (5 ml) étkezés köz-
ben vagy után. Összekeverheted víz-
zel, joghurttal vagy müzlivel. Tartós 
fogyasztás ajánlott. Ne lépd túl az 
ajánlott napi mennyiséget. Hűvös és 
száraz helyen tárold. Figyelj a válto-
zatos és kiegyensúlyozott étrendre, 
valamint az egészséges életmódra. 
Tartsd távol a gyermekektől.
Ne tárold 20 fok felett! Kibontás után 
jól zárd vissza, hűtőszekrényben tá-
rold, és 5 héten belül használd fel! Fo-
gyasztás előtt rázd fel!

AZ EFSA* ÁLTAL TUDOMÁNYO-
SAN BIZONYÍTOTT
A D-vitamin hozzájárul az immunrend-
szer normál működéséhez és a fogak 

épségének megőrzéséhez.
Az E-vitamin védi a sejteket az oxida-
tív stresszel szemben.
A B1-vitamin hozzájárul a szív normál 
működéséhez.
A B2-vitamin hozzájárul az idegrend-
szer normál működéséhez és az ener-
giacseréhez.
A B6-vitamin hozzájárul a cukor- és 
fehérje anyagcseréjéhez, valamint az 
immunrendszer normál működésé-
hez.
A B12-vitamin hozzájárul a vörösvér-
testek normál képződéséhez és az 
immunrendszer normál működésé-
hez.
A niacin hozzájárul a fáradékonyság 
és fáradtság csökkentéséhez.
A folsav hozzájárul az immunrendszer 
normál működéséhez, valamint a fá-
radtság és kimerültség csökkenésé-
hez.
A pantoténsav hozzájárul a normál 
szellemi teljesítő képességhez, a hor-
monok és a D-vitamin anyagcseréjé-
hez.
A biotin hozzájárul a normál energia 
anyagcseréhez és az idegrendszer 
normál működéséhez.

* European Food Safety Authority

KIEGÉSZÍTÉS
ProBalance

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Próbáld ki joghurtba keverve, fagyival 
vagy keksszel!

Értékesítési érvek
• Teljes körű vitaminellátás 

zöldségekkel és 
gyümölcsökkel

• 10 vitaminnal
• Nem tartalmaz 

tartósítószert és színezéket
• A napi D-vitamin bevitel 

200%-át biztosítja
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Összetevők: 
Vita Aktiv:
gyümölcs- és zöldségsűrítmény (95%, vörös szőlő, 
alma, meggy, bodzabogyó, fekete ribizli, csipkebo-
gyó, eper, szeder,  vörös ribizli, sárgarépa, kökény, 
áfonya, fekete berkenye, szilva, piros ribizli, homok-
tövis, citrom, őszibarack, sárgabarack, málna, boy-
sen-szeder), szőlőcukor, E-vitamin, emulgeáló szer 
(napraforgóból kivont lecitin), niacin, pantoténsav, 
B12-vitamin, biotin, D-vitamin, B6-vitamin, tiamin, 
riboflavon, folsav

* ajánlott napi bevitel 

Tápérték /100 ml a napi adagban (5 ml) % NRV*

D-vitamin 200 µg 10 µg 200%

E-vitamin 240 mg 12 mg 100%

Tiamin 22 mg 1,1 mg 100%

Riboflavin 28 mg 1,4 mg 100%

B6-vitamin 28 mg 1,4 mg 100%

B12-vitamin 50 µg 2,5 µg 100%

Niacin (NE) 320 mg 16 mg 100%

Folsav 4000 µg 200 µg 100%

Pantoténsav 120 mg 6,0 mg 100%

Biotin 1000 µg 50 µg 100%

1. ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK 
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Vita Aktiv 
150 ml



A modern, felgyorsult életstílus számos negatív következ-
ménnyel járhat. Stressz, helytelen táplálkozás és egész-
ségtelen szokások a sav-bázis egyensúly felborulása ré-
vén mind-mind negatívan befolyásolhatják a szervezet 
működését. A sav-bázis egyensúly a savak és lúgok azo-
nos arányban történő előfordulását jelenti a szervezetben. 
Ez nem csak a fehérje enzimek működése szempontjából 
jelentős, hanem általánosan minden, az élet szempontjá-
ból fontos biokémiai reakció tekintetében is. A ProBalance 
lúgos ásványokkal látja el a szervezetet, ami befolyásolja 
a szervezetben lévő savas és lúgos anyagok arányát. A 
szervezetnek szükséges magnéziumot, kálciumot, rezet, 
krómot és molibdént tartalmaz ez a termék. Nem tartalmaz 
laktózt, tehát a laktózérzékenyek számára is fogyasztható. 

A SAV-BÁZIS EGYENSÚLY
Minden vizes oldatnak van vegyhatása, vagyis pH-értéke. 
Szervezetünk 70%-a víz, így szervezetünk víztartalmának 
is van pH-ja. A pH skálán a 7,0 érték a semleges, alatta 
savas, felette lúgos a kémhatás. Az emberi test 7,35-7,45 
pH tartományban működik jól, vagyis enyhén lúgos. A sejt-
jeink ehhez a lúgos kémhatáshoz vannak hozzászokva. 

SAVTERMELŐDÉS
A szervezetünk az anyagcsere folyamán maga is termel 
savakat: húgysav, tejsav, citromsav, ecetsav, szénsav stb. 
keletkeznek. A vesénk által kiválasztott vizelet pH értéke 
4,8-7,5 között mozog. (A kávé és a sör pH-ja 4,0, azaz 
savasabb, mint a szervezet legsavasabb folyadéka!) Eh-
hez járul a sok bevitt savas étel és ital: a túlzott fehérje-, 
finomított cukor-, zsír- és szénhidrátbevitel, a túl sok táp-
lálékbevitel. Ha a gyomor túlzottan megtelik, az emész-
tőnedvek nem férnek hozzá rendesen a táplálékokhoz. 
A túl gyakori evés is káros, ha nem várjuk meg, amíg a 
gyomrunk „végez” az előző étkezés megemésztésével, pl. 
mert nas solunk, eszegetünk. De a cigaretta, a fekete kávé, 
az alkohol, és egyes gyógyszerek is nagyon erősen sava-
sító hatásúak.

 

SZERVEZETÜNKBEN TERMELŐDŐ SAVAK
A szervezet az ún. „puffer-rendszer” segítségével folya-
matosan igyekszik közömbösíteni a képződő savakat. En-
nek a rendszernek a két legfontosabb szerve a tüdő és a 
vese. A tüdőn keresztül kilélegezzük az illékony savakat, 
a nem illékonyakat pedig a vese kiválasztja. De részt vesz 
a puffer-rendszer tevékenységében a vér, a máj, bizonyos 
fehérjék, stb. Egészségtelen étrend esetén azonban a 
puffer-rendszerek kimerülnek. Ilyenkor elsavasodik a szer-
vezet, és ez sok betegség melegágya. 

TÚL SOK A SAV A SZERVEZETBEN 
Ha a savszint túl magas, akkor a testünk nem tud meg-
szabadulni tőle és kénytelen pl. elraktározni a testszöve-
tekben, pl. a zsírszövetben. Vagy megpróbálja semlegesí-
teni, azonban az ehhez szükséges ásványi anyagokat (pl. 
kálcium, magnézium stb.) a különféle szervektől, csontok-
ból, fogakból „veszi el”. Ennek köszönhetően azonban le-
épülnek a test ásványianyag-készletei, törékennyé válnak 
az erek és a csontok, ami érproblémákhoz, csontritkulás-
hoz, fogszuvasodáshoz vezet. Sőt, ha „megtelnek” a zsír-
raktárak, akkor a sav kilép a létfontosságú szervek terébe, 
és ott okoz károsodást. 

A SAV-BÁZIS EGYENSÚLY MEGTARTÁSA
Az egészséges, lúgosító ételek és az elegendő folyadék-
bevitel az első lépés a megfelelően lúgos kémhatás kiala-
kítása felé. Manapság azonban majdnem mindegyikünk 
szervezete súlyosan el van savasodva, ezért rendkívül fon-
tos, hogy megfelelő ásványi anyagokkal és nyomelemek-
kel pótoljuk mindazt, amit a szervezetünk a savtalanításra 
felhasznál. 

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ - PROBALANCE

1. ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK 
ÉS SPECIÁLIS TERMÉKEK



ProBalance
360 tabletta/252 g

CÉLCSOPORT
Minden korosztálynak ajánlott.

