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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
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Ápoló bio kivonatokkal gazdagított - 
minden igénynek megfelel

Magas aloe vera tartalom az intenzív 
ápolásért és regenerációért
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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, cyst-
in, leucin enzimek à oxidase, katalase, amylase, brady-
kinase, cellulase, lipase, alliinase, phosphatase, creati-
ne-phosphokinase, dehydrogenase, SGO-transaminase, 
SGP-transamina se, mono- és poliszaharidok à acenem-
annan, arabinose, galactose, mannose, rhamnose, xylose, 
hexuronsav, glu curonsav, galacturonsav, növényi szterinek 
à campesterol, lupeol, béta-sitosterol, aminocukor, glü-
kozamin, 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 
Hydroxide, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flo-
wer 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.

12

KÖZKEDVELT



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, Tocop-
herol, Menthol, Sodium Hydroxide, Lactic Acid, 
Potassium 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, bioaktív 

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 (Arctos-
taphylos 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 11 170 
764.2-1458                                                                 

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 Gly-
cerides, 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, Phenoxyet-
hanol, 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 
ÉS -TISZTÍTÁS

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 Myris-
tate, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Glycerin, Octocrylene, PEG-40 Stearate, 
C12-15 Alkyl Benzoate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Sodium Polyacrylate, 
Octyldodecanol, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Glyceryl Stearate, Phenoxyet-
hanol, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Phytosteryl Canola 
Glycerides, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Steareth-2, 
Parfum (Fragrance), Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Lactic Acid, Ethylhexyl Salicylate, Linalool, Citric 
Acid, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Butylp-
henyl 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 
ÉS -TISZTÍTÁS

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 
Isomerate, Ethylhexyl Palmitate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP 
Copolymer, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Olea Europaea (Olive) Fruit 
Extract, Silica, Ethylhexylglycerin, Butylene Glycol, Butyl Methoxydibenzoylmet-
hane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Citric Acid, Lactic Acid, Ethylhexyl Salicy-
late, Isoceth-10, Sodium Hydroxide, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Buty-
lphenyl 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 
ÉS -TISZTÍTÁS

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 arcmaszk
75 ml

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott. 

JELLEMZŐK
Könnyed, frissítő arcmaszk. Nedvességgel látja el és vi-
talizálja a bőrt, bársonyosan puha bőrérzetet kölcsönöz. 
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, Buty-
lphenyl 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 
Polyacrylate, 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, Ethylhexylg-
lycerin, Lactic Acid, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Linalool, 
Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl 
Methylpropional, Benzyl Salicylate
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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, Phenoxyet-
hanol, 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 Carbo-
xaldehyde, 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 Trig-
lyceride, 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, Hydroxyi-
sohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl 
Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, CI 19140 (Yellow 5), CI 61570 (Green 5)
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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, Citronell-
ol, Eugenol, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Linalool, 
Hydroxyisohexyl 3-Cy-clohexene Carboxaldehyde, Alpha-Isomethyl Ionone



ALOE VERA 
1.2 ARCÁPOLÁS 
ÉS -TISZTÍTÁS

CÉLCSOPORT
Fiatal, dinamikus és trendtudatos - ez 
jellemzi az Aloe Vera Magic Bubble 
Mask célcsoportját. 

A nem és a bőrtípus nem számít, 
mindenkinek tökéletes, aki szeretné 
mélyrehatóan tisztítani, nedvességgel 
ellátni és a lerakódásoktól megszaba-
dítani arcbőrét. 

Ragyogóan szép arcbőrről álmodo-
zol? Akkor az Aloe Vera Magic Bubble 
Mask tökéletes választás és az élve-
zet sem marad el!

JELLEMZŐK
Méregtelenítés - fontos és sürgető 
téma a bőr és a változó környeze-
ti hatások szempontjából egyaránt. 
Nap mint nap káros anyagok ezrei 
támadják meg a bőrünket. Piszok-
maradványok borítják a bőrünket egy 
láthatatlan réteggel, ami ezáltal sok-
kal nehezebben tud lélegezni. Gáz-
kibocsátások, por, UV-sugárzás és 
elektroszmog oxidatív stresszt okoz 
és így negatív hatással van a bőrünk-
re. Többek között ez vezet a száraz, 

fáradt és egyenetlen bőrhöz. Az idő 
előtti bőröregedés és a mélyebb rán-
cok szintén kellemetlen hatások.

Az étkezésben is már régóta fontos a 
méregtelenítés és igazi trenddé nőtte 
ki magát, ami most elérte a kozmeti-
kai piacot is - joggal.

Mi ismerjük a szépség csodafegyverét 
a káros anyagok ellen, ami összeköti 
a méregtelenítést és a tisztítást az LR 
legújabb innovációjában. Ez az Aloe 
Vera Magic Bubble Mask. 
Ez a kombináció több hatékony építő-
elemből áll - divatos méregtelenítők,  a 
moringa és a gyömbér, a nedvesség- 
ellátásért az aloe vera felel, valamint 
a piac egyedülálló, innovatív oxigén 
boostere.

A csoda titka az intenzív tisztítás és 
ápolás: a Bubble Booster serkenti 
az oxigénellátást és támogatja a kis 
buborékok létrejöttét, melyek erősítik 
a méregtelenítés és nedvesség haté-
konyságát.
A hatékonyság által a szennyeződé-
sek könnyebben kikerülnek a bőrből, 
a nedvesség pedig könnyebben bejut. 
A moringa kivonat eltávolítja a bőrből 
a feloldódott szennyeződésmaradvá-
nyokat, valamint védőréteget képez, 
hogy a további lerakódásokat meg-
előzze.

A gyömbérkivonatot a madagaszkári 
vad gyömbérből nyerjük. Ez nemcsak 
a szabadgyökök ellen harcol, hanem 
a benne lévő antioxidánsok megelőzik 
a bőröregedést is. A mélyreható tisztí-
tás mellett az Aloe Vera Magic Bubble 
Mask bőröregedés-csökkentő hatás-
sal is bír.

A 30% aloe vera tartalom gondosko-
dik az intenzív nedvességellátásról. A 
bőr általa bársonyosan puha és sima 
lesz.

A szuper termékélmény rövid hatóidő-
vel és egyszerű használattal párosul.
Az Aloe Vera Magic Bubble Mask igazi 
élmény minden érzéknek egy kis má-
giával - láthatod, érezheted és hallha-
tod is.
Buborékolás - amint a gél megérinti a 
bőröd, kis buborékokká változik, me-
lyek egy sűrű habréteget képeznek.
Bizsergés - a hatóanyagok munká-
hoz látnak és kellemes bizsergést 
idéznek elő a bőrön.
Pattogás - a könnyed pattogás el-
árulja, hogy értékes hatóanyagok jut-
nak a bőrödbe.

HASZNÁLAT
Az Aloe Vera Magic Bubble Mask heti 
1-2 alkalommal vagy igény szerint 
használatos a megtisztított arcbőrön. 
Elegendő vízzel tisztítani, de használ-
hatod az Aloe vera arctisztítóink vala-
melyikét is.

Értékesítési érvek
• Méregtelenítő maszk Bubble

Booster hatással.
• Mélyreható tiszítás és

intenzív nedvességellátás.
• Megszabadítja a bőrt a

hámsejtektől és a külső
szennyeződésektől.

• Egyszerű és kellemes
használat rövid hatóidővel.

Aloe Vera
Magic Bubble Mask
50 ml
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Aloe Vera
Magic Bubble Mask
50 ml

Aztán kezdődhet a szórakozás!

• Az első használat előtt rázd a do-
bozt 10-15 másodpercig (vagy 
ameddig már nem hallasz több zajt).

• Majd vigyél fel 3 nyomásnyi gélt a 
megtisztított, száraz arcbőrre. A 
szem és száj környékét kerüld el és 
ne masszírozd be a maszkot.

• Most figyelj! Másodpercek alatt 
a géles textúrából sűrű habréteg 
képződik, ami még tovább habzik.
Egyénenként változik a habréteg 
feloldódásának ideje.

• 5-10 percig hagyd hatni a maszkot, 
majd mosd le langyos vízzel.

• Végezetül vidd fel a megszokott ar-
cápolódat.

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
A maszkra való felkészülésként hasz-
náld az Aloe vera arctisztító tonikot 
vagy az Aloe vera arclemosó tejet. 
A maszk használata után használd a 
bőrtípusodnak megfelelő Aloe Via ar-
cápolót.

JÓ, HA TUDOD
MORINGA KIVONAT
A hagyományos orvoslásban a nö-
vény antiszeptikumként szolgál és a 
magok baktériumölő hatását az élvez-
hetetlen víz felkészítésére is használ-
ják. Tehát igazi csodanövény. A morin- 
ga olajfa láthatatlan magjaiból nyerik 
a kivonatot, mely nagyon gazdag an- 
tioxidánsokban, fehérjékben és vita-
minokban, valamint a kozmetikában 
is használják.

A moringa kivonat védi a bőrt a levegő 
és az UV-sugárzás káros környezeti 
hatásaitól. Megelőzi a mikrorészecs-
kék lerakódását a bőrön (lótuszhatás) 
és lehetővé teszi a bőr alapos tisztí-
tását. A moringa kivonat salaktalanítja 
és mélyrehatóan tisztítja a bőrt.

GYÖMBÉR KIVONAT
2018-ban a gyömbér volt az év 
gyógynövénye. Már ez sokat elárul a 
sokoldalúságáról. Az általunk használt 
kivonat Madagaszkárról származik és 
nemcsak a szabadgyökök ellen har-
col, hanem megelőzi a bőröregedést 
is a benne lévő antioxidánsoknak kö-
szönhetően.

BUBBLE -BOOSTER
Az Aloe vera Magic Bubble Mask 
géles textúrája a bőrön néhány má-
sodperc alatt sűrű, fehér habréteggé 
alakul. 
De hogyan is működik ez a hatás va-
lójában?

A maszk egy kétfázisú termék. Két 
rész alkotja, a tisztító gél és az aktivá-
ló folyadék magas oxigéntartalommal, 
melyeket a csomagoláson belül elvá-
lasztottunk egymástól. Felrázás so-
rán keverednek el egymással. A gél a 
dobozban nyomás alatt áll és amikor 
kinyomjuk, csökken a nyomás, így az 
aktiváló folyadékban lévő oxigén fel-
szabadul, majd buborékok képződnek 
a bőrön a felvitel után. Ezek gondos-
kodnak a hatóanyagok bőrbejutásáról.

A bubble booster növeli az oxigénellá-
tást, mely szintén a méregtelenítés és 
a nedvesség hatását fokozza.

Összetevők: Aqua (Water), Aloe Barbadensis 
Leaf Juice, Polydimethylsiloxane, Perfluorohexa-
ne, Glycerin, Butylene Glycol, Cocamidopropyl 
Betaine, PEG-12 Dimethicone, Phenoxyethanol, 
Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium Lauryl 
Sulfoacetate, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Parfum (Fragrance), 
Pentafluoropropane, Perfluorodecalin, Moringa 
Oleifera Seed Extract, Hedychium Coronarium 
Root Extract, Sodium Hydroxide, Sodium Chloride, 
Ethylhexylglycerin, Xanthan Gum, Sodium Benzo-
ate, Disodium EDTA, Lactic Acid, Linalool, Hexyl 
Cinnamal, Citric Acid, Benzyl Salicylate, Disodium 
Phosphate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, 
Potassium Sorbate, Limonene, CI 19140 (Yellow 
5), CI 42090 (Blue 1)
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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
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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-Cap-
rylate/Caprate, Dimethicone, Phenoxyethanol, Ceteareth-20, Butyrospermum 
Parkii (Shea) Butter, Cetyl Palmitate, Carbomer, Ceteareth-12, Parfum (Frag-
rance), Sodium Hydroxide, Vitis Vinifera (Garpe) Seed Oil, Ethylhexylglycerin, 
Tocopheryl Acetate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Panthenol, 
Magnolia Biondii Flower Extract, Lactic Acid, Hexyl Cinnamal, Limonene, Bu-
tylphenyl Methylpropional, Citric Acid, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carbo-
xaldehyde, Citronellol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Linalool, Geraniol
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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

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, Octyldode-
canol, PEG-75 Stearate, Panthenol, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer, Ceteth-20, Steareth-20, Polyisobutene, Parfum (Fragran-
ce), Magnolia Biondii Flower Extract, Allantoin, Cardiospermum Halicacabum 
Flower/Leaf/Vine Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Echium Plantagineum Seed Oil, Salicornia Herbacea Extract, Sodium Hydroxi-
de, 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

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

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

Összetevők: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Stearate, 
Isopropyl Palmitate, PEG-20 Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, Ethylhexyl 
Stearate, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethan-
ol, 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
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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

Aloe vera 
intenzív kézbalzsam 
75 ml

Értékesítési érvek
• 40% aloe verával és bio körömvirág 

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

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
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 rugalmasabbnak hat
• 70% láthatóan feszesebb bőrt tapasztal

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

vizsgálatok alapján, mindennapi használattal

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 (Frag-
rance), 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)
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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)
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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-Glu-
coside, Glyceryl Oleate, Cocamidopropyl Betaine, 
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)
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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 Chlo-
rohydrate, PPG-15 Stearyl Ether, Steareth-2, Steareth-21, Phenoxyethanol, 
Glycerin, 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 Benzo-
ate, Eugenol, Citral, Benzyl Alcohol
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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 Sulfa-
te, 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 Methylpropio-
nal, Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Extract, Tocopherol, Lactic Acid, Hydroxyi-
sohexyl 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, 
Polyquaternium-10, Citric Acid, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), Glyce-
rin, Potassium Sorbate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydiben-
zoylmethane, Phyllostachis Bambusoides Leaf Extract, Ethylhexyl Salicylate, 
Butylphenyl Methylpropional, Lactic Acid, Geraniol, Linalool, Benzyl Benzoate, 
Eugenol, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Isop-
ropyl 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 SZÁJ- ÉS 
FOGÁPOLÁS 

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 SZÁJ- ÉS 
FOGÁPOLÁS 

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)



Viszlát csapzott frizura! Mostantól, ha reggel tükörbe nézel, 
erősnek, magabiztosnak és szépnek fogod érezni magad. 
Az Aloe vera Nutri-Repair hajápoló termékekkel a száraz, 
töredezett haj már a múlté. Az új hajápoló termékcsalád 
az aloe vera zselé és 7 természetes olaj kombinációjával 

táplálja és erősíti a hajat, illetve megvédi a töredezéstől is. 
A bársonyos puhaságért, az egészséges ragyogásért és 
az önbizalomért - egészen a hajvégekig.

HAJÁPOLÁS

   HairCare
LR ALOE VIA
hajápolás
Az egészséges, ragyogó 
hajért



INFORMÁCIÓK
Minden embernek körülbelül 90.000-140.000 hajszála 
van, melyekből naponta 60-100 szál kihullik. Egy hajszál 
naponta nagyjából 0,35 mm-t nő és 2-6 évig marad a fej-
tetőn, majd kihullik és egy pihenő szakasz után új hajszál 
képződik.

A HAJ FELÉPÍTÉSE
A haj 3 rétegből épül fel. A külső réteg a kutikula, amely 
több egymásba kapaszkodó sejtrétegből áll. Ez a réteg 
védi a gyengébb, belső hajstruktúrát. A kutikulán lipidek 
(zsírok) is találhatók. A lipidek védik a hajat a nedvesség-
vesztéstől és biztosítják a rugalmasságát. A haj felszínén 
található a lipidek fő alkotóeleme, a 18-MEA (methyl eico-
sanoic acid). 
A kutikula segítségével könnyen megállapítható, hogy a 
hajszál egészséges vagy sem. Ha egészséges, akkor sima 
és egyenletes a felülete, könnyen kifésülhető és egysége-
sen tükrözi vissza a fényt.

A kutikula alatt található a rostréteg (cortex), ami a haj 
90%-át teszi ki. A haj belsejében pedig a medulla helyez-
kedik el.

A SZÁRAZ, TÖREDEZETT HAJ JELLEMZŐI, 
SZÜKSÉGLETEI
Ha a haj száraz és töredezett, az jól látszik a károsodott és 
egyenetlen hajszálakon - ilyenkor könnyen gubancolódik 
és élettelen. Sőt, könnyen ki is szárad, hiszen a nedvesség 
könnyen kiszivárog a nyílt kutikulán.

Az ideális hajápoló olyan hatóanyagokat tartalmaz, amik 
táplálják, erősítik és javítják a hajat. Ehhez a haj felszínét 
minden hajmosás után megfelelően kell ápolni, hiszen ha 
egységes a felszín, nagyobb a ragyogás és könnyebb a 
kifésülhetőség.