JELLEMZŐK
Segíti a megfelelő sav-bázis egyensúly 
kialakítását és az általános jó közér-
zetet. Ásványi anyagokkal segít a fá-
radtság leküzdésében. A ProBalance 
bázikus ásványokat és nyomelemeket 
tartalmaz, mint a kálcium és a kálium. 
Gluténmentes és laktózmentes, nem 
tartalmaz állati eredetű összetevőket.

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Napi 3x4 tabletta. Ne lépd túl az aján-
lott napi mennyiséget. Hűvös és szá-
raz helyen tárold. Figyelj a változatos 
és kiegyensúlyozott étrendre, vala-
mint az egészséges életmódra. Tartsd 
távol a gyermekektől.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL
A ProBalanceban található ásványi 
anyagok: mint pl. nátrium, kálium, 
magnézium, kálcium, réz, szilícium, 
króm és molibdén nem csak ön-
magukban fontos lúgosító elemek. 
A ProBalance olyan speciális, sók-
kal alkotott kötésekben tartalmazza 
ezeket, amelyek képesek beépülni a 
szervezet sejtjeibe és így jelentősen 
nő a felszívódás. Ezáltal erősen lúgo-
sítják a szervezetet, és segítenek ki-
egyenlíteni a túlsavasodást.

AZ EFSA* ÁLTAL TUDOMÁNYO-
SAN BIZONYÍTOTT
A kálium hozzájárul az idegrendszer 
és az izmok normál működéséhez. A 
magnézium csökkenti a fáradtságot 
és hozzájárul az elektrolitháztartás 
egyensúlyához.
A kálcium hozzájárul a vérkeringés 
normál működéséhez.
A réz hozzájárul az oxidatív stresszel 
szembeni védelemhez.
A króm hozzájárul a makrotápanyagok 
normál anyagcseréjéhez, valamint a 
normál vércukorszint megőrzéséhez.
A molibdén hozzájárul a kéntartalmú 
aminosavak anyagcseréjéhez.

* European Food Safety Authority

KIEGÉSZÍTÉS
Vita Aktiv

Értékesítési érvek
• Támogatja a természetes 

sav-bázis egyensúlyt
• Értékes ásványi anyagokat 

és nyomelemeket tartalmaz
• Az általános jó közérzetért 

és a kevesebb fáradtságért

Tápérték /100 g
a napi adagban 

(12 tabletta)
% NRV**

Kálium 3571 mg 300 µg 15

Magnézium 2381 mg 200 mg 53

Kálcium 8274 mg 695 mg 87

Nátrium 6548 mg 550 mg ***

Réz 5400 µg 453 µg 45

Króm 714 µg 60 µg 150

Molibdén 952 µg 80 µg 160

Összetevők 
nátrium-karbonát, kálcium-karbonát, tömegnö-
velő szer (szorbit, tömegnövelő szer cellulóz), 
magnézium-karbonát, kálium-citrát, nátrium-citrát, 
kálium-karbonát, magnézium-citrát, kálcium-citrát, 
maltodextrin, kukoricakeményítő, elválasztó szer (szi-
lícium-dioxid és magnéziumsó étkezési zsírsavakból), 
réz-glükonát, krómklorid, nátrium-molibdát** ajánlott napi bevitel

*** az ajánlott napi bevitel mennyisége nincs meghatározva

1. ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK 
ÉS SPECIÁLIS TERMÉKEK



FIGUACTIV 28 NAPOS DIÉTA 
PROGRAM

INFORMÁCIÓ 
Ha jól érzed magad, azt jelenti, hogy a testedben is jól 
érzed magad. Minél közelebb kerülsz a kívánt testsúlyhoz, 
annál jobb lesz a közérzeted és az életminőséged. Ez pe-
dig azt jelenti, hogy „More quality for your life”. A Figuactiv 
diéta programmal az álomalak elérése igazán egyszerű, hi-
szen könnyen a mindennapjaidba illesztheted, egyszerűen 
betartható és még finom is.

TÁMOGATÁS ÉS MOTIVÁCIÓ A KÍVÁNT 
TESTSÚLYHOZ
Egy diéta akkor a legsikeresebb, ha az élvezet és a szó-
rakozás is garantált, hiszen ezek hiányában a kitartás 
is csökken. A 28 napos diéta program teljes megoldást 
biztosít különösen a test igényeihez kialakítva. Az étrend 
megváltoztatása az egyik legfontosabb szempont. Nem 
csak a Figuactiv termékeket választhatod ki saját ízlésed 
szerint, de napi egy étkezés szabadon választható. Légy 
motivált a célig az online diéta programmal!

TUDOMÁNYOKON ALAPULÓ TÁPLÁLKOZÁSI 
KONCEPCIÓ
Nem kell többé bonyolult diétákkal küzdened! A Figuactiv 
diéta program egyszerűen nyomon követhető és minden 
megvan benne, amire a szervezetnek ebben az időszak-
ban szüksége van. A termékek összeállítása és magas 
proteintartalmuk által a zsírégetés felgyorsul*, az izmok 
megőrzése védve van*, a csökkentett szénhidráttartalom 
pedig megelőzi a farkaséhség kialakulását*. Ezt a három 
pillért egy szakértő csapat dolgozta ki a szervezet igénye-
ire és szükségleteire alapozva. Így garantált, hogy a szer-
vezet a súlyvesztés ellenére minden szükséges tápanya-
got megkap.

A SIKER RECEPTJE
Ízletes étkezések, hatékony diéta kiegészítők és extrák. A 
28 napos diéta program étkezésekből, diéta kiegészítők-
ből és extrákból áll, melyek segítik a súlyvesztést. 
Étrend: napi két étkezés a shake-ek, a levesek és a sze-
letek valamelyikével, illetve napi egy szabadon választható 
kedvenc étkezés. Alternatív megoldásként választhatod a 
Vital müzlit is, tej helyett joghurttal fogyasztva. A kiegé-
szítő termékek, mint a tea, a Protein ital és a ProBalance 
segítenek leküzdeni a farkaséhséget, valamint támogatják 
a megfelelő mennyiségű fehérjebevitelt és gondoskodnak 
a belső egyensúlyról. A program az extrákkal teljes: online 
diéta manager és részletes információkat tartalmazó bro-
súra, melyek egészen a célig motiválnak, receptötleteket 
biztosítanak és felvázolják a táplálkozási tervet.

*Ez a három pillér a teljes Figuactiv programra érvényes. A termé-
kek kevés kalóriát és szénhidrátot tartalmaznak, de több fehérjét, 
mint amit a normál táplálkozás során napi 3 étkezés alkalmával a 
szervezetedbe juttatnál.

2. SÚLYKONTROLL 



Figuactiv levesek
„Auberge” burgonyaleves
„Mediterrán” paradicsomleves
„India” currys zöldségkrémleves
500-500 g

 

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki fogyni szeret-
ne, de közben nem szeretne ká-
rokat okozni a szervezetének. 

JELLEMZŐK
A fontos tápanyagok szakszerűen ki-
dolgozott mennyiségével a Figuactiv 
akár hosszú távon is ideális étkezés-
helyettesítő. A levesek a kiegyensú-
lyozott szénhidrát-, fehérje- és zsír-
tartalomnak köszönhetően segítik a 
súlyvesztést miközben megfelelő ás-
ványi anyag és vitaminellátást biztosí-
tanak. Laktózmentes, gluténmentes, 
nem tartalmaz tartósítószert.

ELKÉSZÍTÉS
Keverj össze 4 evőkanál (57 g) leves-
port 300 ml forró vízzel. Nagy edényt 
használj! Rövid forrás után keverd 
meg újra. Súlymegőrzés szempontjá-
ból tartsd be ezt az elkészítési javas-
latot. Ha fogyni szeretnél, helyettesíts 
napi 2 étkezést Figuactiv termékkel.

Mivel a Figuactiv shake-ek, levesek 
és szeletek minden szükséges táp- 
anyagot tartalmaznak, nyugodtan fo-
gyaszthatod őket, míg a kívánt test-
súlyt eléred. Fogyás után is kiegyenlít-
heted a „bűnöket” napi egy Figuactiv 
termékkel.

A levesek kalóriaszegény étkezés 
mellett teljesítik a kívánt hatást. Fi-
gyelj a változatos és kiegyensúlyozott 
étrendre, valamint az egészséges 
életmódra! Más élelmiszerek is részei 
ennek a táplálkozási módnak. Nyo-
mokban laktózt, glutént és tojásfehér-
jét tartalmazhat.

Rázd fel a dobozt felbontás előtt. 
Száraz, hűvös helyen tárold, felbontás 
után gyorsan használd fel.

JAVASLAT
A diéta alatt ügyelj a megfelelő folya-
dékbevitelre: napi 2-3 liter kalória-
mentes folyadék, lehetőleg ásványvíz 
vagy cukrozatlan tea.

KIEGÉSZÍTÉS
Próbálj ki más Figuactiv termékeket 
is: ízletes shake-ek és különböző ízű 
szeletek. Ha napközben megéhezel, 
igyál egy Figuactiv teát!

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A Figuactiv 28 napos diéta program 
minden tényezőt biztosít az eredmé-
nyes diétához. Kezdd el a programot, 
lépj rá az álomalakhoz vezető útra!

Értékesítési érvek
• Teljes értékű étkezés 

minden fontos vitaminnal, 
nyomelemmel és ásványi 
anyaggal 

• Gyorsan és egyszerűen 
elkészíthető

• 3 finom ízvilágban elérhető

2. SÚLYKONTROLL 



2. SÚLYKONTROLL

„Auberge” burgonyaleves
500 g

Tápérték /100 g % NRV* adagonként** % NRV*

Kalóriaérték (kJ/kcal) 1563 kJ (372 kcal) 892 kJ (212 kcal)

Zsír 10 g 5,8 g

ebből telített zsírsavak 4,2 g 2,4 g

ebből telítetlen zsírsavak 2,4 g 1,4 g

ebből többszörösen telítetlen zsírsavak 2,2 g 1,3 g

ebből lenolajsav 1,8 g 1,0 g

Szénhidrát 39 g 22 g

ebből cukor 5,0 g 2,9 g

ebből laktóz < 0,01 g < 0,01 g

ebből fruktóz 0,1 g < 0,1 g

Rostok 6,8 g 3,9 g

Fehérje 28 g 16 g

Só 7,3 g 4,3 g

A-vitamin 420 µg 53 239 µg 30

D-vitamin 2,8 µg 56 1,6 µg 32

E-vitamin 6,0 mg 50 3,4 mg 28

C-vitamin 28 mg 35 16 mg 20

Tiamin 0,7 mg 64 0,4 mg 36

Riboflavin 0,9 mg 64 0,5 mg 36

Niacin (NE) 11 mg 69 6,3 g 39

B6-vitamin 0,8 mg 57 0,5 mg 36

Folsav 117 µg 59 67 µg 34

B12-vitamin 0,9 µg 36 0,5 µg 20

Biotin 8,8 µg 18 5,0 µg 10

Pantoténsav 1,8 mg 30 1,0 mg 17

Nátrium 2900 mg – 1700 mg –

Kálium 970 mg 49 553 mg 28

Kálcium 430 mg 54 245 mg 31

Foszfor 390 mg 56 222 mg 32

Magnézium 100 mg 27 57 mg 15

Vas 10 mg 71 6,0 mg 43

Cink 6,0 mg 60 3,4 mg 34

Réz 0,7 mg 70 0,4 mg 40

Mangán 0,7 mg 35 0,4 mg 20

Szelén 45 µg 82 26 µg 47

Jód 80 µg 53 46 µg 31

*  ajánlott napi bevitel
**  57 g + 300 ml víz  
 Átlagos kalóriaérték 100 ml elkészített  
 termékben: 255 kJ (61 kcal)

Összetevők  
„Auberge” burgonyaleves
burgonypehely (45%), kollagén-hidroilzát, szárított 
fűszerek szójából és kukoricából, növényi zsír (pálma-
olaj), emulgeálószer (szója-lecitin), aroma, répapor, 
szárított zeller, szárított póréhagyma (1,7%), szárított 
hagyma, di-káliumfoszfát, tri- kálciumfoszfát, szárított 
petrezselyem (0,2%), magnézium-hidroxid, spetpor, 
kurkuma kivonat, L-metionin, tejfehérje, L-histidin, 
L-tryptofán, L-aszkorbinsav, vas-difoszfát, DL-al-
fa-tocoferol, nikotinamid, szinezékanyag (riboflavin), 
réz-glükonát, cinkoxid, kálcium-D-pantotenát, man-
gánszulfát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, tiamin-mo-
nonitrát, retinil-acetat, pteroil-monoglutaminsav, 
nátriumjodid, nátrium-szelenit, D-biotin, kolekalciferol, 
cianoco-balamin, antioxidálószer (L-aszkorbinsav)



2. SÚLYKONTROLL

„Mediterrán” paradicsomleves
500 g

Tápérték /100 g % NRV* adagonként** % NRV*

Kalóriaérték (kJ/kcal) 1574 kJ (375 kcal) 895 kJ (213 kcal)

Zsír 12 g 7,0 g

ebből telített zsírsavak 4,5 g 2,6 g

ebből telítetlen zsírsavak 3,0 g 1,7 g

ebből többszörösen telítetlen zsírsavak 4,2 g 2,4 g

ebből lenolajsav 2,8 g 1,6 g

Szénhidrát 36 g 20 g

ebből cukor 15 g 9,0 g

ebből laktóz < 0,01 g < 0,01 g

ebből fruktóz 6,5 g 3,7 g

Rostok 5,3 g 3,0 g

Fehérje 28 g 16 g

Só 7,8 g 4,5 g

A-vitamin 420 µg 53 239 µg 30

D-vitamin 2,8 µg 56 1,6 µg 32

E-vitamin 6,0 mg 50 3,4 mg 28

C-vitamin 28 mg 35 16 mg 20

Tiamin 0,7 mg 64 0,4 mg 36

Riboflavin 0,9 mg 64 0,5 mg 36

Niacin (NE) 11 mg 69 6,3 g 39

B6-vitamin 0,8 mg 57 0,5 mg 36

Folsav 117 µg 59 67 µg 34

B12-vitamin 0,9 µg 36 0,5 µg 20

Biotin 15 µg 30 1,0 µg 17

Pantoténsav 1,8 mg 30 1,0 mg 17

Nátrium 3100 mg – 1700 mg –

Kálium 1690 mg 85 963 mg 48

Kálcium 440 mg 55 251 mg 31

Foszfor 460 mg 66 262 mg 37

Magnézium 100 mg 27 57 mg 15

Vas 10 mg 71 5,7 mg 41

Cink 6,3 mg 63 3,6 mg 36

Réz 0,8 mg 80 0,5 mg 50

Mangán 0,7 mg 35 0,4 mg 20

Szelén 33 µg 60 19 µg 35

Jód 95 µg 63 54 µg 36

Összetevők
„Mediterrán” paradicsomleves
paradicsompor (22%), kollagén-hidrolizát, keményítő, 
szárított fűszerek szójából és kukoricából, növényi 
zsír (pálmaolaj), emulgeálószer (szója-lecitin), paradi-
csompehely (4,0%), szárított hagyma, aroma, főzősó, 
szárított petrezselyem (1,3%), tri-kálciumfoszfát, 
maltodextrin, céklalépor, magnézium-hidroxid, elvá-
lasztószer (szilícium-dioxid), L-metionin, tejfehérje, 
L-histidin, L-triptofán, L-aszkorbinsav, vas-difoszfát, 
nikotinamid, riboflavin, DL-alfa-tocoferol, cinkoxid, 
édesítőszer (nátrium-szacharin), réz-glükonát, kálci-
um-Dpantotenát, mangánszulfát, piridoxin-hidroklo-
rid, tiamin-mononitrat, retinilacetat, pteroil-monog-
lutaminsav, nátriumjodid, nátrium-szelenit, D-biotin, 
kolekalciferol, ciano-cobalamin, antioxidálószer 
(L-aszkorbinsav)

*  ajánlott napi bevitel
**  57 g + 300 ml víz  
 Átlagos kalóriaérték 100 ml elkészített  
 termékben: 257 kJ (61 kcal)



2. SÚLYKONTROLL

„India” currys zöldségkrémleves
500 g

Tápérték /100 g % NRV* adagonként** % NRV*

Kalóriaérték (kJ/kcal) 1615 kJ (386 kcal) 912 kJ (220 kcal)