A MEGFELELŐ HAJÁPOLÁS
A megfelelő ápolás a hajmosással kezdődik. Az első lé-
pés az alapos kifésülés, hogy a hajspray maradványokat 
eltávolítsuk. Mindig langyos vízzel moss hajat és kevés 
sampont használj! Öblítsd át rendesen a hajat és használj 
balzsamot is. Heti 1-2 alkalommal hajmaszk használata 
is ajánlott a mélyreható ápolás érdekében. Tapogasd át 
a hajad egy előmelegített törölközővel. Soha ne fésüld ki 
nedves állapotban! Ilyenkor a haj meggyengül.

A HAJ

Az egészséges és az 
egészségtelen haj

A haj felépítése

Medulla

Rost réteg

Kutikula

Egészséges haj

Egészségtelen haj



AZ LR ALOE VIA NUTRI-REPAIR HAJÁPOLÓ TERMÉKCSALÁD

SAMPON KONDÍCIONÁLÓ 
BALZSAM HAJMASZK HŐVÉDŐ SPRAY

Az LR Aloe Via Nutri-Repair termékcsaládot a száraz, töredezett haj teljeskörű ápolásához hoztuk létre. Minden termék 
egy külön feladatot lát el, hogy az egészségtelen haj újra ragyogó és rugalmas legyen. A tökéletes hajkorona visszanye-
réséhez a termékek kombinált használata ajánlott.

TISZTÍTÁS ÉS ERŐSÍTÉS
1. A sampon gyengéden ápolja a hajat 
és megszabadítja a szennyeződésektől.
2. B5-provitaminnal erősíti a hajszálakat 
és a 45% aloe vera tartalomnak 
köszönhetően nedvességgel látja el a 
fejbőrt és a hajat.

A makulátlanul tiszta és erős hajért. A gyönyörű ragyogásért, a 
rugalmasságért és a 3x könnyebb 
kifésülhetőségért.

A gyönyörű ragyogásért, a 
rugalmasságért és a több mint 
90%-kal kevesebb töredezésért. 

A rugalas, egészséges hajért.

RUGALMASSÁG
1. A balzsam 7 természetes olajból álló 
hatóanyag kombinációval táplálja és 
javítja a hajat.
2. Az ápoló összetevők kisimítják a haj 
felszínét.

HOSSZANTARTÓ VÉDELEM
1. A maszk a 7 természetes olajból álló 
hatóanyag kombinációnak 
köszönhetően ápolja a hajat.
2. Javítja a hajszerkezetét: a 18-MEA 
hatóanyag helyreállítja a károkat. A 
maszk visszaadja a haj stabilitását és 
hosszú távon véd a hajtöredezéstől. A 
hajfelszín kisimul.

HŐVÉDELEM
1. A spray védőréteget képez a 
hajszálakon, így védi őket a forróságtól.
2. Táplálja a hajat és nedvességgel látja 
el az aloe vera gélnek köszönhetően.

Hővédőréteg

Aloe vera zselé
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7 természetes olaj 
kombinációja

7 természetes olaj 
kombinációja

18-MEA hatóanyag

Szennyeződés, hajformázás 
maradványai

B5-provitamin

Aloe vera gél



AZ LR ALOE VIA NUTRI-REPAIR HAJÁPOLÓ TERMÉKCSALÁD

Olívaolaj
Fontos tápanyagokkal látja el a hajat, 

valamint védi a hajszálakat.

Lenmagolaj
Serkenti a sejtek regenerációját és ápolja a szá-

raz, érzékeny fejbőrt.

Kókuszolaj
Ápolja a fejbőrt és védi a hajat a 

kiszáradástól.

Avokádóolaj
Az értékes zsírsavak és a magas zsírtartalom 
által újra ragyogóvá és rugalmassá varázsolja 
a száraz és igénybevett hajat.

Argánolaj
Támogatja a haj természetes regeneráló 
folyamatait, erősíti a hajtöveket és 
gondoskodik a természetesen ragyogó hajról.

Napraforgóolaj
Gyengéden ápoló olaj, ami linolsavban 

különösen gazdag. Antioxidatív és sejtvédő 
hatású.

Makadámolaj
Nedvességgel és esszenciális 
tápanyagokkal látja el a száraz 
hajat.

7OILS

7 TERMÉSZETES OLAJ KOMBINÁCIÓJA
A balzsam és a maszk 7 természetes olaj speciális kombinációjával táplálja és javítja a hajat.

TESZTEKKEL ÉS TANULMÁNYOKKAL BIZONYÍTOTT HATÉKONYSÁG
A Nutri-Reapair termékcsalád hatékonyságát biofizikai tesztek és felhasználókon végzett kutatások bizonyítják.

A proDERM* biofizikai tesztjei
A kifésülhetőség vizsgálatához a hajat a samponnal és a balzsam-
mal kezeltük és nedves állapotban gépileg kifésültük. Megállapí-
tottuk, hogy a szükséges fésülés erőssége akár 3-szor kisebb, 
mint más sampon esetében, így a haj rugalmasabb.
A töredezés elleni hatékonyság is bizonyított. A hajat a sampon-
nal és a maszkkal ápoltuk, majd gépileg 4.500-szor fésültük. Más 
samponokhoz képest a töredezett hajszálak száma több mint 
90%-kal alacsonyabb volt.
A Dermatest Intézet** felhasználókon végzett kutatásai
A tesztalanyokon végzett kutatások alapján bizonyított, hogy az 
LR Aloe Via Nutri-Repair hajápoló termékek jelentősen hozzájárul-
nak a haj rugalmasságának, ragyogásának és kifésülhetőségének 
növeléséhez. Ráadásul a termékek illata is kellemes, a tesztala-
nyok 95%-a kedveli.

* A sampon, a kondícionáló balzsam és a hajmaszk kombinált használata esetén. A kifésülhetőséget, a töredezés elleni hatékonysá-
got biofizikális tesztekkel hasonlította a proDERM hagyományos samponokhoz 2018 januárjában.
** A Dermatest Intézet 2017 decemberében 40 résztvevőn végzett vizsgálata alapján

• Selymes rugalmasság:

akár 3x könnyebb

kifésülhetőség*

• Egészséges ragyogás:

több mint 90%-kal

kevesebb törött hajvég*

• Vitalizáló illat:

résztvevők 95%-a

szereti az illatot**



ALOE VERA 
1.5 HAJÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Főleg száraz, igénybevett hajra ajánlott.

JELLEMZŐK
A balzsam belülről táplálja és javítja a hajat a 7 természe-
tes olaj kombinációjával. Az ápoló anyagok kisimítják a 
haj felszínét.

HASZNÁLAT
Minden hajmosáshoz.
Vigyél fel diónyi mennyiséget a nedves hajra, dolgozd el 
a hajtöveken és a hajvégeken. Várj 2-3 percet, míg hatni 
kezd, majd öblítsd le alaposan.

KIEGÉSZÍTÉS
A sampon és a balzsam kombinált használata minden 
hajmosásnál ajánlott. Heti egy alkalommal helyettesíthe-
ted a balzsamot a hajmaszkkal. Az extra hővédelemért 
használd a sprayt is. 

HASZNOS INFORMÁCIÓ
A hajmosás által a kutikula kinyílik és a haj különösen 
érzékeny lesz a külső hatásokra, mint a forróság és a 
fésülés. A balzsam gondoskodik róla, hogy ez a külső 
réteg visszazáródjon. Így a haj nem veszít nedvességet, a 
sima hajfelszín pedig még ragyogóbbá varázsolja a hajat.

CÉLCSOPORT
Minden hajtípusra ajánlott, de főleg száraz, igénybevett 
hajra.

JELLEMZŐK
A sampon gyengéden tisztítja a hajat, megszabadítja 
szennyeződésektől. B5-provitaminnal erősíti a hajat, és a 
45% aloe vera gélnek köszönhetően nedvességgel látja 
el a hajat és a fejbőrt.

HASZNÁLAT
Minden hajmosáshoz.
Vigyél fel diónyi mennyiséget a nedves hajra, gyengéden 
masszírozd be, majd öblítsd le.

KIEGÉSZÍTÉS
A sampon és a balzsam kombinált használata minden 
hajmosásnál ajánlott. Heti egy alkalommal helyettesíthe-
ted a balzsamot a hajmaszkkal. Az extra hővédelemért 
használd a sprayt is. 

HASZNOS INFORMÁCIÓ
A sampon a tisztítással kinyitja a kutikulát, feloldja a le-
rakódásokat, megszabadítja a fejbőrt a faggyútól, a kor-
pától és a szennyeződésektől. Így a haj fel tudja venni a 
tápanyagokat.

Összetevők: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Sodium Laureth Sul-
fate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Cocoyl Glutamate, 
Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum (Fragrance), Glycerin, Panthenol, 
Sodium Benzoate, Citric Acid, Sodium Cocoyl Glutamate, Hydroxypropyl 
Oxidized Starch PG Trimonium Chloride, Potassium Sorbate, Starch Hydroxy-
propyltrimonium Chloride, Lactic Acid, Sodium Lactate, Urea, Linalool, Benzyl 
Salicylate, Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Levulinic Acid, p-Anisic Acid, 
Bambusa Vulgaris Leaf Extract, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides 
Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, CI 19140 (Yellow 5), CI 61570 (Green 6), 
CI 42090 (Blue 1)

Értékesítési érvek
• 45% aloe vera gél és bio bambusz kivonat
• Gyengéden tisztítja és erősíti a hajat,

valamint nedvességgel látja el a fejbőrt és a
hajat

Összetevők: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetyl Alcohol, 
Stearamidopropyl Dimethylamine, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Dimethicone, 
Phenoxyethanol, Hydrogenated Castor Oil/Sebacic Acid Copolymer, Panthenol, 
Citric Acid, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Polyquaternium-37, Par-
fum (Fragrance), Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Linum Usitatissimum (Linseed) 
Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Argania Spinosa 
Kernel Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Bambusa Vulgaris Leaf Extract, 
Linalool, Benzyl Salicylate, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

Értékesítési érvek
• 15% aloe vera géllel és 7 természetes olaj

speciális kombinációjával
• Belülről táplálja és javítja a hajat
• Kisimítja a haj felszínét

Aloe vera Nutri-Repair
sampon
200 ml

Aloe vera Nutri-Repair kon-
dícionáló balzsam
200 ml



ALOE VERA 
1.5 HAJÁPOLÁS

CÉLCSOPORT
Száraz, igénybevett hajra ajánlott.

JELLEMZŐK
A spray védőréteget képez a hajszálakon és véd a hővel 
szemben.
Táplálja a hajat és az aloe vera gélnek köszönhetően 
nedvességgel látja el.

HASZNÁLAT
Szárítás vagy vasalás előtt fújd a megmosott, nedves 
hajra. Ne öblítsd ki! 
Szükség esetén száraz hajra is fújhatod.

KIEGÉSZÍTÉS
A sampon és a balzsam kombinált használata minden 
hajmosásnál ajánlott. Az extra hővédelemért használd a 
sprayt is.

HASZNOS INFORMÁCIÓ
A forróság (szárítás, vasalás) megtámadja a kutikulát. 
Megfelelő védelem nélkül a haj kiszáradhat és töredez-
het.

CÉLCSOPORT
Száraz, igénybevett hajra ajánlott.

JELLEMZŐK
A maszk a 7 természetes olajból álló hatóanyag kombi-
nációnak köszönhetően ápolja a hajat.
Javítja a haj szerkezetét: a 18-MEA hatóanyag helyreál-
lítja a károkat. A maszk visszaadja a haj stabilitását és 
hosszú távon véd a hajtöredezéstől. A hajfelszín kisimul.

HASZNÁLAT
Szükség esetén, megelőzés céljából heti 1-2 alkalommal 
a hajbalzsam helyett vigyél fel diónyi mennyiséget a hajra. 
Várj 3 percet, míg hatni kezd, majd alaposan öblítsd le.

KIEGÉSZÍTÉS
A sampon és a balzsam kombinált használata minden 
hajmosásnál ajánlott. Az extra hővédelemért használd a 
sprayt is.

HASZNOS INFORMÁCIÓ
A haj 2%-ban lipidekből (zsírok) áll. A lipidek védik a hajat 
és rugalmasságot kölcsönöznek neki. A 18-MEA (methyl 
eicosanoic acid) a lipidek fő összetevője a haj felszínén. 
Negatív külső hatások, mint például a festés, tönkretehe-
tik ezt a lipidréteget, a haj pedig könnyen töredezhet. A 
hajmaszk és a 18-MEA hatóanyag védik a hajat a további 
károktól.

Összetevők: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetyl Alcohol, 
Glycerin, Stearamidopropyl Dimethylamine, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethan-
ol, Citric Acid, Polyquaternium-37, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Parfum (Fragrance), Behentrimonium Methosulfate, Amodimethicone, C10-40 
Isoalkylamidopropylathyldimonium Ethosulfate, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, 
Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Argania Spinosa 
Kernel Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Trideceth-12, Cetrimonium Chloride, Cyclotet-
rasiloxane, Bambusa Vulgaris Leaf Extract, Cyclopentasiloxane, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Linalool, Benzyl Salicylate, Sodium Benzoa-
te, Lactic Acid, Potassium Sorbate

Összetevők: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Butylene Glycol, 
PEG-12 Dimethicone, Propylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Glycerin, Panthenol, Sodium Laneth-40 
Maleate/Styrene Sulfonate Copolymer, Silicone Quaternium-16, Wheat Amino 
Acids, Undeceth-11, Ethylhexylglycerin, Butyloctanol, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Extract, Lactic Acid, Undeceth-5, Linalool, Benzyl Salicylate, 
Limonene, Potassium Sorbate, Citric Acid, Hexyl Cinnamal, Sodium Benzoate, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Citronellol, Citral, Disodium EDTA, Bambusa 
Vulgaris Leaf Extract, Isoeugenol, Iodopropynyl Butylcarbamate

Értékesítési érvek
• 60% aloe vera géllel és bio bambusz 

kivonattal
• Védőréteget képez a hajon
• Táplálja és nedvességgel látja el a hajat

Aloe vera Nutri-Repair 
hajmaszk
200 ml

Aloe vera Nutri-Repair hő-
védő spray
150 ml

Értékesítési érvek
• 15% aloe vera géllel és 7 természetes olaj 

speciális kombinációjával
• Mélyrehatóan táplálja a hajat, visszaadja a 

stabilitást és tartósan véd a töredezéssel 
szemben



   Men
Care

LR ALOE VIA
Férfi ápolás

A férfiak friss és ápolt bőréért

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



Aloe vera borotvahab
200 ml

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 
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



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



Körömvirág kivonat

   Baby
Care

LR ALOE VIA
Babaápolás

A gyengéden ápolt bababőrért

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.

BABAÁPOLÁS



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
baba popsikrém
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
baba habfürdő 
és sampon
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. 



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
baba arc-  
és testápoló
100 ml
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Aloe vera Kids 3 az 1-ben 
tusfürdő, habfürdő és 
sampon
250 ml

CÉLCSOPORT
Gyerekeknek 3 és 12 éves kor között.

JELLEMZŐK
Bandi majommal a fürdés igazi kaland - tetőtől talpig.
1. Gyengéd tisztítás a bőrnek a gondosan kialakított kí-

méletes receptúra által.
2. Gyengéd tisztítás a hajnak a gondosan kialakított kí-

méletes receptúra által.
3. Intenzív ápolást biztosít és könnyen kifésülhetővé * 

varázsolja a hajat.

A 30% aloe vera zselé, panthenol és a bio barack kivonat 
kombinációja nedvességgel látja el és védi a hajat és a 
bőrt, míg a trópusi gyümölcsös illat a legkisebbekben is 
felébreszti a dzsungel-lázat. A termék színezékanyagok-
tól mentes.

HASZNÁLAT
Fürödj meg és mosd meg a hajad az Aloe vera 3 az 1-ben 
tusfürdő, habfürdő és samponnal! Élvezd a gyümölcsös 
illatot, majd öblítsd le magad! Kész is!

KIEGÉSZÍTÉS
Különösen érzékeny bőrre az Aloe vera baba arc- és tes-
tápoló használata is ajánlott.
Kevésbé érzékeny bőrre az Aloe vera  testápoló haszná-
latát javasoljuk. Az Aloe vera elsősegély spray megnyug-
tatja az igénybe vett bőrt, segíti a regenerációt és újra 
egyensúlyba hozza a bőrt.