Zsír 11 g 6,3 g

ebből telített zsírsavak 2,5 g 1,4 g

ebből telítetlen zsírsavak 2,5 g 1,4 g

ebből többszörösen telítetlen zsírsavak 5,4 g 3,1 g

ebből lenolajsav 4,5 g 2,6 g

Szénhidrát 37 g 21 g

ebből cukor 3,4 g 1,9 g

ebből laktóz < 0,01 g < 0,01 g

Rostok 4,5 g 2,6 g

Fehérje 30 g 17 g

Só 6,5 g 3,8 g

A-vitamin 600 µg 75 342 µg 43

D-vitamin 2,8 µg 56 1,6 µg 32

E-vitamin 6,0 mg 50 3,4 mg 28

C-vitamin 50 mg 63 29 mg 36

Tiamin 0,9 mg 82 0,5 mg 45

Riboflavin 1,1 mg 79 0,6 mg 43

Niacin (NE) 11 mg 69 6,2 g 39

B6-vitamin 1,2 mg 86 0,7 mg 50

Folsav 120 µg 60 68 µg 34

B12-vitamin 0,8 µg 32 0,5 µg 20

Biotin 35 µg 70 20 µg 40

Pantoténsav 2,0 mg 33 1,1 mg 18

Nátrium 2600 mg – 1482 mg –

Kálium 890 mg 45 507 mg 25

Kálcium 430 mg 54 245 mg 31

Foszfor 620 mg 89 353 mg 50

Magnézium 170 mg 45 97 mg 26

Vas 14 mg 100 8,0 mg 57

Cink 6,9 mg 69 3,9 mg 39

Réz 0,8 mg 80 0,5 mg 50

Mangán 1,0 mg 50 0,6 mg 30

Szelén 35 µg 64 20 µg 36

Jód 100 µg 67 57 µg 38

Összetevők
„India” currys zöldségkrémleves
kollagén-hidrolizát, burgonyapehely, keményítő, 
szárított fűszerek szójából és kukoricából, szárított 
fűszerkeverék hagymából, kukoricából és póré-
hagymából (7,8%), emulgeálószer (szója-lecitin), 
növényi zsír (pálmaolaj), Curry (1,5%), főzősó, aroma, 
szárított gomba (2,0%), tri-kálciumfoszfát, kurkuma, 
di-káliumfoszfát, magnézium-hidroxid, tejfehérje, mal-
todextrin, elválasztószer (szilícium-dioxid), Lmetionin, 
L-histidin, L-tryptofáan, L-aszkorbinsav, vas-difoszfát, 
édesítőszer (nátrium-szacharin), DL-alfa-tocoferol, 
nikotinamid, riboflavin, rézglükonát, cinkoxid, kálci-
um-D-pantotenát, mangánszulfát, piridoxin-hidroklo-
rid, tiamin-mononitrát, retinilacetat, pteroil-monog-
lutaminsav, nátriumjodid, nátrium-szelenit, D-biotin, 
kolekalciferol, ciano-cobalamin, antioxidálószer 
(L-aszkorbinsav)

*  ajánlott napi bevitel
**  57 g + 300 ml víz  
 Átlagos kalóriaérték 100 ml elkészített  
 termékben: 258 kJ (62 kcal)
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Figuactiv shake-ek
Figuactiv eper-banán ízű shake
Figuactiv latte macchiato ízű shake
Figuactiv vanília ízű shake
450-450 g

 

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki fogyni szeretne, de 
közben nem szeretne károkat okozni 
a szervezetének.

JELLEMZŐK
A fontos tápanyagok szakszerűen ki-
dolgozott mennyiségével a Figuactiv 
akár hosszú távon is ideális étkezés-
helyettesítő. A shake-ek a kiegyensú-
lyozott szénhidrát-, fehérje- és zsír-
tartalomnak köszönhetően kb. 233 
kalóriabevitellel támogatják a súly-
vesztést, miközben megfelelő ásványi 
anyag és vitaminellátást biztosítanak. 
Nem tartalmaznak tartósítószert.
Laktózszegény, gluténmentes, nem 
tartalmaz hozzáadott cukrot*.

ELKÉSZÍTÉS
Keverj össze 3 evőkanál (28 g) port 
250 ml zsírszegény, laktózmentes 
(1,5%) tejjel. Használj min. 300 ml-es 
poharat, vagy shakert. Súlymegőrzés 
szempontjából tartsd be ezt az elké-
szítési javaslatot. Ha fogyni szeretnél, 
helyettesíts napi 2 étkezést Figuactiv 
termékkel.

Mivel a Figuactiv shake-ek, leve-
sek és szeletek minden szükséges  
tápanyagot tartalmaznak, nyugodtan 
fogyaszthatod őket, míg a kívánt test-
súlyt eléred. Fogyás után is kiegyenlít-
heted a „bűnöket” napi egy Figuactiv 
termékekkel.

A shake-ek kalóriaszegény étkezés 
mellett teljesítik a kívánt hatást. Fi-
gyelj a változatos és kiegyensúlyozott 
étrendre, valamint az egészséges 
életmódra! Más élelmiszerek is részei 
ennek a táplálkozási módnak. Nyo-
mokban laktózt, glutént és tojásfehér-
jét tartalmazhat.

Rázd fel a dobozt felbontás előtt. 
Száraz, hűvös helyen tárold, felbontás 
után gyorsan használd fel.

JAVASLAT 
A diéta alatt ügyelj a megfelelő folya-
dékbevitelre: napi 2-3 liter kalória-
mentes folyadék, lehetőleg ásványvíz 
vagy cukrozatlan tea. 

KIEGÉSZÍTÉS
Próbálj ki más Figuactiv termékeket 
is: ízletes levesek és különböző ízű 
szeletek. Ha napközben megéhezel, 
igyál egy Figuactiv teát!

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A Figuactiv 28 napos diéta program 
minden tényezőt biztosít az eredmé-
nyes diétához. Kezdd el a programot, 
lépj az álomalakhoz vezető útra!

*Csak természetből származó cukrot tar-
talmaz.

Értékesítési érvek
• Teljes értékű étkezés 

minden fontos vitaminnal, 
nyomelemmel és ásványi 
anyaggal

• 3 finom ízvilágban elérhető
• Kizárólag értékes 

tápanyagok feldolgozásával
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Tápérték /100 g % NRV* adagonként** % NRV*

Kalóriaérték (kJ/kcal) 1637 kJ (391 kcal) 952 kJ (228 kcal)

Zsír 13 g 7,7 g

ebből telített zsírsavak 2,9 g 3,1 g

ebből telítetlen zsírsavak 1,2 g 1,4 g

ebből többszörösen telítetlen zsírsavak 7,8 g 2,3 g

ebből lenolajsav 6,9 g 2,0 g

Szénhidrát 22 g 18 g

ebből cukor 2,1 g 13 g

ebből laktóz < 0,1 g < 0,25 g

Rostok 11 g 3,1 g

Fehérje 41 g 20 g

Só 1,7 g 0,7 g

A-vitamin 1464 µg 183 442 µg 55

D-vitamin 7,0 µg 140 2,0 mg 40

E-vitamin 24 mg 200 6,9 mg 58

C-vitamin 59 mg 74 21 mg 26

Tiamin 2,1 mg 191 0,7 mg 64

Riboflavin 4,9 mg 350 1,8 mg 129

Niacin (NE) 31 mg 194 8,8 g 55

B6-vitamin 2,5 mg 179 0,8 mg 57

Folsav 450 µg 225 137 µg 69

B12-vitamin 3,0 µg 120 1,9 µg 76

Biotin 93 µg 186 35 µg 70

Pantoténsav 5,7 mg 95 2,4 mg 40

Nátrium 718 mg – 318 mg –

Kálium 567 mg 28 546 mg 27

Kálcium 581 mg 73 457 mg 57

Foszfor 998 mg 143 507 mg 72

Magnézium 135 mg 36 68 mg 18

Vas 40 mg 286 11 mg 79

Cink 16 mg 160 5,3 mg 53

Réz 2,3 mg 230 0,7 mg 70

Mangán 2,2 mg 110 0,6 mg 30

Szelén 101 µg 184 36 µg 65

Jód 330 µg 220 100 µg 67

  

Figuactiv eper-banán ízű shake
450 g

Összetevők  
Figuactiv eper-banán ízű shake
szójaprotein, keményítő, szójakorpa, emulgeátor 
(szójalecitin); laktózmentes tejfehérje, banánpehely 
(1,3%), sűrítőanyag (guarmagliszt), trikálcium-fosz-
fát, céklalépor, savanyúságot szabályozó anyag 
(citromsav), aroma, növényi olaj, dikálium-foszfát, 
maltodextrin, só, magnézium-hidroxid, édesítőszerek 
(nátrium-ciklamát, szukralóz, nátrium-szacharinát), 
színező anyagok (riboflavin és beta karotin), vas-di-
foszfát, L-aszkorbinsav, nikotin-amid, cink-oxid, 
D,L- alfa-tokoferol, mangán-szulfát, kálcium-D-pan-
totenát, réz-karbonát, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, 
tiamin-mononitrát, retinil-acetát, nátrium-jodid, 
pteroil-monoglutamin-sav (folsav), nátrium-szelenit, 
D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin

 Csak természetből származó cukrot 
 tar talmaz. 
*  ajánlott napi bevitel
**  28 g + 250 ml zsírszegény, laktózmentes  
 tej (1,5% zsír) / átlagos kalóriaérték 100  
 ml zsírszegény, laktózmentes tejjel 
 készített termékben: 344 kJ (82 kcal)
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Tápérték /100 g % NRV* adagonként** % NRV*

Kalóriaérték (kJ/kcal) 1657 kJ (395 kcal) 950 kJ (226 kcal)

Zsír 13 g 7,7 g

ebből telített zsírsavak 2,9 g 3,1 g

ebből telítetlen zsírsavak 1,2 g 1,4 g

ebből többszörösen telítetlen zsírsavak 7,5 g 2,2 g

ebből lenolajsav 6,7 g 1,9 g

Szénhidrát 22 g 18 g

ebből cukor 2,1 g 12 g

ebből laktóz < 0,1 g < 0,25 g

ebből fruktóz < 0,1 g < 0,1 g

Rostok 11 g 2,9 g

Fehérje 42 g 20 g

Só 1,8 g 0,8 g

A-vitamin 1383 µg 173 419 µg 52

D-vitamin 5,7 µg 114 1,6 µg 32

E-vitamin 24 mg 200 7,0 mg 58

C-vitamin 76 mg 95 26 mg 33

Tiamin 2,1 mg 191 0,7 mg 64

Riboflavin 2,6 mg 186 1,1 mg 79

Niacin (NE) 30 mg 188 8,5 g 53

B6-vitamin 2,4 mg 171 0,8 mg 57

Folsav 437 µg 219 133 µg 67

B12-vitamin 3,0 µg 120 1,9 µg 76

Biotin 90 µg 180 34 µg 68

Pantoténsav 5,6 mg 93 2,4 mg 40

Nátrium 723 mg – 320 mg –

Kálium 684 mg 34 579 mg 29

Kálcium 574 mg 72 455 mg 57

Foszfor 984 mg 141 503 mg 72

Magnézium 172 mg 46 78 mg 21

Vas 31 mg 221 8,7 mg 62

Cink 15 mg 150 5,2 mg 52

Réz 2,4 mg 240 0,7 mg 70

Mangán 2,3 mg 115 0,7 mg 35

Szelén 98 µg 178 35 µg 64

Jód 320 µg 213 98 µg 67

Figuactiv latte macchiato ízű 
shake
450 g

Összetevők
Figuactiv latte macchiato ízű shake
szójaprotein, keményítő, szójakorpa, emulgeátor 
(szójalecitin); laktózmentes tejfehérje, kakaópor, 
kávé-kivonatpor (1,9%), sűrítőanyag (guarmagliszt), 
trikálcium-foszfát, dikálium-foszfát, maltodextrin, 
aroma, só, magnézium-hidroxid, édesítőszerek 
(nátrium-ciklamát, szukralóz, nátrium-szacharinát), 
vas-difoszfát, L-aszkorbinsav, nikotin-amid, cink-oxid, 
D,L- alfa-tokoferol, mangán-szulfát, kálcium-D-pan-
totenát, réz-karbonát, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, 
tiamin-mononitrát, retinil-acetát, nátrium-jodid, 
pteroil-monoglutamin-sav (folsav), nátrium-szelenit, 
D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin

 Csak természetből származó cukrot   
 tar talmaz. 
*  ajánlott napi bevitel
**  28 g + 250 ml zsírszegény, laktózmentes  
 tej (1,5% zsír) / átlagos kalóriaérték 100  
 ml zsírszegény, laktózmentes tejjel   
 készített termékben: 344 kJ (82 kcal)
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Figuactiv vanília ízű shake
450 g

Tápérték /100 g % NRV* adagonként** % NRV*

Kalóriaérték (kJ/kcal) 1674 kJ (399 kcal) 968 kJ (230 kcal)

Zsír 13 g 7,6 g

ebből telített zsírsavak 2,9 g 3,1 g

ebből telítetlen zsírsavak 1,1 g 1,3 g

ebből többszörösen telítetlen zsírsavak 7,7 g 2,2 g

ebből lenolajsav 6,8 g 2,0 g

Szénhidrát 23 g 19 g

ebből cukor 1 g 12 g

ebből laktóz < 0,1 g < 0,25 g

Rostok 11 g 19 g

Fehérje 42 g 20 g

Só 1,7 g 0,7 g

A-vitamin 1177 µg 147 362 µg 45

D-vitamin 5,8 µg 116 1,6 µg 32

E-vitamin 20 mg 167 5,8 mg 48

C-vitamin 62 mg 78 22 mg 28

Tiamin 1,8 mg 164 0,6 mg 55

Riboflavin 2,2 mg 157 1,0 mg 71

Niacin (NE) 26 mg 163 7,3 g 46

B6-vitamin 2,1 mg 150 0,7 mg 50

Folsav 383 µg 192 118 µg 59

B12-vitamin 2,6 µg 104 1,7 µg 68

Biotin 78 µg 156 31 µg 62

Pantoténsav 4,8 mg 80 2,2 mg 37

Nátrium 683 mg – 309 mg –

Kálium 553 mg 28 542 mg 27

Kálcium 583 mg 73 458 mg 57

Foszfor 969 mg 138 499 mg 71

Magnézium 132 mg 35 67 mg 18

Vas 36 mg 257 10 mg 71

Cink 13 mg 130 4,6 mg 46

Réz 2,2 mg 220 0,7 mg 70

Mangán 1,9 mg 95 0,6 mg 30

Szelén 84 µg 153 31 µg 56

Jód 279 µg 186 86 µg 57

Összetevők
Figuactiv vanília ízű shake
szójafehérje, keményítő, szójakorpa, emulgeáló-
szer (szójlecitin), laktózmentes tejfehérje, kollagén 
hidrolizátum, aroma, trikálcium-foszfát, sűrítőanyag 
(guarmag-liszt), dikálium-foszfát, maltodextrin, 
édesítőszerek (nátrium-ciklamát, nátrium-szacharinát, 
szukralóz), só, magnézium-hidroxid, növényi olaj, 
színezék (béta-karotin), vas-difoszfát, L-aszkor-
binsav, DL-alfa-tokoferol, cink-oxid, retinil-acetát, 
kálcium-D-pantotenát, mangán-szulfát, réz-karbonát, 
piridoxin-hidroklorid, kolekalciferol, nikotin-amid, 
tiamin-mononitrát, riboflavin, nátrium-jodid, nátri-
um-szelenit, folsav, D-biotin, cianokobalamin

 Csak természetből származó cukrot   
 tar talmaz. 
*  ajánlott napi bevitel
**  28 g + 250 ml zsírszegény, laktózmentes  
 tej (1,5% zsír) / átlagos kalóriaérték 100  
 ml zsírszegény, laktózmentes tejjel   
 készített termékben: 346 kJ (82 kcal)
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Figuactiv Vital áfonyás müzli 
450 g 

 

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki fogyni szeretne, de 
közben nem szeretne károkat okozni 
a szervezetének.

JELLEMZŐK
Müzlihez hasonló étkezés minden 
fontos vitaminnal, ásványi anyaggal 
és gyümölcsös áfonya darabokkal, 
mely 221 kalóriával hozzájárul a sike-
res fogyáshoz. A szakszerűen meg-
határozott tápanyagmennyiség és a 
megfelelő tápanyagellátás biztosítja a 
müzli tartós fogyaszthatóságát. Nem 
tartalmaz hozzáadott cukrot és tartó-
sítószert, laktózmentes.

ELKÉSZÍTÉS
Keverj el 3 púpozott evőkanál (35 g) 
müzlit 200 g zsírszegény, laktózmen-
tes joghurtban. Helyettesítsd ezzel a 
reggelit, az ebédet vagy a vacsorát. 
A súlykontrollhoz tartsd be az előírt 
elkészítési javaslatot.