JÓ, HA TUDOD
Az új Aloe vera Kids termékcsalád alapját a kiemelkedő-
en magas aloe vera zselé tartalom biztosítja. A kíméletes 
és természetes termékcsalád az aloe vera sokoldalú ha-
tékonyságától ilyen különleges: regenerál, nedvességgel 
lát el, nyugtat és véd. Ráadásul panthenolt is tartalmaz:
tökéletes a babák érzékeny bőrére!

* A proDERM intézet által tesztelve
Tanulmány száma: 19.0226-81

Összetevők: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Lauroyl 
Methyl Isethionate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Panthenol, 
PEG-120 Methyl Glucose Trioleate, Glyceryl Oleate, Coco-Glucoside, Parfum 
(Fragrance), Sodium Chloride, Polyquaternium-10, Trisodium Ethylenedia-
mine Disuccinate, Prunus Persica Fruit Extract, Tocopherol, Hydrogenated 
Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Propanediol, Isopropyl 
Alcohol, Potassium Sorbate, Citric Acid, Sodium Acetate, Lactic Acid, Sodium 
Benzoate

Értékesítési érvek
• 30% aloe vera zselével, panthenollal és bio 

őszibarack kivonattal
• Nedvességgel látja el és védi a bőrt és a 

hajat
• Javítja a haj kifésülhetőségét
• Különösen kíméletes receptúra
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Tudományosan bizonyított: 
kíméletes a fogakhoz

Aloe vera Kids 
csillogó fogkrém
50 ml

CÉLCSOPORT
Az első fogaktól egészen 6 éves korig ajánlott.

JELLEMZŐK
Tomi tigris garantálja a szórakozást fogmosás közben is. 
A csillogó fogkrém finom mentaillattal gyengéden, mégis 
alaposan tisztítja a tejfogakat. A tejfogaknak is különle-
ges, gyerekbarát ápolásra van szükségük.
38% aloe verával ápolja a fogínyt, xilitollal véd a fogszu-
vasodással szemben és kálciummal erősíti a fogzomán-
cot.
Nem tartalmaz mesterséges édesítőt és tartósítószert.

HASZNÁLAT
Az első fog megjelenésétől naponta egyszer használd a 
fogkrémet borsónyi mennyiségben!
2 éves kortól napi kétszeri használat javasolt. A félrenye-
lést elkerülendő, felügyelet mellett használd!

JÓ, HA TUDOD
A fogkrém fluorid tartalma igazán gyerekbarát (1000ppm).

A xilitol egy cukorhelyettesítő, ami fogbarát, fogszuvaso-
dásgátló és csökkenti a lepedékképződést.

Összetevők: Sorbitol, Aloe Barbadensis Extract, Hydrated Silica, Xylitol, 
Xanthan Gum, Aqua (Water), Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Aroma (Flavor), 
Calcium Glycerophosphate, Sodium Fluoride, Mica, CI 19140 (Yellow 5),  
CI 42090 (Blue 1), CI 77891 (Titanium Dioxide)

Értékesítési érvek
• 38% aloe vera zselével, xilitollal és kálcium-

mal
• Gyerekeknek megfelelő fluoridtartalommal
• Ápolja a fogínyt, véd a fogszuvasodással 

szemben és erősíti a fogzománcot
• Mesterséges édesítőt és tartósítószert nem 

tartalmaz, bőrgyógyászatilag tesztelt



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. Véd 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), 
Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Bis-Ethylhexyloxyphenol 
Methoxyphenyl Triazine, Butyl Methoxydibenzoylmethane, C12-15 Alkyl Ben-
zoate, Potassium Cetyl Phosphate, Cetearyl Alcohol, Diethylhexyl Butamido 
Triazone, Cyclopentasiloxane, Coco-Caprylate/Caprate, Pentylene Glycol, 
Phenoxyethanol, Decyl Glucoside, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP 
Copolymer, Stearyl Dimethicone, Parfum (Fragrance), Octadecene, Disodium 
EDTA, Ethylhexylglycerin, Propylene Glycol, Butylphenyl Methylpropional, So-
dium 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, 
Bisabolol, Carbomer, Disodium EDTA, Tocopherol, Menthol, Parfum (Fra-
grance), Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Hexyl Cinnamal, 
Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Geraniol, Limonene



BAMBUSZ
vízhajtó, méregtelenítő, 
gyulladáscsökkentő, 

erősíti az immunrendszert, 
csökkenti a bőr irritációját, 

védi a bőr épségét, hidratál, 
ellenállóbbá, rugalmassá teszi 

a hajszálakat, csökkenti a 
töredezett hatást

FŰZFAKÉREG
gyulladáscsökkentő, 

lázcsillapító, 
fájdalomcsillapító

KOMLÓ
idegnyugtató, 

izomlazító, 
szorongásoldó

MSM
gyulladáscsökkentő, 
fájdalomcsillapító, 

segít az allergia megszün-
tetésében, csökkenti a 
koleszterin lerakódását,  
részt vesz az energiater-

melő folyamatokban, részt 
vesz a sejtképződésben

SHEA VAJ
hidratál, csökkenti az ek-
cémás tüneteket, enyhíti a 
bőrproblémákat, allergiás 

reakciókat, fényvédő,  
gyulladáscsökkentő,  

segíti a bőr regenerá-
lódását

AVOKÁDÓOLAJ
ösztönzi a sejtregenerációt, 
gyulladáscsökkentő antibak-
teriális hatású, öregedésgátló, 

természetes fényvédő, csökkenti 
a hajhullást és a korpát, segíti a 

hajszálak növekedését

BORÁGÓ
vizelethajtó,  

csökkenti az allergiás 
tüneteket, segíti a 

hajszálak, körmök, kötő-
szövetek felépítését

GYAPOT
védi a bőr felső rétegét, 

megakadályozza a szennye-
ződések bejutását,  

magas omega-6 tartalmú, 
javítja a bőr természetes 

védekezőképességét

KÖRÖMVIRÁG
hidratáló, fertőtlenítő, 

sebgyógyító, gyulladás-
csökkentő,  bőrnyugtató, 

csillapítja a vérzést, 
elősegíti a hegesedést, 

megakadályozza a sérült 
részek megdagadását

OLÍVA
antioxidáns 

véd a szabadgyökök 
ellen, 

öregedés gátló, mélyen 
táplálja a bőrt, szabályoz-

za a hidratáltságot 
bőrnyugtató, 

feszesítő

SZEZÁMOLAJ
antioxidáns, a bőr 

mélyebb rétegeinek is 
védelmet nyújt a nappal 
szemben, bőröregedés 
gátló, könyök, térd és 

boka területén látványos 
a hatása

LENMAGOLAJ 
gyulladásgátló, bőrfeszesítő, hidra-
táló, megakadályozza a hajhullást 
és a korpásodást, meggátolja a 
bőr és a haj kiszáradását, erősíti 

a hajat

CÁPAMÁJOLAJ
immunerősítő,  

támogatja a bőr 
gyógyulását,  

lassítja az öregedési 
folyamatokat,  

csillapítja a pikkelysömört

GYERMEKLÁNCFŰ
vértisztító,  

emésztést segítő, 
izzasztó,  

vizelethajtó, 
élénkítő

LIGETSZÉPEOLAJ
gyorsan beszívódik, 

bársonyossá, selymessé 
teszi a bőrt, 

frissít

OLÍVAOLAJ
puhít, hidratál 

kisimít, harcol a sza-
badgyökök ellen,  

megakadályozza a korai 
öregedést

VADRÓZSA
antioxidáns, 

általános bőrkondícionáló, 
karotionid forrás, 

gyulladáscsökkentő

MAKADÁMOLAJ 
stimulálja a vérkeringést, tisztítja 
a nyirokrendszert, sebgyógyító 
és nyugtató hatású, bőrpuhító, 

véd az UV-sugarakkal szemben, 
védi a töredezett hajat, fényt ad 

a hajnak

CICKAFARKFŰ
gyulladáscsökkentő,  

sebösszehúzó,  
sebgyógyító

JÁZMIN
bőrregeneráló,  

hidratáló, javítja a bőr 
rugalmasságát

MAGNÓLIA
gyulladáscsökkentő, 

csökkenti a bőr 
duzzanatát, 

megszünteti a bőr 
kipirosodását, 
antioxidáns

PASSIÓ GYÜMÖLCS
fájdalomcsillapító, 
nyugtató hatású

VÖRÖS SZANTÁLFA
gyulladáscsökkentő, 

fertőtlenítő, 
sebgyógyító

NAPRAFORGÓOLAJ
megnyugtatja, hidratálja a bőrt, 
gyulladáscsökkentő, megszün-
teti a bőrirritációt, táplálja a ha-
jat és szép ragyogást ad neki, 
megakadályozza a hajszálak 

elvékonyodását

ECHINACEA
herpeszek,
influenza, 

gyomorvírusok ellen, 
gyulladásgátló, kötőszö-

vetek aktiválása, 
nyílt sérülések 

gyógyítása

JOJOBAOLAJ
hidratál, táplál,  

minimalizálja a ráncokat,  
megfiatalítja a bőrt

MAHÓNIA
akné, pikkelysömör 

ellen, megnyugtatja a 
korpás, hámló bőrt, 

csökkenti a korpásodást,  
enyhíti a bőr irritációját

PROPOLISZ
antioxidáns, 

pattanástalanító, 
antibakteriális, 

gombaölő, 
gyógyítja a 
sérüléseket, 
stimulálja a 

mikrokeringést

ZÖLD TEA
antioxidánsokban 

gazdag, véd a sza-
badgyökökkel szemben, 
összehúzza, finomítja a 
pórusokat, csökkenti a 
bőr zsírosságát, szabá-

lyozza a sejtciklust

EUKALIPTUSZ LEVÉL
fájdalomcsillapító,  

görcsoldó,  
pattanások, sebek, 
fekélyek gyógyítása

KAKUKKFŰ
fertőtlenítő,

erősíti az immun-
rendszert, javítja a 

vérkeringést, torokfájásra 
is alkalmas

MANDULAOLAJ
segíti a hajszálak növekedé-

sét és megerősödését, 
eltünteti a szem alatti 
karikákat, hidratál, 

tisztítja a pórusokat, 
körömápoló, gyulladáscsök-

kentő, bőrirritációk ellen

RICINUSOLAJ
hashajtó, 

fájdalomcsillapító, 
izomlazító, 

fokozza az ízületek 
működését, 
bőrirritációk 
kezelésére

ZSÁLYA
vértisztító,  

emésztésserkentő, 
gyulladáscsökkentő, 

nyugtató

EUKALIPTUSZOLAJ
serkenti a vérellátást, 

hozzájárul a teljes 
ellazuláshoz, 

lelki problémákra is 
megoldás

KAMILLA
fájdalomcsillapító, 

görcsoldó,  
gyulladás- 
csökkentő, 

antibakteriális, 
antiallergén, nyugtató

MEDVESZŐLŐLEVÉL
antibakteriális, 

gyulladáscsökkentő, 
összehúzó

RIZSCSÍRAOLAJ
antioxidáns, 

öregedésgátló, 
regeneráló, 
aktiválja a 

mikorkeringést, 
gátolja a szemkörnyéki 

karikák kialakulását

TÉLIZÖLD OLAJ
vérkeringésserkentő, 

gyulladáscsökkentő, fáj-
dalomcsillapító, enyhíti az 
izomgörcsöket, az izom- 

és ízületi fájdalmakat

NYERS KÓKUSZOLAJ
puhítja a bőrt, eltünteti a 

bőrhibákat, lassítja az öregedést, 
fényesebbé varázsolja a hajat, 

gomba- és baktériumölő

FEHÉR TEA
regenerálja a sejteket, javítja 
a mikrocirkulációt, magas 
antioxidáns tartalmú, véd 
a szabadgyökök ellen, 

regenerálja az érfalat, javítja a 
sérülések állapotát, kisimítja a 
ráncokat, energiával tölti fel a 
bőrt, védi a kötőszöveteket a 

napsugárzással szemben

KIVI
bőrtónus- és 

 textúrajavító,vérnyomás- 
csökkentő, 

megelőzi a szívbetegsé-
geket, 

megkönnyíti az elalvást

MÉHVIASZ
nyugtat, 
lágyít, 

hidratál

SÁRGABARACKMAG 
OLAJ

hidratáló, gyulladt bőr ke-
zelésére, antioxidáns, öre-
gedésgátló, sejtmegújító, 

javítja a bőr rugalmasságát, 
revitalizáló,  

regeneráló, tonizáló

ARGÁNOLAJ 
segít pótolni az elveszett nedves-
séget, visszaadja a bőr és a haj 
egészséges fényét, intenzíven 
ápol, csökkenti a viszketést és 
a kiszáradást, gyulladásgátló, 

öregedésgátló

GYÖMBÉR
erősíti az immunrend-

szert, gyulladáscsökkentő, 
csökkenti az ízületi 

fájdalmakat, 
emésztésjavító, 
gyomornyugtató

KIVONATOK HATÉKONYSÁGAI



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)
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WELLNESS PARTY – KÉRDÉSEK – ÉRTÉKESÍTÉS

Teszteld az új ismereteket!
Gyakorolj az édesanyáddal, testvéreddel 
vagy barátnőddel az első wellness party 
előtt! Ez majd magabiztosságot ad 
számodra.

HASZNOS TIPP

LR ZEITGARD 
ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ

SIKERSTRATÉGIÁK AZ

MIELŐTT BELEVÁGSZ:

Kezdd az üzletet a Zeitgard Pro kozmetikai készülék eladásával, ami az LR Zeitgard 
termékcsalád fontos tagja! Helyezd arra a fókuszt, hogy felkeltsd a vásárlók 
érdeklődését az új készülék iránt!

Ennek a megvalósításához egy nagyon egyszerű és könnyen használható 
értékesítési koncepciót találtunk ki: WELLNESS PARTY-KÉRDÉSEK-ÉRTÉKESÍTÉS.
Használd útmutatóként és kövesd lépésről lépésre!

A Zeitgard Pro egy igazi mindentudó készülék a szépségápolás területén: ismerkedj meg alaposan a 
funkcióival, hatékonyságával, alkalmazási lehetőségeivel – és mindenképp teszteld te magad is! Csak az 
tud másokat lelkesíteni, aki  maga is lelkes. Számos informatív anyagot állítottunk össze segítségül.

SOKOLDALÚ INFORMÁCIÓS ANYAGOK

– Értékesítési brosúra
– LR Collection
– Szépségkalauz
– Terméklexikon
– GYIK
– Zeitgard Pro termékvideó
– Szakértői videók
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Minden az érdeklődőszerzéssel indul. A megfelelő stratégiával könnyen új 
érdeklődőket találhatsz a Zeitgard Pro értékesítéséhez.

A VENDÉGEK ÉRKEZÉSEKOR KÖVESD A NAGYON EGYSZERŰ ÉS KÖNNYEN ALKALMAZHATÓ 
ÉRTÉKESÍTÉSI KONCEPCIÓT: WELLNESS PARTY – KÉRDÉSEK – ÉRTÉKESÍTÉS!

MOST PEDIG
VÁGJUNK BELE!

Kezdj laza beszélgetésbe a barátaiddal vagy családtagjaiddal! Mesélj arról, hogy kipróbáltál 
valami újat az LR-től és nagyon fellelkesítettek a Zeitgard Pro-val szerzett tapasztalataid. 
Kérdezd meg a beszélgetőpartnered, hogy van-e kedve – barátokkal és ismerősökkel közösen 
– egy kötetlen ismerkedésre és tesztelésre! Egyeztess rögtön időpontot!

A szituáció: új érdeklődőszerzés

Lépj kapcsolatba a vásárlóddal online vagy hívd fel és teremts lelkesítő hangulatot, miközben 
elmeséled neki, hogy valamit meg kell ismernie, ami téged már meggyőzött! Egyeztess 
időpontot a wellness party-ra!

B szituáció:  meglévő vásárló lelkesítése

1. LÉPÉS: WELLNESS PARTY
Mutasd be az új Zeitgard Pro készüléket a 
négy alkalmazási móddal!

2. LÉPÉS: KÉRDÉSEK
Érdeklődj az egyéni bőrigények iránt és ajánlj 
Zeitgard ápoló termékeket!

3. LÉPÉS: ÉRTÉKESÍTÉS
Ajánld a Zeitgard Pro-t szettben vagy üzleti 
lehetőségként!
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MINDEN MEGVAN A BEMUTATÓHOZ?

1. LÉPÉS:
WELLNESS PARTY

A meggyőző termékbemutató az üzleti siker elengedhetetlen része. Koncentrálj a lelkesítésre, 
az azonnali hatékonyságra és a spontán értékesítésre!