Mivel a Figuactiv shake-ek, levesek 
és szeletek minden szükséges tá-
panyagot tartalmaznak, nyugodtan 
fogyaszthatod őket, míg a kívánt test-
súlyt eléred. Fogyás után is kiegyenlít-
heted a „bűnöket” napi egy Figuactiv 
termékkel.

A Vital müzli kalóriaszegény étkezés 
mellett teljesíti a kívánt hatást. Figyelj 
a változatos és kiegyensúlyozott ét-
rendre, valamint az egészséges élet-
módra! Más élelmiszerek is részei 
ennek a táplálkozási módnak. Nyo-
mokban laktózt, glutént és tojásfehér-
jét tartalmazhat.
Rázd fel a dobozt felbontás előtt. 
Száraz, hűvös helyen tárold, felbontás 
után gyorsan használd fel.

JAVASLAT 
A diéta alatt ügyelj a megfelelő folya-
dékbevitelre: napi 2-3 liter kalória-
mentes folyadék, lehetőleg ásványvíz 
vagy cukrozatlan tea.

KIEGÉSZÍTÉS
Próbálj ki más Figuactiv termékeket 
is: ízletes levesek és különöző ízű sze-
letek, shake-ek. Ha napközben meg-
éhezel, igyál egy Figuactiv teát!

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A Figuactiv 28 napos diéta program 
minden tényezőt biztosít az eredmé-
nyes diétához. Kezdd el a programot, 
lépj rá az álomalakhoz vezető útra!

Értékesítési érvek
• Teljes értékű étkezés 

minden fontos vitaminnal, 
nyomelemmel és ásványi 
anyaggal

• Kizárólag értékes 
tápanyagok felhasználásával

• Zamatos áfonya darabokkal
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Figuactiv Vital áfonyás müzli
450 g 

Összetevők 
szójafehérje-izolátum, szójapehely, texturált szójafe-
hérje, kukorica dextrin, szója-crispies (szójaprotein, 
rizsliszt, malátakivonat, konyhasó), zabpehely, teljes 
kiőrlésű zabliszt, tőzegáfonya darabok (4,6%), 
aprított mogyoró, kókuszpehely, maltodextrin, trikál-
cium-foszfát (0,22 g), sűrítősanyag (guarmagliszt), 
dikálium-foszfát (0,15 g), aroma, emulgeáló szer (szó-
jalecitin), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), 
édesítőszer (szukralóz), konyhasó, vas(III)-difoszfát 
(75 mg), cinkoxid (13 mg), mangán(II)-szulfát (3,8 
mg), réz-karbonát (2,5 mg), nátriumjodid (222μg), 
nátriumszelenit (167μg), niacin, kálcium-D-pantoten-
át, L-aszkorbinsav, DL-alfa-tokoferol, piridoxin-hid-
roklorid, riboflavin, tiamin-mononitrát, retinil-acetát, 
folsav, ciano-kobalamin, D-biotin, kolekalciferol

Tápérték /100 g % NRV* adagonként** % NRV*

Kalóriaérték (kJ/kcal) 1519 kJ (362 kcal) 930 kJ (221 kcal)

Zsír 10 g 6,6 g

ebből telített zsírsavak 2,8 g 2,8 g

ebből telítetlen zsírsavak 2,4 g 1,6 g

ebből többszörösen telítetlen zsírsavak 3,0 g 1,2 g

ebből lenolajsav 2,8 g 1,1 g

Szénhidrát 20 g 16 g

ebből cukor 1,8 g 9,6 g

ebből laktóz < 0,01 g < 0,01 g

Rostok 14 g 5,0 g

Fehérje 41 g 22 g

Só 0,9 g 0,5 g

A-vitamin 1006 µg 126 378 µg 47

D-vitamin 4,6 µg 92 1,6 µg 32

E-vitamin 19 mg 158 6,9 mg 58

C-vitamin 79 mg 99 31 mg 39

Tiamin 1,9 mg 173 0,7 mg 64

Riboflavin 2,1 mg 150 1,1 mg 79

Niacin (NE) 23 mg 144 8,1 g 51

B6-vitamin 2,1 mg 150 0,9 mg 64

Folsav 427 µg 214 175 µg 88

B12-vitamin 1,7 µg 68 1,4 µg 56

Biotin 77 µg 154 34 µg 68

Pantoténsav 4,3 mg 72 2,2 mg 37

Nátrium 364 mg – 217 mg –

Kálium 841 mg 42 592 mg 30

Kálcium 220 mg 28 305 mg 38

Foszfor 586 mg 84 379 mg 54

Magnézium 130 mg 35 68 mg 18

Vas 26 mg 186 9,2 mg 66

Cink 13 mg 130 5,3 mg 53

Réz 1,8 mg 180 0,7 mg 70

Mangán 2,8 mg 140 1,0 mg 50

Szelén 118 µg 215 41 µg 75

Jód 250 µg 167 95 µg 63

*  ajánlott napi bevitel
**  35 g + 200 ml zsírszegény, laktózmentes  
 joghurt (1,5% zsír) / 100 g elkészített  
 termék átlagos kalóriatartalma:   
 411 kJ (98 kcal)
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Figuactiv szeletek 
Ropogós karamell ízű 
Eper-joghurt ízű
Nugát ízű
60 g/darab, 6 db/csomag

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki fogyni szeretne, de 
közben nem szeretne károkat okozni 
a szervezetének.

JELLEMZŐK
A szakszerűen maghatározott tápanyag-
mennyiség és a megfelelő tápanyagellá-
tás biztosítja a szeletek tartós fogyaszt-
hatóságát. A szeletek a kiegyensúlyozott 
szénhidrát-, fehérje- és zsírtartalomnak 
köszönhetően korlátozások nélkül a 
táplálkozási programba illeszthetőek. A 
szervezet minden szükséges vitamin és 
ásványi anyag ellátását biztosítja.

FOGYASZTÁS
Egy szelet egy teljes értékű étkezés-
nek felel meg. Mivel a Figuactiv ter-
mékek minden szükséges tápanyagot 
tartalmaznak, a kívánt testsúly eléré-
séig fogyaszthatod őket. Figyelj a vál-
tozatos és kiegyensúlyozott étrendre, 
valamint az egészséges életmódra! 
Más élelmiszerek is a diéta részét ké-
pezhetik. Nyomokban glutént, mag-
vakat és gyümölcsdarabokat tartal-
mazhat. Hűvös, száraz helyen tárold!

JAVASLAT 
A diéta alatt ügyelj a megfelelő folya-
dékbevitelre: napi 2-3 liter kalória-
mentes folyadék, lehetőleg ásványvíz 
vagy cukrozatlan tea.       

KIEGÉSZÍTÉS
Próbálj ki más Figuactiv termékeket 
is: ízletes levesek és különböző ízű 
shake-ek. Ha napközben megéhezel, 
igyál egy Figuactiv teát!

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A Figuactiv 28 napos diéta program 
minden tényezőt biztosít az eredmé-
nyes diétához. Kezdd el a programot, 
lépj rá az álomalakhoz vezető útra!

Értékesítési érvek
• Teljes értékű étkezés

minden fontos vitaminnal, 
nyomelemmel és ásványi 
anyaggal

• Praktikus útközben
• 4 finom ízvilágban elérhető
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Összetevők 
szójaszirom (szójafehérje, tápióka, só), tejcsokoládé 
18,3% (cukor, kakaóvaj, tejpor, kakómassza, emul-
geálószer szójalecitin, aroma), fruktóz-glukóz szirup, 
szójagranulátum, fruktóz, oligofruktóz, szójafehérje, 
ásványi anyagok (dikálium-foszfát, trikálcium-fosz-
fát, vas (III)-difoszfát,  magnézium-oxid, cink-oxid, 
réz-szulfát, mangán-szulfát, nátrum-szelenit, 
kálium-jodid), karamelldarabok 1,6% (fruktóz-glu-
kóz szirup, cukor, nedvesítőszer glycerin, búzarost, 
zsírszegény tejpor, almalekvár-koncentrátum, növényi 
zsír, zselésítő anyag pektin, aroma, savanyúságot 
szabályozó tejsav, rizs-kivonat), aroma, savanyúságot 
szabályozó citromsav, vitaminok (C vitamin (aszkor-
binsav), nikotinamid, E vitamin (tokoferil-acetát), kálci-
um-D-pantotenat, B2 vitamin (riboflavin), B6 vitamin 
(piridoxin-hidroklorid), B1 vitamin (tiamin-mononitrát), 
A vitamin (retinil-acetát), folsav, biotin, D vitamin 
(kolekalciferol), B12 vitamin (cianokobalamin)

Figuactiv szelet ropogós 
karamell ízű
6x60 g, 6 db/csomag

Tápérték /100 g % NRV* adagonként % NRV*

Kalóriaérték (kJ/kcal) 1584 kJ (377 kcal) 950 kJ (226 kcal)

Zsír 12 g 7,1 g

ebből telített zsírsavak 5,2 g 3,1 g

ebből többszörösen telítetlen zsírsavak 2,3 g 1,4 g

Szénhidrát 41 g 24 g

ebből cukor 18 g 11 g

Rostok 8,6 g 5,2 g

Fehérje 24 g 15 g

Só 1,0 g 0,6 g

A-vitamin 442 µg 55 265 µg 33

D-vitamin 2,6 µg 52 1,5 µg 30

E-vitamin 8,4 mg 70 5,1 mg 43

C-vitamin 66 mg 83 40 mg 50

Tiamin 0,7 mg 64 0,4 mg 36

Riboflavin 1,0 mg 73 0,6 mg 43

Niacin (NE) 9,8 mg 61 5,9 mg 37

B6-vitamin 0,8 mg 57 0,5 mg 36

Folsav 144 µg 72 86,0 µg 43

B12-vitamin 0,9 µg 36 0,5 µg 20

Biotin 30 µg 60 18 µg 36

Pantoténsav 1,9 mg 32 1,2 mg 20

Nátrium 414 mg – 248 mg –

Kálium 842 mg 42 505 mg 25

Kálcium 371 mg 46 223 mg 28

Foszfor 686 mg 98 413 mg 59

Magnézium 89,0 mg 24 53,0 mg 14

Vas 12 mg 86 7,2 mg 51

Cink 6,6 mg 66 3,9 mg 39

Réz 1,0 mg 100 0,6 mg 60

Mangán 0,9 mg 45 0,5 mg 25

Szelén 42 µg 76 25 µg 45

Jód 105 µg 70 63,0 µg 42

* ajánlott napi bevitel · Adag = 1 szelet (60 g)
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Összetevők 
tejfehérje,glükózszirup, fehér csokoládé (cukor, 
kakaóvaj, tejpor, emulgeálószer (szójalecitin), aroma), 
oligofurktóz-szirup, fruktózszirup, zsírpor (szójaolaj, 
maltodextrin, tejfehéjre, emulgeálószer (szójalecitin)), 
kollagén hidrolizátum, szójapehely (szójaprotein 
izolátum, riszliszt, árpacsíra kivonat, só) pálmazsír, fa-
gyasztva szárított eperdarabok, nedvesítőszer (glice-
rin), kukoricapehely (árpát tartalmaz), dikálium-fosz-
fát, aroma, trikálcium-foszfát, magnézium-hidroxid, 
savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), 
trinátrium-citrát, só, l-aszkorbinsav, vas-difoszfát, 
cinkoxid, mangánszulfát, rézkarbonát, nátrium-jodid, 
nátrium-szelenit, retinil-acetát, tiamin-hidrokolrid, 
riboflavin, pridoxin-hidroklorid, ciano-kobabalmin, 
DL-alfa-tokoferol, D-biotin, nikotinamid, folsav, kálci-
um-D-pantotenát, kolekalciferol

Figuactiv szelet eper-joghurt 
ízű
6x60 g, 6 db/csomag

Tápérték /100 g % NRV* adagonként % NRV*

Kalóriaérték (kJ/kcal) 1662 kJ (396 kcal) 997 kJ (238 kcal)

Zsír 14 g 8,4 g

ebből telített zsírsavak 6,7 g 4,0 g

ebből többszörösen telítetlen zsírsavak 2,4 g 1,5 g

Szénhidrát 36 g 22 g

ebből cukor 21 g 13 g

Rostok 7,3 g 4,4 g

Fehérje 26 g 16 g

Só 0,6 g 0,4 g

A-vitamin 507 µg 63 304 µg 38

D-vitamin 2,9 µg 58 1,8 µg 36

E-vitamin 9,3 mg 78 5,6 mg 47

C-vitamin 27 mg 34 16 mg 20

Tiamin 0,8 mg 73 0,5 mg 45

Riboflavin 1,2 mg 86 0,7 mg 50

Niacin (NE) 11 mg 69 6,7 mg 42

B6-vitamin 1,0 mg 71 0,6 mg 43

Folsav 139 µg 70 83,0 µg 42

B12-vitamin 1,3 µg 52 0,8 µg 32

Biotin 28 µg 56 17 µg 34

Pantoténsav 2,0 mg 33 1,2 mg 20

Nátrium 247 mg – 148 mg –

Kálium 834 mg 42 500 mg 25

Kálcium 390 mg 49 234 mg 29

Foszfor 561 mg 80 337 mg 48

Magnézium 99,0 mg 26 59,0 mg 16

Vas 12 mg 86 7,4 mg 53

Cink 7,4 mg 74 4,4 mg 44

Réz 1,0 mg 100 0,6 mg 60

Mangán 0,8 mg 40 0,5 mg 25

Szelén 48 µg 87 29 µg 53

Jód 123 µg 82 74,0 µg 49

* ajánlott napi bevitel · Adag = 1 szelet (60 g)
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Összetevők 
tejfehérje, tejcsokoládé (cukor, kakaóvaj, tejpor, 
kakómassza, emulgeálószer (szójalecitin), aroma), 
glükózszirup, oligofurktóz-szirup, fruktózszirup, zsír-
por (szójaolaj, maltodextrin, tejfehéjre, emulgeálószer 
(szójalecitin)), kollagén hidrolizátum, vajkaramell 
pelyhek (cukor, glükózszirup, vajzsír, só, emlugeáló-
szer (szójalecitin), aroma), pálmazsír, nedvesítőszer 
(glicerin), dikálium-foszfát, zsírszegény kakópor, aro-
ma, trinátrium-citrát, só, trikálcium-foszfát, magnézi-
um-hidroxid, karamell, l-aszkorbinsav, vas-difoszfát, 
cinkoxid, mangánszulfát, rézkarbonát, nátrium-jodid, 
nátrium-szelenit, retinil-acetát, tiamin-hidrokolrid, 
riboflavin, pridoxin-hidroklorid, ciano-kobabalmin, 
DL-alfa-tokoferol, D-biotin, nikotinamid, folsav, kálci-
um-D-pantotenát, kolekalciferol

Figuactiv szelet nugát ízű
6x60 g, 6 db/csomag

Tápérték /100 g % NRV* adagonként % NRV*

Kalóriaérték (kJ/kcal) 1632 kJ (389 kcal) 979 kJ (233 kcal)

Zsír 13 g 7,9 g

ebből telített zsírsavak 6,5 g 3,9 g

ebből többszörösen telítetlen zsírsavak 2,4 g 1,4 g

Szénhidrát 35 g 21 g

ebből cukor 23 g 14 g

Rostok 8,8 g 5,3 g

Fehérje 28 g 17 g

Só 0,6 g 0,3 g

A-vitamin 501 µg 63 301 µg 38

D-vitamin 2,6 µg 52 1,6 µg 32

E-vitamin 9,3 mg 78 5,6 mg 47

C-vitamin 52 mg 65 31 mg 39

Tiamin 0,8 mg 73 0,5 mg 45

Riboflavin 1,1 mg 73 0,7 mg 50

Niacin (NE) 11 mg 69 6,6 mg 41

B6-vitamin 1,0 mg 71 0,6 mg 43

Folsav 139 µg 70 83,0 µg 42

B12-vitamin 1,5 µg 60 0,9 µg 36

Biotin 29 µg 58 17 µg 34

Pantoténsav 2,0 mg 33 1,2 mg 20

Nátrium 227 mg – 136 mg –

Kálium 911 mg 46 547 mg 27

Kálcium 409 mg 51 245 mg 31

Foszfor 558 mg 80 335 mg 48

Magnézium 100 mg 27 60,0 mg 16

Vas 13 mg 93 7,7 mg 55

Cink 7,6 mg 76 4,6 mg 46

Réz 1,1 mg 110 0,7 mg 70

Mangán 0,8 mg 40 0,5 mg 25

Szelén 47 µg 85 28 µg 51

Jód 124 µg 83 75,0 µg 50

* ajánlott napi bevitel · Adag = 1 szelet (60 g)



2. SÚLYKONTROLL

Figuactiv protein ital
375 g

 

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki fogyni szeretne, de 
megőrizni izmainak tömegét. Az idő-
sebb korosztály számára étrendkie-
gészítőként ajánlott a fehérjebevitel 
miatt.