Kezdd például így:
"Az innovációval, amit mindjárt megmutatok nektek szépségszalont varázsolhattok az otthonotokból!
1 készülék – 4 alkalmazási mód az időtlen szépségű, ápolt bőrért – a kezelőfejeket nagyon egyszerű 
cserélni. A készüléket szabadalomra is bejelentettük és hatékonysága bőrgyógyászatilag igazolt."

ELLENŐRZŐ LISTA

Zeitgard Pro mind a 4 fejjel

Arctisztító krém

Arctisztító tonik

Akitváló testápoló

Beauty Diamonds nappali krém

Bőranalízis kérdőív

KIEGÉSZÍTÉS

1 narancs

1 filc

Egy tál víz  

(vagy egy szórófejes flakon)

1 doboz papírzsebkendő

Törölköző minden vendégnek

Vattapamacs

Toll minden vendégnek
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KEZDD A BEMUTATÓT A TISZTÍTÓ FEJJEL!
HELYEZD ELŐSZÖR RÁ AZ ADAPTERRE! A FEJ NAGYON KÖNNYEN, 
EGYETLEN PATTINTÁSSAL A KÉSZÜLÉKRE HELYEZHETŐ.

"MIT GONDOLTOK, MIÉRT OLYAN 
FONTOS AZ ARCTISZTÍTÁS?"

ADD KÖRBE EGYSZER A KRÉMET, HOGY A VENDÉGEK 
MEGTAPINTHASSÁK A TEXTÚRÁT ÉS KIPRÓBÁLHASSÁK 
AZ ILLATOT!

Vond be a vendégeket is és kérdezd meg:

Várd meg a válaszokat és szükség esetén egészítsd ki a következő pontokkal:

–  A bőrünk az éjszaka folyamán kiválasztja a faggyút és az elhalt hámsejteket, 
amiket reggel el kell távolítani.

–  Este meg kell szabadítanunk a bőrt a portól, a szennyeződésektől és a 
sminktől. 

A nem megfelelő tisztítás hatására pattanások alakulhatnak 
ki és a bőr gyorsabban öregszik.

A TISZTÍTÓ FEJ KÜLÖNLEGESSÉGE:

Az egyedülálló, lekerekített kefeszálak oszcilláló mozgást 
végeznek (ide-oda mozognak), így könnyen csúsznak az 
arcbőrön és kíméletesen, de hatékonyan távolítják el a 
maradványokat. 6.400 fordulat per perc sebességgel pórus 
mélységig tisztítják az arcbőrt, mégsem irritálják.

EZ MILYEN ELŐNYÖKET JELENT SZÁMODRA?

–  A szennyeződések, a por és a smink szuper kíméletes és alapos 
tisztítása

–  10x hatékonyabb, mint a kézi tisztítás
–  A kefeszálak egyedülálló MicroSilver technológiájának köszönhetően a 

kefefej akár 3 hónapig higiénikusan tiszta marad
–  Javítja a bőrképet és kisimítja a bőrszerkezetet

TÖKÉLETES VÁLASZTÁS
A tisztítófej pozitív tulajdonságainak erősítéséhez 
a Zeitgard arctisztító krém használata ajánlott. A 
készülékkel való közös használathoz alakítottuk ki, 
így ehhez a textúrája is tökéletesen illeszkedik a 
pórus mélységig tiszta bőrért.
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LELKESÍTS AZ AZONNALI HATÉKONYSÁGGAL!

A gyorsan és egyszerűen bemutatható, látható hatékonysággal könnyű a 
meggyőzés. Válassz ki egy vagy több trükköt a különösen kíméletes és alapos 
tisztítás bemutatásához:

Húzz egy-egy filcvonást mindkét kézfejedre! Az egyik vonalat próbáld meg kézzel víz és 
vattapamacs segítségével eltávolítani, a másikat pedig a tisztító fej segítségével!
A kézi eltávolítás nem lesz sikeres. A bőr irritált, piros lesz. Figyeld meg, hogy a másik 
kézfejeden a tisztító fej milyen kíméletesen távolítja el a vonalat másodpercek alatt és még 
kellemes bőrérzetet is hagy.

FILCES TRÜKK

Ezért volt szükség a narancsra. Magyarázd el, hogy a narancs testesíti meg a bőr sajátosságait! 
Nyomj egy kis csepp sminkterméket a narancsra és oszlasd el! Próbáld meg egy nedves 
vattapamaccsal eltávolítani! Ez nem lesz eredményes. A maradékot távolítsd el a tisztító fejjel, 
azonnal eltűnik.

NARANCSOS TRÜKK 1.

Fogd a narancsot és magyarázd el, hogy ez testesíti meg a bőr sajátosságait! Fektess egy 
papírzsebkendőt a narancsra és nedvesítsd be a szórófejes flakon segítségével! Simíts a 
kezeddel a zsebkendőn – el fog szakadni (ez mutatja a kézi tisztítást). Ismételd meg a folyamatot 
a tisztító fejjel! A papírzsebkendő sem a  narancshéj nem fog sérülni.

NARANCSOS TRÜKK 2.
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HALADJ TOVÁBB A RADÍROZÓ FEJJEL! EZ IS EGYETLEN 
MOZDULATTAL A KÉSZÜLÉKRE HELYEZHETŐ.

Kérdezz rá:

"SZERETNÉTEK IGAZÁN JÓT TENNI A 
BŐRÖTÖKKEL?"

"Akkor kényeztessétek egy intenzív méregtelenítő 
radírozással! Egészítsétek ki a bőrápolási rutinotokat és 
használjátok a tisztító fej helyett heti két alkalommal a 
radírozó fejet!"

HAGYD, HOGY A VENDÉGEK MAGUK IS 
KIPRÓBÁLHASSÁK ÉS ADJ NEKIK ARCTISZTÍTÓ 
TONIKOT VATTAKORONGON!

TÖKÉLETES 
KOMBINÁCIÓ
Ajánld a vendégeknek az LR Zeitgard 
arctisztító tonik használatát! Gondoskodik a bőr 
megnyugtatásáról a tisztítás után, valamint a savas 
védekezőrendszer visszaállításáról.

AZ INTENZÍV RADÍROZÓ FEJ KÜLÖNLEGESSÉGE:

A speciális ultrahanghullámok által a vízmolekulák mozgásba 
lendülnek a bőrfelszínen és elpárolognak. Itt elengedhetetlen 
a bőr előzetes benedvesítése. A vízmolekulák párolgása kis, 
fájdalommentes mikrorobbanásokkal hasonlítható össze a bőrön. 
Az így felszabaduló energia kioldja a szennyeződéseket a mély 
bőrpórusokból és a legfelső bőrréteg részeit is.

EZ MILYEN ELŐNYÖKET JELENT SZÁMODRA?

–  Megszabadítja a bőrt a felesleges faggyútól és elhalt 
hámsejtektől

–  Gondoskodik a láthatóan sima és friss bőrről
–  A rendszeres használat megelőzheti a problémás bőr 

kialakulását
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Nedvesítsd be a kézfejed, majd menj végig a bőrön a radírozó fejjel 45 fokos szögben 
tartva és mutasd meg, hogy párolognak el a vízcseppek!

MIVEL EZ A BEMUTATÓ NAGYON LÁTVÁNYOS, ADD 
KÖRBE A ZEITGARD PRO KOZMETIKAI KÉSZÜLÉKET, 
HOGY A VENDÉGEK MAGUK IS KIPRÓBÁLHASSÁK! 
NAGYON LELKESEK LESZNEK!

LELKESÍTS AZONNALI HATÉKONYSÁGGAL!
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KÖVETKEZZEN AZ ARCÁPOLÁS ÉS A BŐRÖREGEDÉS-
CSÖKKENTŐ FEJ. EZ A FEJ IS EGYETLEN PATTINTÁSSAL 
A KÉSZÜLÉKRE HELYEZHETŐ.

"KI VÁGYIK KÖZÜLETEK ÁPOLT, 
RAGYOGÓ ÉS EGYENLETES BŐRRE?"

Valószínű minden vendéged "ÉN" választ fog adni. 
Ez a megfelelő eszköz!

Kérdezz rá:

A MÉG JOBB 
EREDMÉNYEKÉRT:
Ajánlj egy LR Zeitgard ápoló krémet a lehető legjobb 
eredményekért! A "beépített" hatóanyag-szállító rendszer 
segítségével a hatóanyagok még mélyebbre juthatnak 
a bőrben, egészen a sejtekig – a bőröregedés kiinduló 
pontjáig.

A BŐRÖREGEDÉS-CSÖKKENTŐ FEJ 
KÜLÖNLEGESSÉGE:

Az ultrahang mikromasszázsként hat a bőr elasztikus rostjaira, 
így serkenti a kollagénképződést. A kollagénszintézis és az 
elasztinképződés az ultrahang által akár megduplázható, ami a 
bőr rugalmasságát és feszességét láthatóan javítja.

EZ MILYEN ELŐNYÖKET JELENT SZÁMODRA?

–  Gondoskodik a ráncok látható csökkentéséről
–  Gondoskodik a hatóanyagraktárak kialakulásáról a bőr mély 

rétegeiben és a ráncok kialakulásának megelőzéséről
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EZ AZ ÁTTEKINTÉS SEGÍT A HATÓANYAG-SZÁLLÍTÓ RENDSZER ÉRHETŐ 
ISMERTETÉSÉBEN:

1.  Ultrahang nélkül 
a hatóanyagok a 
bőrfelszínen maradnak.

2.  Ultrahangos készülék 
használatával a 
hatóanyagok a mély 
bőrrétegekbe jutnak.

3.  Ultrahangos készülékkel 
és az LR Zeitgard ápoló 
termékekkel a hatóanyagok 
még mélyebbre kerülnek, 
célzottan a sejtekbe jutnak.

Hatóanyag 
hatóanyag-szállító 
rendszer nélkül

Hatóanyag a sejtben 
a hatóanyag-szállító 
rendszer által

A kapszulába zárt 
hatóanyag a sejten landol

A kapszulába zárt 
hatóanyag bejut a 
sejtbe

A hatóanyag 
elszabadul a sejtben

AZ ÖSSZJÁTÉKA AZ
ULTRAHANGNAK ÉS AZ LR ZEITGARD 
ÁPOLÓ TERMÉKEKNEK

SEGÍTSÉGRE VAN 
SZÜKSÉGED?

A könnyebb megértéshez mutasd meg a szakértői 
videókat a bőrápolásról Dr. Schlippétől!
Elmagyarázza a hatóanyag-szállító rendszer 
működését is.
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A HATÉKONYSÁG NEM MINDIG LÁTHATÓ AZONNAL!

Segítünk a bemutatásában! Tedd láthatóvá a vendégek számára, hogyan dolgozik az ultrahang a bőrön!
Kapcsold be a készüléket a bőröregedés-csökkentő fejjel! Ha a szemedre hagyatkozol olyan, mintha 
semmi sem történne. Most cseppents pár csepp vizet a fejre – a cseppek azonnal táncra perdülnek. 
Ezzel a módszerrel jutnak a hatóanyagok a bőrbe.

Az ultrahang szabad szemmel nem látható.

Vigyél fel 1-1 csepp nappali arcápolót a kézfejeidre! Az egyik cseppet dolgozd be kézzel, a 
másikat pedig a bőröregedés-csökkentő fejjel! A vendégeket ezzel az összehasonlítással 
biztosan meggyőzöd majd: az a kézfej, amelyiken a krémet a készülékkel dolgoztad be, simább 
és puhább lesz, mint az, ahol a kezed használtad

És most érezd az eredményt!
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VÉGÜL KÖVETKEZZEN A TESTMASSZÍROZÓ FEJ.
EZ IS EGY KATTINTÁSSAL FELHELYEZHETŐ A KÉSZÜLÉKRE. A NÉGY 
FEJ KÖZÜL EZT FEJLESZTETTÜK KIFEJEZETTEN A TESTRE.

Kérdezz rá:

"KI VÁGYIK SIMA, FESZES BŐRRE A COMB 
TERÜLETÉN?"

Tökéletes eszköz testre, mutasd meg a vendégeidnek is!

A FESZESÍTŐ TESTMASSZÍROZÓ FEJ 
KÜLÖNLEGESSÉGE:

Ez a fej is ultrahangos technológiával működik. Ezáltal az LR 
Zeitgard aktiváló testápoló hatóanyagai gyorsabban jutnak a bőr 
mélyebb rétegeibe, ahol hatóanyagraktárat hoznak létre.

MILYEN POZITÍV HATÁSOKAT ÉRHETSZ EL?

– A bőr feszesebb lesz
– Gondoskodik a simább, feszesebb bőrérzetről

EGYÜTT IGAZÁN 
TÖKÉLETESEK
Ajánld a vendégeknek a testmasszírozó fej és az 
LR Zeitgard testápoló együttes használatát!

A krémben lévő hatóanyag-szállító rendszer a 
testmasszírozó fejjel alkalmazva gondoskodik az 
optimális eredményekről.
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ONLINE IS!

Akkor próbáld ki a WhatsApp-party-t vagy 
mutasd be a Zeitgard Pro-t Zoom meetingen 
vagy egy webinárium alkalmával!

Zeitgard Pro 
termékvideó

Használati útmutató 
videók

Bemutató kisvideók Szakértői videók

LELKESÍTS MÁSOKAT –

Szívesebben tartasz online termékbemutatót?

Folyamatosan informáld a követőid, tartsanak veled a különleges utazáson a 
Zeitgard Pro készülékkel!

HOGYAN CSINÁLD?
Készíts LIVE-ot Instagramon és mutasd be a napi rutinod a Zeitgarddal! Készíts 
story-kat és mutasd meg a reggeli és esti arcápolási rituáléd a Zeitgard Pro arc– és 
testápolással kiegészítve!

TOVÁBBI ÖTLETEK:
Hírek, storyk és Reels videók az Instagram oldalunkon: 
lr_deutschland_official és lr_hungary. Inspirálódj!

Így hosszabb időn keresztül tudod a követőid az LR Zeitgarddal lelkesíteni. 
Nem tart sokáig, csak vágj bele, úgyis többet akarnak majd tudni!

TÁMASZD ALÁ A MONDANIVALÓD A VIDEÓK SEGÍTSÉGÉVEL, MELYEKET AZ LR MAGYARORSZÁG 
YOUTUBE CSATORNÁJÁN TALÁLSZ TÁMOGATÁSKÉPP!



NEM AMIT LÁTSZ

MILYEN MEGOLDÁSRA VÁGYSZ IGAZÁN?

MILYEN TÉMÁK ÉRDEKLINEK A SZÉPSÉGÁPOLÁSI RUTINNAL KAPCSOLATBAN?

ESSENTIALS

SPECIALS

BEAUTIES

Hölgy

Úr

Azonnal látható ránctalanítás

Fenntartható ránctalanítás

Feszes kontúrok és rugalmasság

Energia és frissesség lendület

Ápolt ragyogás

Intenzív regeneráció

Egyenletes arcszín

Védelem a digitális öregedés ellen

Kisimított szemkörnyék

Serox regeneráló szérum

Serox intenzív regeneráló krém(1 havi kúra) 

Serox intenzív regeneráló krém(1 havi kúra)  

PowerLift arckrém

Beauty Diamonds arcápoló olaj

Éjszakai maszk

Éjszakai maszk

Blue Light Defender

Serox professzionális szemkörnyékápoló párnák

Serox bőrtökéletesítő krém

Activating szempilla szérum

Fantastic szempillaspirál

Ha Partnered ezt választotta, ezt ajánld Neki:

Ha Partnered ezt választotta, ezt ajánld Neki:

Finom vonalak

Finom vonalak

KOR

40 év alatt  

40 év felett

40 év alatt  

40 év felett

40 év alatt  

40 év felett

40 év alatt  

40 év felett

TERMÉKAJÁNLÁS

Nanogold termékcsalád  

Beauty Diamonds termékcslád

Nanogold termékcsalád  

Beauty Diamonds termékcslád

Platinum bőröregedés-csökkentő 
krém 
Platinum bőröregedés-csökkentő 
krém 

Platinum bőröregedés-csökkentő 
krém 
Platinum bőröregedés-csökkentő 
krém 

Határozott ráncok

Határozott ráncok

Tökéletes sminkalap

Hosszabb és vastagabb szempillák

Prémium szempillaspirál a nagy pillákért

Belső használatra

BŐRANALÍZIS-
KIÉRTÉKELÉS

BŐRANALÍZIS-
KÉRDŐÍV

SZEMÉLYES ADATOK

Név:

E-mail cím:

Partnerszám:

BEAUTIES

MILYEN TÉMÁK ÉRDEKLINEK A SZÉPSÉGÁPOLÁSI RUTINNAL KAPCSOLATBAN?
(Több válasz is lehetséges)

NEMED?