JELLEMZŐK
A Figuactiv protein ital biztosítja a 
benne lévő öt különböző állati és 
növényi eredetű fehérje optimális fel-
szívódását. Az öt fehérje összevető 
a következő: szójafehérje, tejsavó, 
kálcium-kazeinát, tejfehérje és to-
jásfehérje. A növényi és állati erede-
tű fehérjék kombinációja biztosítja a 
fehérjék optimális összetételét. Ez a 
kombináció kiegyensúlyozott amino-
sav tartalmat biztosít. Az itallal lega-
lább 10 g tiszta fehérjét is elfogyasz-
tunk (attól függően, hogy vízzel vagy 
fölözött tejjel készítjük el). A fehérjeital 
fogyasztása főként este javasolt vagy 
étkezések között, amikor éhséget ér-
zünk.
- A protein hozzásegít az izomtömeg 
megtartásához. 
- A protein nagyobb teltségérzetet 
nyújt, mint a szénhidrát.
- A magnézium és a B6-vitamin hoz-
zájárul a fehérje beépüléséhez a szer-
vezetbe. 

- A B6-vitamin elősegíti a megfelelő 
fehérje és glikogén anyagcserét.
- A magnézium támogatja az izommű-
ködést és a fehérje szintézist. 

ELKÉSZÍTÉS
Keverj el egy csapott evőkanál (12,5 
g) port 125 ml zsírszegény tejben 
vagy 100 ml vízben. Készítsd shaker-
ben!

Nyomokban glutént és csillagfürtöt 
tartalmazhat. Rázd fel a dobozt fel-
bontás előtt! Száraz, hűvös helyen 
tárold, felbontás után gyorsan fo-
gyaszd el. Figyelj a kiegyensúlyozott, 
változatos étrendre és az egészséges 
életmódra.

AZ EFSA* ÁLTAL TUDOMÁNYO-
SAN BIZONYÍTOTT
A proteinek hozzájárulnak az izomtö-
meg növeléséhez és megtartásához.
A magnézium hozzájárul a normál fe-
hérje egyensúlyhoz és a normál izom-
működéshez.
A B6-vitamin hozzájárul a fehérje és 
a glükogének normál működéséhez.

* European Food Safety Authority

KIEGÉSZÍTÉS
Próbálj ki más Figuactiv termékeket 
is: ízletes levesek, szeletek és külön-
böző ízű shake-ek. Ha napközben 
megéhezel, igyál egy Figuactiv teát!

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A Figuactiv 28 napos diéta program 
minden tényezőt biztosít az eredmé-
nyes diétához. Kezdd el a programot, 
lépj rá az álomalakhoz vezető útra!

Értékesítési érvek
• 5 különböző fehérjéből
• Megőrzi az izmok tömegét 

a diéta alatt is
• 80% fehérjével



2. SÚLYKONTROLL

Figuactiv protein ital
375 g

Összetevők 
95% fehérjepor (szójafehérje, tejsavófehérje, kál-
cium-kazeinát, tejfehérje, tojásfehérje), magnézi-
um-karbonát, aroma, csomósodást gátló anyag 
(szilícium-dioxid), édesítőszer (szukralóz), B6-vitamin, 
színezőanyag (béta-karotin)

Tápérték
/100 g / 
% NRV*

adagonként**/ 
NRV*

adagonként***/       
%NRV*

Kalóriaérték (kJ/kcal)
1555 kJ 

(367 kcal)
437 kJ 

(104 kcal)
193 kJ

(46 kcal) 

Zsír 3,3 g 2,4 g < 0,5 g

ebből telített zsírsavak 2,1 g 1,4 g 0,3 g

Szénhidrát 4,3 g 6,5 g 0,5 g

ebből cukor 2,5 g 6,3 g 0,3 g

Fehérje 80 g 14 g 10 g

Só 1,5 g 0,34 g 0,19 g

B6-vitamin* 3,0 mg / 214 0,4 mg / 29 0,4 mg / 29

Magnézium* 700 mg / 187 103 mg / 27 88,0 mg / 23

* a napi adag tápanyagértéke
** 12,5 g por + 125 ml zsírszegény tej (1,5% zsír)
***12,5 g por + 100 ml víz
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Figuactiv diétás teakeverék
250 g

Összetevők 
zöld tea, matelevél, lapacho kéreg, csalánlevél, 
rooibos tea, citromfű, édesfagyökér

 

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki fogyni szeretne, 
vagy tudatos és egészséges étrendet 
követ.

JELLEMZŐK
A Figuactiv diétás teakeverék ideális 
társ a fogyókúra alatt, hiszen finom 
ízének köszönhetően egyszerűen be-
viszed a megfelelő napi mennyiséget, 
ami a fogyáshoz szükséges. Különle-
ges teakeverék különböző gyógynö-
vényekkel, matelevelekkel és lapacho 
kéreggel.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL
Zöld tea – 3000 éve használják Kíná-
ban
Maté – az ital Dél-Amerikában ismert
Lapacho – az inkák teája (a lapacho fa 
kérge), mikroelemeket tartalmaz
Csalán – a gyógynövényesek elismert 
növénye
Rooibos tea – az ital Dél-Amerikában 
ismert, frissítő, szomjoltó, ásványi 

anyagokat tartalmaz
Citromfű – frissítő, könnyed citromos 
íz jellemzi, hagyományos ausztrál ital, 
és az ázsiai konyha fűszernövénye 
Édesgyökér – kellemes, édes ízű

ELKÉSZÍTÉS
1-2 púpozott teáskanál teakeveréket 
forrázz le 200 ml vízzel, fedd le és 
hagyd 5-7 percig állni. Fogyassz na-
ponta 3-4 csészényi mennyiséget!

KIEGÉSZÍTÉS
Próbálj ki más Figuactiv termékeket is: 
ízletes levesek, szeletek és különböző 
ízű shake-ek. Fogyaszd kiegészítés-
ként az Aloe vera ivógélek egyikét, a 
ProBalance-ot és a Probiotic12-t! 

JAVASLAT
Igyál naponta min. 1,5 liter vizet vagy 
cukrozatlan teát! A kinti hőmérséklet-
től és a tevékenységeidtől függően, 
valamint a diéta alatt ennél is több fo-
lyadék fogyasztása ajánlott.

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A Figuactiv 28 napos diéta program 
minden tényezőt biztosít az eredmé-
nyes diétához. Kezdd el a programot, 
lépj rá az álomalakhoz vezető útra!

Értékesítési érvek
• Kizárólag természetes 

összetevőkből
• Kalóriaszegény 

folyadékforrás
• Megfelelő folyadékellátás a 

diéta alatt
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1. ORSZÁGKÓD
A termék országkódja az adott nyelv-
re utal.

2. ÖSSZETEVŐK ADATAI
Tájékoztatás a termék összetevőiről 
és ezek mennyiségéről. Az elsőként 
felsorolt összetevőt tartalmazza a ter-
mék a legnagyobb mennyiségben, az 
utolsót pedig a legalacsonyabban.

3. FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Utasítások a termék felhasználásához 
és megőrzéséhez.

4. TÁPÉRTÉK TÁBLÁZAT
A termék legfontosabb összetevőinek 
táblázatos felsorolása. 

5. IASC - ALOE VERA PECSÉT
Az IASC (International Aloe Science 
Council)  pecsétje igazolja a termék 
minőségét, kezeskedik a megvizsgált 
aloe vera tartalomról és ennek tiszta-
ságáról.

6. A FRESENIUS INTÉZET MINŐ-
SÉGET IGAZOLÓ PECSÉTJE
Biztosítja a termék rendszeres mi-
nőségellenőrzését. A független 
Fresenius Intézet szakértelmével ga-
rantálja a minőséget és a megbízha-
tóságot. 1973 óta a hitelesség garan-
ciája.

7. TARTALOM
A termék tartalma megjelenik a cso-
magoláson is.

8. A TERMÉK TARTÓSSÁGA
A dátum, ameddig a termék eláll.

9. TÖLTÉSSZÁM
A termékek egyértelmű jelzésére szol-
gál, hogy a gyártás nyomon követhe-
tő és dokumentálható legyen.

10. GYÁRTÁSI HELY 
Az ország, ahol a terméket előállítják.

11. GYÁRTÓ ADATAI
Információ a forgalmazóról és a cég 
székhelyéről.
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