ESSENTIALS

Hölgy          Úr 

MIT LÁTSZ, HA A TÜKÖRBEN NÉZEL?

      A finom vonalak és az első ráncok már láthatók 

      A markáns vonalak és redők jól láthatók

HÁNY ÉVES VAGY?

40 évnél fiatalabb 40 évnél idősebb

SPECIALS

MILYEN MEGOLDÁSRA VÁGYSZ IGAZÁN?
(A 2 legfontosabb szempontot válaszd ki!)

Azonnal látható ránctalanítás

Fenntartható ránctalanítás

Feszes kontúrok és rugalmasság

Energia és frissesség lendület

Ápolt ragyogás

Intenzív regeneráció

Egyenletes arcszín

Védelem a digitális öregedés ellen

Kisimított szemkörnyék

Tökéletes sminkalap

Hosszabb és vastagabb szempillák

Prémium szempillaspirál a nagy pillákért

Beleegyezem adataim bizalams kezelésébe.
Garantáltuk, hogy ezeket az információkat abszolút bizalmasan kezeljük, és beleegyezésed 
nélkül nem adjuk tovább 3. félnek. LR Partnerem promóciós céllal kapcsolatba léphet velem.

Miután megtaláltad a megfelelő alaptermékeket, válaszd ki a bőrigényedhez passzoló arcápolókat is!  
A specialisták kiegészítő termékek, melyek kortól függetlenül alkalmazhatók, napszak, évszak vagy alkalom szerint 
használhatók.  
Több nedvesség, erősebb védelem vagy feszesebb kontúrok? Mire vágyik a bőröd?
Találd meg a megfelelő terméket a következő áttekintésből:

Ápolt ragyogás Védelem a digitális 
öregedéssel szemben Intenzív regeneráció és 

egyenletes bőrkép

Azonnal látható bőröregedés-
csökkentésSzáraz és matt bőrtónus? 

A Zeitgard Beauty Diamonds 
arcápoló olaj 6 természetes 
olajjal és vitaminokkal 
regenerálja a bőrt, valamint 
fiatalos ragyogást kölcsönöz. 

28314

Naponta használod a mobilod, 
a tableted vagy a laptopod? 
Így a bőröd egész nap ki 
van téve a kék fénynek, ami 
gyorsítja a bőröregedést. A 
Zeitgard Blue Light Defender 
védi a bőrt a digitális 
öregedéstől.

71060

Különleges alkalom közeleg 
és a bőrödnek tökéletes, 
egyenletes megjelenésre van 
szüksége? A Serox regeneráló 
szérum a bőröregedés-
csökkentő csodafegyvered 
- azonnal látható eredményeket garantál.

28251

Stresszes napok állnak 
mögötted, az arcbőröd fakó 
és fáradt? Nem kell, hogy így 
legyen! Kényeztesd a bőröd 
az éjszakai maszkkal, hogy 
reggel újra teljes fényében 
ragyoghasson!

71011

Kevés alvás és sok stressz? 
Gyors és látható vitalizációra 
van szükséges a bőrödnek? 
A PowerLift nedvességgel 
látja el a bőrt, új energiát és 
rugalmasságot kölcsönöz az 
igénybevett bőrnek.

28100

A bőrödnek sürgősen extra 
ápolásra van szüksége? Száraz, laza és a ráncok láthatóak? 
Akkor itt a Zeitgard Serox 
intenzív regeneráló krém ideje! 
Vidd fel 4 héten keresztül 
minden este a szokásos 
éjszakai krémed helyett!

28244

Ragyogóvá varázsolnád a 
bőröd? A Racine kollagén 
szérum a tiszta kollagén 
által bőséges nedvességet 
kölcsönöz a bőrnek, hogy friss 
és fiatalos legyen.

28504

Fáradt tekintet, sötét karikák, 
szemkörnyéki ráncok? 
A Serox professzionális 
szemkörnyékápoló párnák 
kollagénnel és hyaluronsavval 
nedvesítik át a szemkörnyék 
érzékeny bőrét, ráadásul 
egy profi kozmetikai kezelés 
minőségében. A fiatalos 
kisugárzásért.

28235

Energia- és frissességbomba
Havi kúra

Nedvességbomba
Egyenletesen sima 

szemkörnyék

A szépségkalauzunk segítségével könnyen áttekinthető az LR Zeitgard 

termékpaletta, amit 3 kategóriára osztottunk:

ESSENTIALS (ALAPTERMÉKEK), SPECIALS (SPECIALISTÁK) ÉS 

BEAUTIES (SMINKEK).A rövid termékleírások és az áttekinthető struktúra segítenek, hogy minden 

kategóriából megtaláld a megfelelő terméket a szépségrutinodba.
Az alaptermékek igazi kötelező darabok, melyek alapellátást biztosítanak a bőrigényekre a korodnak megfelelően.

Három részre bonthatók: arctisztítás, arcápolás és testápolás.

Az alaptermékek központi darabja a Zeitgard Pro készülék, melyhez exkluzív tisztító és ápoló termékeket fejlesztettünk ki.

Találd meg a megfelelő terméket a következő áttekintésből:

TESTÁPOLÁS

ARCÁPOLÁS

ARCTISZTÍTÁS

Naponta
2x Hetente

2x

Nőknek
40 év alatt

Nőknek
40 év fölött

Férfiaknak25 éves kortól

Nappali krém

Naponta
2x

Nappali krém

Bőröregedés-csökkentő krém

Éjszakai krém

Éjszakai krém

2 az 1-ben szemkörnyékápoló és maszk

2 az 1-ben szemkörnyékápoló és maszk

2 x pro 
Tag

NANOGOLD: nőknek 40 éves korig.
Az arcápoló erősíti az alapvető bőrfunkciókat és láthatóan csökkenti a ráncokat – az egyenletes 

bőrképért és a ragyogóan szép bőrtónusért.
BEAUTY DIAMONDS: nőknek 40 éves kortól.

A feszesítő bőröregedés-csökkentő ápolás erősíti a bőrt, csökkenti a ráncokat és hangsúlyozza az 

arckontúrokat. A feszes kontúrokért és a nedvességgel ellátott bőrért.
PLATINUM: férfiaknak 25 éves kortól.
Az energiával feltöltő ápoló termék éltető frissességbombaként hat a férfiak bőrére, valamint 

hatékony bőröregedés-csökkentő ápolást is jelent. Csökkenti a ráncokat, fiatalos bőrképet 

kölcsönöz.

RACINE: kezdőknek 25 éves kortól.
Ha először foglalkozol bőröregedés-csökkentéssel, a Racine a megfelelő 

választás. Aktiválja a fáradtnak tűnő bőrt, frissességet és ragyogást 

kölcsönöz.
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Miután bemutattad vendégeidnek az új Zeitgard Pro-t minden funkciójával és 
ismertetted a hatékonyságát, segíts a megfelelő arcápolók megtalálásában! Oszd 
szét a Bőranalízis kérdőívet a vendégek között!

A BŐRANALÍZIS KÉRDŐÍVEN ÉS A HOZZÁTARTOZÓ 
MEGOLDÁSOKAT A WEBOLDALON A LETÖLTÉSEK 
MENÜPONTBAN TALÁLOD.

A vendégek válaszai alapján nagyon könnyen 
ajánlhatod a megfelelő termékeket és rutinokat 
a számukra.

A megoldásokat nagyon rövidre és tömörre 
vettük, hogy gyorsan megoldást ajánlhass. 
A wellness party-k kötelező kelléke!

2. LÉPÉS:
KÉRDÉSEK

TOVÁBBI TÁMOGATÁS
Több támogatásra van szükséged a 
termékajánláshoz? Használd a Beauty 
Guide-ot! Válogass az egyszerű, rövid 
leírások között! Nyomtasd ki a Beauty Guide-
ot, hogy mindig kéznél legyen!
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A 3. lépésben arról lesz szó, hogyan ajánld és értékesítsd a termékeket, amiket 
kiválasztottál a vendégeknek. Ideális esetben egészítsd ki az ajánlásod rögtön a Zeitgard 
Pro szettel! A célod legyen mindig az, hogy annyi szettet értékesíts, amennyit csak lehet! 
A legjobb esetben pedig szerezz új Partnereket, akik a Zeitgard Pro-val kezdik az LR 
üzletet!

A VENDÉGEID KEDVÜK SZERINT 3 SZETT KÖZÜL VÁLASZTHATNAK:

Zeitgard Pro választható szettZeitgard Pro arctisztító szett

SPÓROLJ A SZETTEL!

A Zeitgard Pro arctisztító szettel a 
vendégek a készülék mellé megkapják a 
tisztító fejet és az LR Zeitgard arctisztító 
krémet.

Tökéletes kezdő szett! Az arctisztítás 
teljesen alap dolog, minden otthonba 
ajánlott.

3. LÉPÉS:
ÉRTÉKESÍTÉS

Ha a vendégek egy bizonyos fejet 
szeretnének tesztelni, ajánld nekik a 
választható szettet!

A Zeitgard Pro választható szettel a 
készülék mellé egy fej jár a következők 
közül:

1 l professzionális tisztító fej

2 l intenzív radírozó fej

3 l bőröregedés-csökkentő fej

4 l feszesítő testmasszírozó fej
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ÉS VÉGEZETÜL A LEGJOBB: 
KÍNÁLD FEL VENDÉGEIDNEK 
AZ LR ÜZLETI LEHETŐSÉGET.

Az LR nemcsak vonzó és értékes termékeket kínál, hanem 
egyszeri lehetőséget is, hogy csodás, önálló életet építhess. LR 
Partnerként a magad ura lehetsz, te döntöd el mennyit szeretnél 
dolgozni és keresni.

A Zeitgard Pro teljes szettel a vendégeknek lehetőségük nyílik a 
saját LR üzletüket megalapozni és pénzt spórolni.

Ha regisztrálnak LR Partnerként, profitálnak a vételárból és 30-
40%-ot spórolnak.

ZEITGARD PRO TELJES SZETT

A Zeitgard Pro teljes szettel a készülék mellé 
jár mind a négy fej és a hozzájuk tartozó ápoló 
termékek: arctisztító krém, arctisztító tonik, aktiváló 
testápoló.

AJÁNLD A VENDÉGEKNEK A TELJES SZETTET, 
HISZEN...

... így nemcsak az összes fejet, hanem a hozzájuk tartozó ápoló 
termékeket is megkapják.

... így lényegében pénzt spórolnak és a legjobb árat kapják.

... mindent egy szuper LR Zeitgard dobozban az otthonukba 
szállítva vehetnek át, így a kicsomagolás egy csodás élmény 
lesz – akár online is.

TIPPEK ONLINE TANÁCSADÁSHOZ:
Tanácsold a vendégeidnek a termékajánlás után, hogy nyugodtan gondolják végig a 
hallottakat, amíg a következő napon egyenként jelentkezel náluk, hogy megválaszold a 
további kérdéseket. Így bizalmasabb környezetet teremthetsz a potenciális vásárlóid vagy 
csapattagjaid számára és lehetőséged nyílik a kétségeiket eloszlatni.

JÓ, HA TUDOD:

Még készülünk néhány programmal 
számodra, hogy támogassunk a 
szponzorálás során. Tartsd nyitva a szemed!



SOK ÖRÖMÖT ÉS SIKERT KÍVÁNUNK AZ 
ÚJ ZEITGARD PRO KOZMETIKAI 

KÉSZÜLÉKEDDEL!
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* Németországban szabadalomra bejelentett készülék, otthoni használatra, cserélhető eszközökkel.
Szabadalmi szám: 10 2022 200 747.6

Élvezd az otthonod kényelmében a szépségszalonok profi kezeléseit: innovatív, szabadalomra bejelentett* készülék 
négy különböző alkalmazási móddal a mélyreható tisztításért, valamint az arc- és testápolásért. Életkor és bőrigények 
szerint kialakítva.

Az LR Zeitgard egy egyedülálló kozmetikai rendszer, ami több időt ad a szépségednek.

LR ZEITGARD – A MÁRKA
Szépségszalon az otthonodban
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LR ZEITGARD -  A PORTFÓLIÓ FELÉPÍTÉSE
Egy szépségápolási rendszer - számos innovatív alkalmazási mód

TÖKÉLETES BŐRÖREGEDÉS-CSÖKKENTŐ MEGOLDÁSOK

MIRE VAN MA SZÜKSÉGE A BŐRÖDNEK?

Kiegészítők
Arctisztító termékek

Kiegészítő speciális ápolás
az egyéni bőrigényekre szabva (pl.: száraz bőr, problémás bőr, stb.) 
kortól függetlenül

Zeitgard Pro kozmetikai készülék  – 1 készülék, 
4 alkalmazási mód

Testápoló 
hölgyeknek

Mindennapi alapápolás
Az életkor igényeihez igazítva

ESSENTIALS

AZ IDŐTLEN SZÉPSÉG HANGSÚLYOZÁSA

Prémium sminktermékek

BEAUTIES

SPECIALS
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LR ZEITGARD – ESSENTIALS

Az alaptermékek igazi kötelező darabok, melyek alapellátást nyújtanak a bőrigényekre a korodnak megfelelően. Három 
részre bonthatók: arctisztítás, arcápolás és testápolás.

Az alaptermékek központi darabja a Zeitgard Pro készülék, melyhez exkluzív tisztító és ápoló termékeket fejlesztettünk 
ki.

TESTÁPOLÁSARCÁPOLÁSARCTISZTÍTÁSZEITGARD PRO

PLATINUM
Férfiaknak 
25 éves kortól

bőröregedés-
csökkentő 
krém

Nőknek 
40 év alatt

NANO 
GOLD

nappali 
krém

éjszakai 
krém

szemkörnyék-
ápoló és maszk

BEAUTY
DIAMONDS
Nőknek 
40 év felett

nappali krém éjszakai 
krém

Nanogold: nőknek 40 éves kor alatt
Az arcápoló erősíti az alapvető bőrfunkciókat és láthatóan csökkenti a ráncokat - az 
egyenletes bőrképért és a ragyogóan szép bőrtónusért.

BEAUTY DIAMONDS: nőknek 40 éves kor felett
A feszesítő bőröregedés-csökkentő ápolás erősíti a bőrt, csökkenti a ráncokat és 
hangsúlyozza az arckontúrokat. A feszes kontúrokért és a nedvességgel ellátott 
bőrért.

PLATINUM: férfiaknak 25 éves kortól
Az energiával feltöltő ápoló termék éltető frissességbombaként hat a férfiak bőrére, 
valamint hatékony bőröregedés-csökkentő ápolást is jelent. Csökkenti a ráncokat, 
fiatalos bőrképet kölcsönöz.

szemkörnyék-
ápoló és maszk
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LR ZEITGARD – SPECIALS

Miután megtaláltad a megfelelő alaptermékeket, válaszd ki a bőrigényedhez passzoló arcápolókat is! A specialisták 
kiegészítő termékek, melyek kortól függetlenül alkalmazhatók, napszak, évszak vagy alkalom szerint bevethetők. 

Több nedvesség, erősebb védelem vagy feszesebb kontúrok? Mire vágyik a bőröd?

Ápolt ragyogás

(27. oldal)

Védelem a digitális 
öregedéssel ellen

(28. oldal)

Azonnal látható 
bőröregedés-
csökkentés

(33. oldal)

Intenzív 
regeneráció és 

egyenletes bőrkép
(30. oldal)

Energia- és 
frissességbomba

(29. oldal)

Havi intenzív 
kúra

(33. oldal)

Nedvességbomba
(17. oldal)

Egyenletesen sima 
szemkörnyék

(32. oldal)
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LR ZEITGARD – BEAUTIES

Az LR Zeitgard portfólió a sminktermékekkel zárul - hatékony formulákkal hangsúlyozzák az időtlen szépséget az 
egyenletes bőrképért és a hosszú, dús pillákért.

Tökéletes alap az 
egyenletes sminkért

34. oldal

Csodaszérum az 
ellenállhatatlan pillákért

35. oldal

Zseniális, éjfekete, 3D-pillák

35. oldal



INTENZÍV RADÍROZÓ 
FEJ

HATÉKONY 
BŐRÖREGEDÉS-
CSÖKKENTŐ FEJ

FESZESÍTŐ 
TESTMASSZÍROZÓ FEJ

+

PROFESSZIONÁLIS 
TISZTÍTÓ FEJ

Szakértőnk tippje:

"A Zeitgard Pro kozmetikai 
készülék egy igazi mindentudó és 
olyan hatékonysággal bír, mint a 
kozmetikai kezelések. Induljunk 
ki abból, hogy a bőröregedés-
csökkentő hatóanyagok jelentősen 
gyorsabban és mélyebbre jutnak a 
kötőszövetekbe az ultrahang által. 
Mikromasszázsként hatnak és 
serkentik a kollagén újraképződését. 

Az eredmény: az arc és a test 
kontúrjai feszesebbek lesznek."

–  Dr. Gerrit Schlippe
a bőrgyógyászat és a venerológia
szakértője
25 éves tapasztalattal rendelkezik a
kozmetikai kutatások területén.
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LR ZEITGARD PRO KOZMETIKAI KÉSZÜLÉK
A márka központi terméke

Fedezd fel a mindennapos szépségápolási rutin új szintjét: a szabadalomra bejelentett* Zeitgard Pro kozmetikai 
készülék a műszeres kozmetika új generációja a legmagasabb szinten az időtlen szépségért.
Egy kiemelkedő, hightech készülék, mely modern technológiákat, mint az ultrahang és az oszcilláció, négy különböző 
szépségeszközzel egyesít, a szépségszalonok minőségében. 

A fejek cseréje során a készülék felismeri, melyik technikát kell alkalmazni. A Zeitgard Pro kozmetikai készülék 
hatékonyságát bőrgyógyászatilag a neves Dermatest Intézet tesztelte.

* Németországban szabadalomra bejelentett készülék, otthoni használatra,
cserélhető eszközökkel.
Szabadalmi szám: 10 2022 200 747.6

MINŐSÉGI ÍGÉRETÜNK



1. 2. 3. 4. 5.

ANWENDUNG:
GESICHT

Használat az 
arcon

Vibráció

VIBRATION
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LR ZEITGARD |  KÉSZÜLÉK

A hatékony tisztítás a szép arcbőr alapja. Az innovatív 
tisztító fej oszcillációs technológiával 10x hatékonyabb, 
mint a hagyományos arctisztítás.

Mindennapi használatra a Zeitgard arctisztíó krémmel - 
minden bőrtípusra ajánlott.

A tisztító fej egyedülálló higiéniai koncepcióval 
rendelkezik. A kefe szálait antibakteriális 
MicroSilverBGTM***-vel láttuk el.

* Németországban szabadalomra bejelentett készülék, otthoni használatra, cserélhető eszközökkel.
Szabadalmi szám: 10 2022 200 747.6

**  A kutatásokat a neves Dermatest Intézet végezte 2022-ben 4 héten keresztül, 20 résztvevővel.
***  Az egyes kefeszálak akár 3 hónapig higiénikusan tiszták maradnak a MicroSilver technológiának köszönhetően.
A MicroSilver tiszta ezüstporból és porózus molekulastruktúrából áll. A MicroSilver tartósan szabályozza a baktériumok 
újraképződését.

Értékesítési érvek:
•  10x hatékonyabb arctisztítás az időtlenül szép,

tiszta bőrért
•  Modern készülék oszcillációs technológiával
•  Arctisztító kefe antibakteriális Microsilver BGTM-

vel***
•  Tökéletes összhang:

A Zeitgard arctisztító krém a tisztító fejjel
kombinálva pórus mélységig tisztít

SZÉPSÉGESZKÖZÖK
Tisztító fej**: professzionális tisztító fej oszcillációs mozgással

HASZNÁLAT

2. lépés:

Mosd le az arcod a

Zeitgard arctisztító tonikkal!

1. lépés:

Használat előtt vized be az arcod, majd 
oszlasd el a Zeitgard arctisztító krémet a 
bőrödön!

Kapcsold be a készüléket és kezdd el a 
gyengéd tisztítást a jobb és a bal orcán, 
valamint a T-zónában, 20-20 másodpercig!



ANWENDUNG:
GESICHT

Használat az 
arcon

ULTRASCHALL

Ultrahang
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LR ZEITGARD |  KÉSZÜLÉK

Az innovatív ultrahangos mélytisztítás lehetővé teszi 
az elhalt hámsejtek, egyenetlenségek, a pórusokban, 
valamint a szőrtüszőkben lévő felesleges faggyú precíz 
eltávolítását. 

A kezelés után a bőr láthatóan simább, frissebb és 
fiatalosabb lesz. Hetente 2 alkalommal használd a 
radírozó fejet az arctisztító fej használata helyett!

* Németországban szabadalomra bejelentett készülék, otthoni használatra, cserélhető eszközökkel.
Szabadalmi szám: 10 2022 200 747.6

**  A kutatásokat a neves Dermatest Intézet végezte 2022-ben 4 héten keresztül, 20 résztvevővel.

Értékesítési érvek:
•  Méregtelenítő arctisztítás
• Ultrahangos radírozás az intenzív tisztításért
• Innovatív ultrahangos technológia
• Az elhalt hámsejtek és szennyeződések hatékony
eltávolítása
• A puhább, fiatalosabb bőrmegjelenésért
• Tökéletes összhang:
A tökéletesen sima, friss bőrért használd a Zeitgard
arctisztító tonikot a radírozó fej használata után

SZÉPSÉGESZKÖZÖK
Radírozó fej**:  intenzív radírozó fej ultrahangos technológiával

HASZNÁLAT

1. lépés:

Vidd fel a Zeitgard 
arctisztító krémet kézzel 
a nedves arcbőrre, 
vízzel mosd le, de ne 
töröld meg az arcod!

2. lépés:

Kapcsold be a készülékes és 
45 fokos szögben gyengéden 
nyomd a nedves arcodra 
a fém spatulát maximum 3 
percig!  
Mindig belülről kifelé és lentről 
felfelé haladj!

3. lépés:

Vidd fel a Zeitgard arctisz-
tító tonikot egy vattakorong 
segítségével! 
Megnyugtatja és erősíti 
a bőrt a radírozó kezelés 
után.



1. 2. 3. 4.

ANWENDUNG:
GESICHT

Használat az 
arcon

ULTRASCHALL

Ultrahang
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A hatékony bőröregedés-csökkentő fej gondoskodik a 
rugalmasságról és csökkenti a bőröregedés jeleit. A fej 
ultrahangos technológiája serkenti a sejtanyagcserét, 
valamint a bőr kollagénszintézisét, sőt a hatóanyagokat a 
bőr mély rétegeibe juttatja. 

A bőr feszesebb és rugalmasabb lesz. A ráncok 
jelentősen csökkennek. 

Mindennapi használatra, reggel és este egyaránt.

Értékesítési érvek:

•  Bőrsimító öregedésgátló kiegészítő az időtlen
szépségért és a ragyogó bőrért

•  Modern ultrahangos technológia
•  A feszesebb, rugalmasabb bőrért és kevesebb

ráncért
•  Booster álomcsapat!
A bőröregedés-csökkentő fej együttes használata
a ZEITGARD arcápoló termékekkel és a bennük 
található hatóanyag-szállító rendszerrel
feszesebb, rugalmasabb és tónusosabb bőrt biztosít.

SZÉPSÉGESZKÖZÖK 
Bőröregedés-csökkentő fej**: hatékony bőröregedés-csökkentés ultrahangos 
technológiával

HASZNÁLAT

1. lépés:

Tisztítsd meg az arcbőrt 
az arctisztító fejjel vagy 
a radírozó fejjel!

2. lépés:

Vigyél fel egy LR ZEITGARD ápoló terméket! 
Vidd fel a krémet pontokban az arcra és 
masszírozd be a bőröregedés-csökkentő fej 
segítségével!

Kezeld a jobb és bal orcát egyaránt, 
valamint a homlokot is 30-30 másodpercig! 
Körkörös mozdulatokat végezz, belülről 
kifelé haladj és alulról felfelé!

* Németországban szabadalomra bejelentett készülék, otthoni használatra, cserélhető eszközökkel.
Szabadalmi szám: 10 2022 200 747.6

**  A kutatásokat a neves Dermatest Intézet végezte 2022-ben 4 héten keresztül, 20 résztvevővel.



WIRKSTOFF-
TRANSPORT-

SYSTEM

Hatóanyag-szállító rendszer: 
a kapszulába zárt hatóanyag 
feszesíti a bőrt és csökkenti 
a bőr durvaságát

ANWENDUNG:
GESICHT

Használat az 
arcon

ULTRASCHALLULTRASCHALL

Ultrahang
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A bőröregedés-csökkentő fej használata a hatóanyag-
szállító rendszerrel rendelkező Zeitgard arcápoló 
termékekkel feszesebb, rugalmasabb és szebb bőrképet 
eredményez.

Mi az a hatóanyag-szállító rendszer?
A rendszer az ultrahangos technológiával 
kombinálva növeli az értékes összetevők kozmetikai 
hatékonyságát azáltal, hogy először célzottan a 
bőrsejtbe juttatja őket, majd közvetlenül a sejtbe. 
Csak akkor engedi szabadjára hatóanyagot a 
sejt belsejében, amikor a "szállító lezárta" azt. 
Ezzel garantálja, hogy minden hatás a sejtben 
koncentrálódjon. 

AZ ULTRAHANG ÉS AZ LR ZEITGARD ÁPOLÓ TERMÉKEK ÖSSZJÁTÉKA

1:  Ultrahang nélkül
a hatóanyagok a 
bőrfelszínen maradnak.

2: Ultrahangos készülék 
használatával a hatóanya-
gok a mély bőrrétegekbe 
jutnak.

3: Ultrahangos készülékkel és 
az LR Zeitgard ápoló ter-
mékekkel a hatóanyagok még 
mélyebbre kerülnek, célzottan 
a sejtekbe jutnak.

Hatóanyag hatóanyag 
szállító rendszer nélkül

Hatóanyag hatóanyag 
szállító rendszerrel a 
célsejtben

A kapszulába zárt 
hatóanyag a sejten landol

A kapszulába zárt 
hatóanyag bejut a sejtbe

A hatóanyag elszabadul 
a sejtben

SZÉPSÉGESZKÖZÖK 
Bőröregedés-csökkentő fej**: hatékony bőröregedés-csökkentés ultrahangos 
technológiával

* Németországban szabadalomra bejelentett készülék, otthoni használatra, cserélhető eszközökkel.
Szabadalmi szám: 10 2022 200 747.6

**  A kutatásokat a neves Dermatest Intézet végezte 2022-ben 4 héten keresztül, 20 résztvevővel.



ULTRASCHALL

Ultrahang

Használat a 
testen

Vibráció

VIBRATION
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Értékesítési érvek:
•  A feszesebb, puhább bőrért
•  Az ultrahangos technológia által a Zeitgard

testápoló a hatóanyag-szállító rendszerrel
gyorsabban és mélyebbre juttatja a
hatóanyagokat, ahol raktárat alakítanak ki

•  A legjobb eredményekért kombinálva
használd:
A testmasszírozó fej és a testápoló feszesebb
kötőszöveteket kölcsönöz, valamint láthatóan
csökkenti a narancsbőrt

SZÉPSÉGESZKÖZÖK 
Feszesítő testmasszírozó fej**: feszesítő testmasszírozó fej ultrahanggal és vibrációval

Az ultrahangos masszázs a testmasszírozó fejjel feszes 
és egyenletes bőrképet biztosít. Napi használat mellett 
gondoskodik a feszesebb kötőszövetekről és a kevesebb 
narancsbőrről. A legjobb eredményeket a Zeitgard testápo-
lóval érheted el.

Az ultrahangos rezgések néhány centiméter mélyre jutnak 
a bőrben. Ott segítik a zsírt, hogy a bőrsejtekben megol-
vadjon. A vibráló masszázs által a cseppfolyósított zsír a 
bőrsejtekben egyenletesen újjáformálódhat, ami által a 
bőrkép simább és feszesebb lesz. 

A testápoló hatóanyagai a testmasszírozó fej és az ultra-
hangos technológia által gyorsabban és mélyebbre jutnak a 
bőrben. Rendszeres használat mellett a mély bőrrétegekben kialakul egy tápanyagraktár, mely a tartós eredményekről 
gondoskodik.

A legjobb eredményeket a Zeitgard testápolóval érheted el.

HASZNÁLAT

Vidd fel a testápolót naponta 1-2 alkalommal! A testmasszírozó fej segítségével 
masszírozd be a krémet a bőrbe, 2-2 percen keresztül minden testrészen! 

Körkörös mozdulatokkal vezesd a készüléket a nyirokcsomók irányába: a lábaknál a 
lágyék felé, a hason a lágyék felé, a fenéken a térdhajlat felé, a karokon a könyök felé!

* Németországban szabadalomra bejelentett készülék, otthoni használatra, cserélhető eszközökkel.
Szabadalmi szám: 10 2022 200 747.6

**  A kutatásokat a neves Dermatest Intézet végezte 2022-ben 4 héten keresztül, 20 résztvevővel.
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CÉLCSOPORT
Nőknek és férfiaknak 25 éves kortól, 
akik tiszta arcbőrre és szép bőrképre 
vágynak - minden bőrtípusra.

JELLEMZŐK
Hogy az ápoló és bőröregedés-
csökkentő termékek bejuttathassák 
hatóanyagaikat a bőrbe, 
elengedhetetlen a hatékony, 
mindennapi arctisztítás.

A Zeitgard arctisztító krém 
gyengéden tisztít, megszabadítja 
a bőrt a szennyeződésektől és 
felkészíti az arcápoló felvitelére. 
Így a bőr könnyebben felveszi az 
aktív összetevőket. Az arctisztító 
krém javítja a bőrmegjelenést, friss 
és tiszta bőrképet eredményez, 
valamint támogatja a bőr regeneráló 
képességét.

HASZNÁLAT
A megfelelő arctisztítás az időtlen 
szépség és a ragyogó arcbőr alapja.
Ehhez naponta 1-2 alkalommal 
rutinszerű arctisztítás szükséges.

A legjobb eredményekért használd a 
Zeitgard arctisztító krémet reggel és 
este a tisztító fejjel. Ez a kombináció 
tízszeres hatékonysággal bír.

INFORMÁCIÓ AZ 
ÖSSZETEVŐKRŐL
A harungana kivonat támogatja 
a bőr regenerálódását, ami 
javítja a bőrmegjelenést is. Védi 
a bőrt, láthatóan finomítja a 
pórusokat, csökkenti a gyulladások 
kialakulásának esélyét.

A kivonatot a harungana fáról 
nyerik, mely különleges regeneráló 
erővel rendelkezik és az erdők 
védelmezőjeként ismert.

KIEGÉSZÍTÉS
A legjobb eredményekért használd 
a Zeitgard arctisztító tonikot az 
arctisztító krém alkalmazása után!

Összetevők: Aqua (Water), Glycerin, Sodium Lau-
reth Sulfate, Palmitic Acid, Stearic Acid, Cocamido-
propyl Betaine, Parfum (Fragrance), Xanthan Gum, 
Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Sodium 
Chloride, Potassium Sorbate, Limonene, Linalool, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Harungana Madagascari-
ensis Extract

ZEITGARD ARCTISZTÍTÓ KRÉM 
125  ml

Értékesítési érvek:

•  Hatékonyan, mégis
kíméletesen távolítja el a
szennyeződéseket és az
elhalt hámsejteket

•  Tisztít és vitalizál
•  Segíti a bőr regenerálódását
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ZEITGARD 
ARCTISZTÍTÓ TONIK
200 ml

CÉLCSOPORT
Nőknek és férfiaknak 25 éves kortól, 
akik tiszta arcbőrre és szép bőrképre 
vágynak - minden bőrtípusra.

JELLEMZŐK
Az arctisztító tonik alapvetően 3 
funkcióval rendelkezik: mélyreható 
tisztítás, bőrápolás és felkészítés az 
arcápolás következő lépéseire. Éppen 
ezért minden bőrápolási rutinba 
könnyen beilleszthető.

A savas pH-értéknek köszönhetően 
az arctisztító tonik támogatja 
a bőr természetes védekező 
rendszerét. A cink, az allantoin és 
a B5-provitamin újjáéleszti a bőr 
természetes védekező rendszerét 

és így egyensúlyban tartja a bőr 
mikrobiomját is.
Felfrissíti és revitalizálja a bőrt a 
nedvességgel ellátó hatás és a 
harungana kivonat által.

A Zeitgard arctisztító tonik felfrissíti 
és bársonyosan puhává varázsolja a 
bőrt, valamint javítja a bőrképet.

Az arctisztító tonik alkoholmentes, így 
minden bőrtípusra megfelelő.

HASZNÁLAT
A legjobb eredményekért használd 
a Zeitgard arctisztító tonikot az 
arctisztító krém, a tisztító fej és a 
radírozó fej használata után! Így még 
jobb eredményeket érhetsz el.

Egyszerűen a reggeli és esti rutinodba 
illesztheted: önts egy keveset 
vattakorongra és óvatosan töröld át 
az arcod, nyakad, dekoltázsod - ne 
használd a szemed környékén!

INFORMÁCIÓ A 
HATÓANYAGOKRÓL
A harungana kivonatot a harungana 
fáról nyerik, mely különleges 
regeneráló erővel rendelkezik és az 
erdők védelmezőjeként ismert.
A cink nedvességgel látja el a 
bőrt és antimikrobiális hatással 
rendelkezik, valamint szabályozza a 
faggyútermelődést is.

Az allantoin serkenti a sejtmegújulást 
és támogatja a bőrregenerációt.

A B5-provitamin (panthenol) serkenti 
a sejtmegújulást és javítja a bőr 
rugalmasságát.
A fehér tea és az eukaliptusz kivonat 
tisztító hatással bír.

KIEGÉSZÍTÉS
A legjobb eredményekért használd 
a Zeitgard arcisztító tonik előtt az 
arctisztító krémet!

Összetevők:  Aqua (Water), Glycerin, Butylene 
Glycol, Phenoxyethanol, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, Zinc PCA, Allantoin, Parfum (Fragrance), 
Propylene Glycol, Panthenol, Ethylhexylglycerin, 
Eucalyptus Globulus Leaf Extract, Harungana Ma-
dagascariensis Extract, Xanthan Gum, Limonene, 
Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Camellia Sinensis 
Leaf Extract, Potassium Sorbate, Citronellol, Gera-
niol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Sorbic Acid

Értékesítési érvek:

•  Frissítő és ápoló
•  Nyugtató hatású
•  Támogatja a bőr természetes

védekező funkcióját és
egyensúlyban tartja a
mikrobiomot

•  Felfrissíti a bőrt, bársonyos
puhaságot kölcsönöz és
javítja a bőrképet
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Összetevők: Aqua (Water), Glycerin, Isopropyl 
Palmitate, Ethylhexyl Stearate, Coco-Caprylate, 
Glyceryl Stearate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium 
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Hexyldecyl 
Laurate, Hexyldecanol, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter, Phenoxyethanol, Ceteareth-20, 
Panthenol, Jojoba Esters, Parfum (Fragrance), 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax, Cetyl 
Palmitate, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-12, Xanthan 
Gum, Ethylhexylglycerin, Pentylene Glycol, Amy-
lopectin, Hexyl Cinnamal, Lactococcus Ferment 
Extract, Linalool, Limonene, Polyglycerin-3, Acacia 
Decurrens Flower Wax, Tocopherol, Sodium 
Hyaluronate, Lactobacillus/Brassica Nigra Seed 
Ferment, Calcium Lactate, Geraniol, Citronellol, 
Citral, Polyvinyl Alcohol, Coccoloba Uvifera Fruit 
Extract, Lactic Acid/Glycolic Acid Copolymer, 
Acetyl Cyclohexapeptide-34

Professzionális 
kozmetikumok

Magas 
hatékonyságú 
ápoló formulák

WIRKSTOFF-
TRANSPORT-

SYSTEM

Hatóanyag-szállító 
rendszer: a kapszulába 
zárt hatóanyag feszesíti 
a bőrt és csökkenti a bőr 
durvaságát
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ZEITGARD AKTIVÁLÓ 
TESTÁPOLÓ
200 ml

CÉLCSOPORT
Nőknek 25 éves kortól, akik puhább 
és feszesebb bőrre vágynak a lábak, 
a karok, a has és a fenék területén.

JELLEMZŐK
Minden nő puha és feszes bőrre 
vágyik. Sajnos, ez nem adatik 
meg mindenkinek. A bőr a kor 
előrehaladtával változik. A feszetesítő 
Zeitgard testápoló gondoskodik 
a bársonyosan puha bőrről. Ha a 
Zeitgard Pro kozmetikai készülékkel 
használod, a bőr a lábak, a karok, 
a has és a fenék területén nemcsak 
puhább lesz, hanem feszesebb is.

A testápoló innovatív formulája kettős 
hatékonysággal bír: belülről aktiválja 
a sejtek hidratáló mechanizmusát, 
valamint kívülről védi az epidermiszt 
a keramidok egyesítése által. 
A hyaluronsav hosszú távú 
bőröregedés-csökkentő hatással bír 
és nedvességtartályként szolgál, ami 
gondoskodik a rugalmasságról és a 
feszességről. A testápoló nemcsak 
táplálja, hanem erősíti is a bőr 
védekezőképességét és segít javítani 
a bőr állapotát.

Krémes, könnyű és finom textúrájú. 
Könnyen felvihető és tápláló 
filmréteget képez a bőrön - nem ragad 
-, mely azonnal bársonyosan puha 
bőrérzetet eredményez. A kipróbált 
összetevők. mint az E-vitamin 
és a panthenol bőröregedés-
csökkentő hatással bírnak, javítják 
a sejtképződést és fellépnek a 
szabadgyökök ellen, így javítják a bőr 
ragyogását.

A kollagénképződés stimulálása 
mellett a bőr kollagénváza is átalakul. 
A bőrakadályok és a bőrkontúrok 
optimalizálódnak.

HASZNÁLAT
Használd a testápolót napi egy-
két alkalommal a szépségrutinod 
részeként a testmasszírozó fejjel!  
Vidd fel a testápolót és masszírozd be 
a bőrbe 1-2 percig bőrfelületenként!

HATÓANYAG-SZÁLLÍTÓ 
RENDSZER
Növeli az aktív összetevők kozmetikai 
hatékonyságát időről időre. Az 
összetevőket közvetlenül a sejthez 
és a sejtbe szállítja. A bőröregedés 
kiinduló pontjánál lép fel és 
hatékonyan csökkenti azt.

Az ultrahang és a Zeitgard termékek 
összjátéka hihetetlenül hatékony.

INFORMÁCIÓ AZ 
ÖSSZETEVŐKRŐL
A hydrafence belülről fejti ki hatását, 
de kívülről véd. A napraforgó-, 
a jojoba- és a mimóza kivonat 
optimalizálja a bőrkorlátokat és javítja 
a bőrfelszín állapotát. A hyaluronsav 
megköti a vizet, valamint támogatja a 
bőr rugalmasságát és feszességét.

KIEGÉSZÍTÉS
A legjobb eredményekért használd a 
testmasszírozó fejjel!

Értékesítési érvek:

•  Feltölti és feszesíti, rugalmassá
varázsolja a bőrt

•  Rugalmassá teszi a bőrt és
hangsúlyozza kontúrjait

•  Nedvességgel látja el a bőrt és
megköti a nedvességet

•  Stimulálja a kollagénképződést
és támogatja a bőr
kollagénvázát



DAILY CARE

RACINE

Professzionális 
kozmetikumok

Magas 
hatékonyságú 
ápoló formulák

ZEITGARD Racine

INFORMÁCIÓ  
A Racine arcápoló termékcsalád alapápolást nyújt 
azok számára, akik most kezdenék a bőröregedés-
csökkentést. Az értékes hatóanyagaival felfrissíti és 
ragyogóvá varázsolja a bőrt.

CÉLCSOPORT
Nőknek...
... kb. 25 éves kortól
... normál bőrre
... akik most kezdik a bőröregedés-csökkentést
... akik csökkentenék az első vonalakat
... akik megelőznék a vonalak megjelenését

HATÉKONYSÁG
A hatékony alapápolás nedvességgel és energiával látja 
el a fáradt bőrt. A friss, élettel teli bőrmegjelenésért.  
Már az első ráncok megjelenése előtt felléphetünk a 
bőröregedési folyamatok ellen - ezekben az arcápolókban 
éppen ezért coenzym Q10 hatóanyagot és algát 
használunk.  
A Racine termékcsalád támogatja a sejtek energia-
egyensúlyát: aktiválja a bőrt, valamint friss és ragyogó 
megjelenést kölcsönöz számára.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL 
Q10
A Q10 bizonyítottan nagy hatékonysággal bír az öregedés 
jeleivel szemben. A Q10 (coenzym Q10-ként vagy 
ubichinonként is ismert) fontos szerepet játszik a sejtek 
energia-anyagcseréjében, így aktívan megakadályozza a 
ráncok kialakulását.

Az eredmény: új energia és még több frissesség a bőrödnek. 

ALGÁK
Az algák a tenger igazi kincsei: vitaminokat, fehérjéket, 
ásványi anyagokat és antioxidánsokat tartalmaznak. 
Stimulálják a keringést és nedvességgel látják el a bőrt. 
Akár 24 órán keresztül képesek tárolni a nedvességet.

SZAKÉRTŐI TIPP
A Zeitgard Racine termékcsalád tagjai kiegészítik 
egymást. A kollagén szérum például feszesíti a bőrt és jól 
alkalmazható a nappali krém alatt. Kezdd a jól összeállított 
nappali rutint a Racine termékcsaláddal!

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

15
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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. 

HASZNÁLAT
Használd naponta este az arctisztítás után az arcon, a 
nyakon és a dekoltázson!

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL 
Q10 koenzim 
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 energiatermelésében. 

Az algákon alapuló ápoló formula nedvességgel látja el 
a bőrt. 

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

CÉLCSOPORT
Fáradt, energiátlan bőrre.

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 
Q10 koenzim
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 energiatermelésében. 

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, CI 40800 (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, CI 40800 (Beta-
Carotene) Cyclotetrasiloxane, Maris Aqua (Sea Water), Ascorbyl Palmitate, 
Linalool, Benzyl Salicylate, Geraniol, Citronellol, Limonene, Hexyl Cinnamal

ZEITGARD Racine
nappali krém 
50 ml

ZEITGARD Racine
éjszakai krém 
50 ml

Értékesítési érvek:

• Q10-zel a sejtek több energiájáért
• Az algákból álló ápoló komplex növeli a
nedvességellátást
• Az UV-szűrő véd a fény káros hatásaival
szemben
• Az E-vitamin védi a sejteket

Értékesítési érvek:

• A Q10 koenzim 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
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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
A mindennapi rutinod kiegészítéseként vidd fel az 
arcodra, nyakadra és dekoltázsodra 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. 

Összetevők:  Aqua (Water), Glycerin, Panthenol, Soluble Collagen, Phenoxy-
ethanol, Sodium Citrate, Alcohol denat.,Tris(Tetramethylhydroxypiperidinol)
Citrate, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 42090 (Blue 1)

ZEITGARD Racine
kollagén szérum  
30 ml

Értékesítési érvek:

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

CÉLCSOPORT
Minden bőrtípusra ajánlott. 

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

Az ACE vitaminkomplex erősíti a 
bőr természetes regenerációját 
és cél zottan hat a szabadgyökök 
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 este és reggel a 
szemkörnyéken és masszírozd gyen-
géden a bőrbe, amíg felszívódik!

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOK-
RÓL 
Q10 koenzim
Az ubichinon hatóanyag, mely Q10 
koenzimként ismert, jó pár éve 
hatékony sejtekre ható anyagként 

is ismert, mely vizalizálja és 
kiegyensúlyozza a bőrképet. 
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. 

Összetevők:  Aqua (Water), Butylene Glycol, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Methyl Glucose 
Sesquistearate, Hydrogenated Coco-Glycerides, 
Cetearyl, Isononanoate, Decyl Oleate, Isostearyl 
Isostearate, Distarch Phosphate, Octyldodecanol, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cetearyl Alcohol, 
Glyceryl Stearate, Diethylamino Hydroxybenzoyl 
Hexyl Benzoate, Tocopheryl Acetate, Squalane, 
Dimethicone, Butyrospermum Parkii (Shea)Butter, 
Phenoxyethanol, Sodium Ascorbyl Phosphate, 
Retinyl Palmitate, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Tocopherol, Ethylhexylglycerin, Citric 
Acid, Parfum (Fragrance), Hydrolyzed Algin, Ubi-
quinone, Maris Aqua (Sea Water), Linalool, Chlorel-
la Vulgaris Extract, Limonene, Hexyl Cinnamal, 
Citronellol, Geraniol, Benzyl Salicylate



NANO 
GOLD
DAILY CARE

INFORMÁCIÓ 
Az LR új, védő formulát fejlesztett 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 kb. 40 éves kortól, akik...
... feszesebb és tónusosabb bőrre vágynak
… szeretnék csökkenteni a ráncokat és a ráncok mélységét
… feltöltődött, puha bőrre vágynak

BŐRKÁROSÍTÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK 
1.  A káros UVA-sugarak akadálytalanul bejuthatnak az
epi dermis és a dermis bőrrétegeibe.
2.  A bőr vázát alkotó elemek károsodnak, melynek
követ kezménye a szabadgyökök kialakulása.
3.  A szabadgyökök 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 arcápoló termékcsalád a hatóanyag-szállító rendszerrel 
erősíti a bőr alapfunkcióit és láthatóan csökkenti a ráncokat 
- az egyenletes bőrképért és a ragyogóan szép bőrért.
A termékekben lévő aranyrészecskék a kollagén serkentés
fontos tagjai és stimulálják a kollagénszintézist, javítják a
bőr rugalmasságát.

A selyem kellemes "második bőr" hatást képez és védi a 
bőrt a szennyeződésekkel szemben. 
A legjobb eredményekért használd a termékcsalád minden 
tagját a bőröregedés-csökkentő fejjel.

SZAKÉRTŐI TIPP
A Nanogold termékcsalád tagjai tökéletesen kiegé szítik 
egymást. Az egymásra épülő termékek így eredmé nyes 
hatást fejtenek ki. 
A hatékonyság nő, ha a termékeket a bőröregedés-
csökkentő fejjel használod.

Professzionális 
kozmetikumok

Magas 
hatékonyságú 
ápoló formulák

WIRKSTOFF-
TRANSPORT-

SYSTEM

Hatóanyag-szállító rendszer: 
a kapszulába zárt hatóanyag 
feszesíti a bőrt és csökkenti a bőr 
durvaságát

Új formula

NEUE PFLEGE-
FORMELN

ZEITGARD Nanogold

A termékcsalád tagjai:
nappali krém · éjszakai krém · 2 az 1-ben szemkörnyékápoló és maszk
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JELLEMZŐK
A feszes, erős bőrért, valamint a 
bársonyosan puha bőrmegjelenésért.
Ints búcsút a ráncoknak és szeresd 
magadat: a hatékony összetevők 
és a krém puha, selymes textúrája 

növeli a bőr rugalmasságát, 
hangsúlyosabbá teszi a tónusokat és 
erősíti a nedvességkorlátokat.

HASZNÁLAT
Vidd fel a Nanogold nappali krémet 
reggelente, az arctisztítás után! 
Az eredmények optimalizálásához 
használd a bőröregedés-csökkentő 
fejet!  

INFORMÁCIÓ A 
HATÓANYAGOKRÓL
•  Az aranyrészecskék a

kollagénserkentés részei és 
stimulálják a kollagénszintézist, 
valamint javítják a bőr 
rugalmasságát.

•  A selyem kellemes "második bőr"
hatást képez és védi a bőrt a

szennyeződésekkel szemben. 
•  A proteinek, glikoproteinek

és a szójababból nyert
polyszaccharidok fellépnek a
biológiai és a fény hatására történő
bőröregedéssel szemben, valamint
feszesítik a bőrt.

•  A sárgabarackmag olaj javítja a bőr
regenerációs képességét.

KIEGÉSZÍTÉS
A legjobb eredményeket az LR 
ZEITGARD Nanogold éjszakai 
és nappali krém kombinált 
használatával, valamint a 
bőröregedés-csökkentő fej 
használatával érhetsz el..

MADE IN GERMANY

Összetevők:  Aqua (Water), Caprylic/Capric Tri-
glyceride, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Glyceryl 
Stearate SE, Glycerin,
Cetearyl Alcohol, Coco-Caprylate, Pentaerythrityl 
Distearate, Hydroxyacetophenone, Sucrose Stea-
rate, Undecane, Xanthan Gum, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Parfum (Fragrance), Maltodex-
trin, Tridecane, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, 
Hydrolyzed Silk, Citric Acid, Calcium Chloride, 
Glycine Soja (Soybean) Seed Extract, Phenoxyetha-
nol, Geraniol, Potassium Sorbate, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Lactic Acid/Glycolic Acid Copolymer, 
Polmitoyl Hexapeptide-52, Polyvinyl Alcohol, CI 
19140 (Yellow 5), Palmitoyl Heptapeptide-18, Gold, 
Colloidal Gold, Acetyl Heptapeptide-9

Értékesítési érvek:

•  Javítja a bőr rugalmasságát
és tónusosabbá varázsolja a
bőrt

•  Stimulálja a
kollagénképződést, ami által
nő a bőr ellenálló képessége

•  Bársonyosan puhává
varázsolja a bőrt

ZEITGARD  
Nanogold 
nappali krém 
50 ml
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JELLEMZŐK
A regenerált, puha bőrért és a friss 
bőrmegjelenésért. 
Legyőzi a fáradt arcbőrt, hogy 
láthatóan szebb bőrrel ébredj - 
minden nap!
Az eugiena gracilis mikroalga 
kivonattal a tápláló krém segíti a bőr 
természetes regenerációját és javítja 

a bőr szerkezetét, így a ráncok és a 
finom vonalak láthatóan csökkennek. 
A jojobaolaj, az olívaolaj, a sheavaj és 
az E-vitamin kombinációja által a bőr 
puhább, frissebb és kipihentebb lesz 
- mintha többet aludtál volna.

HASZNÁLAT
Vidd fel a Nanogold éjszakai krémet 
esténként, az arctisztítás után! Az 
eredmények optimalizálásához 
használd a bőröregedés-csökkentő 
fejet! 

INFORMÁCIÓ A 
HATÓANYAGOKRÓL
•  Az aranyrészecskék a

kollagénserkentés részei és
stimulálják a kollagénszintézist,
valamint javítják a bőr
rugalmasságát.

•  A selyem kellemes "második bőr"
hatást képez és védi a bőrt a
szennyeződésekkel szemben.

•  Az eugiena gracilis mikroalga

kivonat támogatja a bőr regeneráló 
képességét az éjszaka folyamán, 
valamint támogatja a bőr 
rugalmasságát és feszességét.

•  Az olívaolaj antioxidatív hatással
bír és támogatja a nedvesség
megtartását.

•  A jojobaolaj hidratálja és
nedvességgel látja el a bőrt.

•  A napraforgó-, a jojoba-, és a
mimózaviasz optimalizálja és
támogatja a bőrkorlátokat

KIEGÉSZÍTÉS
A legjobb eredményeket az LR 
ZEITGARD Nanogold éjszakai 
és nappali krém kombinált 
használatával, valamint a 
bőröregedés-csökkentő fej 
használatával érhetsz el.

Összetevők:  Aqua (Water), Caprylic/Capric Trigly-
ceride, Glyceryl Stearate SE, Ethylhexyl Stearate, 
Coco-Caprylate, Euglena Gracilis Extract, Propy-
lene Glycol, Butyrospermum (Shea) Parkii Butter, 
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Jojoba Esters, Bu-
tylene Glycol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed 
Oil, Sucrose Stearate, Tocopheryl Acetate, Cetearyl 
Alcohol, Hydroxyacetophenone, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Wax, Caesalpinia Spinosa Gum, 
Parfum (Fragrance), Tocopherol, Glycerin, Malto-
dextrin, Hydrolyzed Silk, Citric Acid, Phenoxyetha-
nol, Acacia Decurrens Flower Wax, Polyglycerin-3, 
Geraniol, Potassium Sorbate, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Lactic Acid/Glycolic Acid Copolymer, 
Polmitoyl Hexapeptide-52, Polyvinyl Alcohol, CI 
19140 (Yellow 5), Palmitoyl Heptapeptide-18, Gold, 
Colloidal Gold, Acetyl Heptapeptide-9

ZEITGARD  
Nanogold 
éjszakai krém 
50 ml

Értékesítési érvek:

•  Támogatja a bőr természetes
regenerációs képességét

•  Javítja a bőr szerkezetét,
csökkenti a ráncokat és a
finom vonalakat

•  Frissebb, fiatalosabb, simább
bőrmegjelenést kölcsönöz

•  Stimulálja a kollagénszintézist
és javítja a bőr rugalmasságát
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JELLEMZŐK
A friss és éber megjelenésért, a 
szebb bőrképért.
A mindennapok gyorsasága 
nyomokat hagy rajtad? A 
szemkörnyéked fáradt és kimerült? 
Nem kell így lennie! A feszesítő 
szemkörnyékápoló erősíti a 

szemkörnyék érzékeny bőrét. A 
szója- és rizspeptidek láthatóan 
csökkentik a finom vonalakat 
és ráncokat, valamint a a sötét 
karikákat, puffadtságot és táskákat a 
szem alatt. 
A szemkörnyék érzékeny bőre így 
feszesebb, kipihentebb és frissebb 
lesz.

HASZNÁLAT
Minden nap használd a 
szemkörnyékeden! A legjobb 
eredményekért a bőröregedés-
csökkentő fejjel vidd fel!

Készen állsz a frissítő kis 
csodára?
Használd a krémet maszkként heti 
2-3 alkalommal. Igazi csodát tesz!

INFORMÁCIÓ A 
HATÓANYAGOKRÓL
Az aranyrészecskék a 
kollagénserkentés részei és 
stimulálják a kollagénszintézist, 
valamint javítják a bőr rugalmasságát.

A selyem kellemes "második bőr" 
hatást képez és védi a bőrt a 
szennyeződésekkel szemben. 

A szója- és a rizspeptidek láthatóan 
csökkentik a sötét karikákat és a 
puffadást, javítják a bőr textúráját, 
valamint védik és erősítik az érzékeny 
bőrt a szem alatt.

MADE IN GERMANY

Összetevők:  Aqua (Water), Caprylic/Capric Trigly-
ceride, Glyceryl Stearate SE, Glycerin, Oleyl Erucate, 
Neopentyl Glycol Diheptanoate, Cetearyl Alcohol, 
Hydrpxyacetophenone, Tocopherol, Sucrose Stearate, 
Caesalpinia Spinosa Gum, Parfum (Fragrance), Hydro-
lyzed Rice Protein, Maltodextrin, Hydrolyzed Silk, Citric 
Acid, Geraniol, Glycine Soja (Soybean) Protein, Super-
oxid Dismutase, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, 
Sodium Dextran, Potassium Sorbate, Alpha-Isomethyl 
Ionone, CI 19140 (Yellow 5), Lactic Acid/Glycolic 
Acid Copolymer, Polmitoyl Hexapeptide-52, Polyvinyl 
Alcohol, Palmitoyl Heptapeptide-18, Gold, Colloidal 
Gold, Acetyl Heptapeptide-9

ZEITGARD 
Nanogold
2 az 1-ben 
szemkörnyékápoló és 
maszk 
30 ml

Értékesítési érvek:

•  Feszesíti és puhává varázsolja
a bőrt

•  Védi és erősíti a szemkörnyék
érzékeny bőrét

•  Csökkenti a szem alatti sötét
karikákat és puffadtságot

•  Minimalizálja a kis ráncokat az
arcizmok ellazítása által



BEAUTY 
DIAMONDS
DAILY CARE

Professzionális 
kozmetikumok

Magas 
hatékonyságú 
ápoló formulák

WIRKSTOFF-
TRANSPORT-

SYSTEM

Hatóanyag-szállító rendszer: 
a kapszulába zárt hatóanyag 
feszesíti a bőrt és csökkenti a bőr 
durvaságát

Új formula

NEUE PFLEGE-
FORMELN

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. 

CÉLCSOPORT
Nőknek 40 éves kortól, akik...
… rugalmasabb bőrre vágynak
… feszesebb kontúrokra vágynak
… hidratált és táplált bőrre vágynak
… természetesen rózsaszín bőrtónusra vágynak

HATÉKONYSÁG 
Fedd fel a szépséged! A feszesítő bőröregedés-csökkentő 
ápolás a hatóanyag-szállító rendszerrel erősíti a bőrt, 
csökkenti a ráncokat és hangsúlyozza az arcbőr kontúrjait 
- a jobb bőrsűrűségért, a feszesebb kontúrokért, a hidratált
és táplált bőrért. A gyémántok tulajdonságai inspirálták és

proteinekkel kombinálva lassítja a bőröregedés folyamatait, 
valamint stimulálja a sejtvédő mechanizmusokat.

A legjobb eredményekért a termékcsalád tagjainak 
használatát a bőröregedés-csökkentő fejjel ajánljuk.

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL 
A hatóanyag-szállító rendszert a Beauty Diamonds 
termékcsalád minden tagjában alkalmazzuk, ami megfelel 
a 40 évnél idősebb nők bőrigényeinek. A kapszulába zárt 
hatóanyag csökkenti a ráncokat és a ráncok mélységét.
A Beauty Diamonds termékcsaládot  a gyémántok 
tulajdonságai inspirálták és proteinekkel kombinálva 
lassítja a bőröregedés folyamatait, valamint stimulálja a 
sejtvédő mechanizmusokat.

A termékcsalád tagjai:
nappali krém · éjszakai krém · 2 az 1-ben szemkörnyékápoló és maszk

ZEITGARD Beauty Diamonds
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JELLEMZŐK
A feszes bőrért és bársonyosan puha bőrérzetért
Fegyverkezz fel a bőröregedés látható jelei ellen: kényeztető 
textúrájával a krém intenzíven táplálja a bőrt, valamint 
erősíti napról napra a kollagéntermelés stimulálása által - a 
bőr feltöltődik. Bársonyosan puha bőrérzetet biztosít és 
csökkenti a ráncokat. A homoktövis kivonat feszesíti a bőrt 
és harmonizálja az arckontúrokat.

HASZNÁLAT
Vidd fel az arcodra reggelente az arctisztítás után! 
A legjobb eredményekért használd a bőröregedés-
csökkentő fejjel!

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
•  A homoktövis kivonat feszesítő hatással bír, így

harmonizálja az arckontúrokat, feszesíti a bőrt és javítja
a bőr sűrűségét

•  A napraforgó-, a jojoba-, és a mimózaviasz
optimalizálja és támogatja a bőrkorlátokat

•  Az emulgeálószer biokémiai tulajdonságokkal
hatékonyan erősíti a bőrkorlátokat és csökkenti a bőr
durvaságát

•  Gazdag formula

KIEGÉSZÍTÉS
A legjobb eredményeket az LR ZEITGARD Beauty 
Diamonds éjszakai és nappali krém kombinált 
használatával, valamint a bőröregedés-csökkentő fej 
használatával érhetsz el.

Összetevők:  Aqua (Water), Isostearyl Isostearate, Glycerin, Dicaprylyl Ether, 
Coco-Caprylate, Arachidyl Alcohol, Hexyldecyl Laurate, Dicaprylyl Carbo-
nate, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Hexyldecanol, 
Phenoxyethanol, Behenyl Alcohol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldi-
methyl Taurate Copolymer, Panthenol, Jojoba Esters, Arachidyl Glucoside, 
Parfum (Fragrance), Maltodextrin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax, 
Caesalpinia Spinosa Gum, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Ethylhexylglycerin, 
Hippophae Rhamnoides Kernel Extract, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Acacia Decurrens Flower 
Wax, Polyglycerin-3, Glucose, Polyvinyl Alcohol, Lactic Acid/Glycolic Acid Co-
polymer, Heptapeptide-15 Palmitate, Copper Heptapeptide-14 Pantothenate, 
CI 17200 (Red 33), Diamond Powder, Acetyl sh-Pentapeptide-35

Értékesítési érvek:

• Feszesítő és feltöltő
• Stimilálja a kollagénképződést
• Hangsúlyozza az arckontúrokat
• Minimalizálja a ráncokat és a ráncok
mélységét
• Javítja és növeli a rugalmasságot és a
kollagénszintézist

ZEITGARD 
Beauty Diamonds 
nappali krém 
50 ml

JELLEMZŐK
Válj fiatalabbá és gyönyörűbbé az éjszaka során: a tápláló 
éjszakai krém segít visszaforgatni az időt és láthatóan 
csökkenti az öregedés jeleit az éjszaka folyamán.  
Amíg alszol, a bőr természetes sejtvédő mechanizmusa 
stimulálódik két szabadalmaztatott peptid (Replexium™) 
által. Így a bőröd feszesebb és puhább lesz reggelre. 
A pisztácia- és a szőlőmagolaj gazdagok telítetlen 
zsírsavakban, így nagyon hatásosak az érettebb bőrre.  
Az éjszakai krém hangsúlyozza az arctónusokat és növeli 
a bőr sűrűségét, így az feszesebb és élettel telibb lesz 
reggelre.

HASZNÁLAT
Vidd fel az arcodra, nyakadra és dekoltázsodra minden 
este az arctisztítás után! A legjobb eredményekért 
használd a bőröregedés-csökkentő fejjel!

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
Két szabadalmaztatott peptid szinergetikus hatása 
garantálja a látható éjszakai fejlődést 3 ránctípus 
esetében (szarkalábak, homlokráncok és orr-ajaki 
ráncok.
A pisztácia-, az olíva- és a szőlőmagolaj jótékony 
hatással vannak az érettebb bőrre
Az emulgeálószer biokémiai tulajdonságokkal 
hatékonyan erősíti a bőrkorlátokat és csökkenti a bőr 
durvaságát.

KIEGÉSZÍTÉS
A legjobb eredményeket az LR ZEITGARD Beauty 
Diamonds éjszakai és nappali krém kombinált 
használatával, valamint a bőröregedés-csökkentő fej 
használatával érhetsz el.

Összetevők:  Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Olea Europaea 
(Olive) Fruit Oil, Cetearyl Alcohol, Arachidyl Alcohol, Hexyldecyl Laurate, Hexylde-
canol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Pistacia 
Vera Seed Oil, Squalane, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Vitis Vinifera (Grape) 
Seed Oil, Mannitol, Phenoxyethanol, Behenyl Alcohol, Panthenol, Arachidyl Glu-
coside, Tocopherol, Parfum (Fragrance), Jojoba Esters, Maltodextrin, Caesalpinia 
Spinosa Gum, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax, Tocopheryl Acetate, 
Ethylhexylglycerin, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Ethylhexyl Salicylate, Glucose,  Acacia Decurrens Flower Wax, Polyglycerin-3, 
Acetyl Tetrapeptide-11, Acetyl Tetrapeptide-9, Lactic Acid/Glycolic Acid Copolymer, 
Polyvinyl Alcohol, Heptapeptide-15 Palmitate, Copper Heptapeptide-14 Panto-
thenate, CI 17200 (Red 33), Acetyl sh-Pentapeptide-35, Diamond Powder

Értékesítési érvek:

• Feszesítő és tápláló
• Javítja és növeli a rugalmasságot és a
kollagénszintézist
• Csökkenti a ráncok mélységét

ZEITGARD 
Beauty Diamonds 
nappali krém 
50 ml
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JELLEMZŐK
A friss, fiatalos és ragyogó 
megjelenésért
Elbűvölő tekintet! A feltöltő és 
feszesítő hatású szemkörnyék ápoló 
- galagonyával és arab jázminnal -
láthatóan csökkenti a szemkörnyéki
ráncokat. A teljes szemkörnyék
feszesebb és erősebb lesz, a bőr
feltöltődik a szem ragyogóvá válik -
hiszen "a szem a lélek tükre".

HASZNÁLAT
Minden nap használd a 
szemkörnyékeden! A legjobb 
eredményekért a bőröregedés-
csökkentő fejjel vidd fel!

Készen állsz a frissítő kis csodára?
Használd a krémet maszkként heti 
2-3 alkalommal. Igazi csodát tesz!

INFORMÁCIÓ A 
HATÓANYAGOKRÓL
•  A galagonya és az arab jázmin

feszesíti a szem körüli kontúrokat,
megemeli a szemhéjat, csökkenti a
szemhéjak ernyedtségét, csökkenti
a szem alatti táskákat

•  Az emulgeálószer biokémiai
tulajdonságokkal hatékonyan erősíti
a bőrkorlátokat és csökkenti a
bőrdurvaságot

•  A napraforgó-, a jojoba- és a
mimózaviasz optimalizálja és
támogatja a bőrkorlátokat

KIEGÉSZÍTÉS
A legjobb eredményeket az LR 
ZEITGARD Beauty Diamonds 
éjszakai és nappali krém 
kombinált használatával, valamint 
a bőröregedés-csökkentő fej 
használatával érhetsz el.

Összetevők:  Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyce-
ride, Propylene Glycol, Olus (Vegetable) Oil, Oleyl Eru-
cate, Arachidyl Alcohol, Propanediol, Cetearyl Alcohol, 
Hexyldecyl Laurate, Hexyldecanol, Butyrospermum 
Parkii (Shea) Butter, Phenoxyethanol, Behenyl Alcohol, 
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer, Panthenol, Arachidyl Glucoside, Glycerin, 
Jojoba Esters, Parfum (Fragrance), Maltodextrin, 
Caesalpinia Spinosa Gum, Helianthus Annuus (Sun-
flower) Seed Wax, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, 
Ethylhexylglycerin, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, 
Jasminum Sambac (Jasmin) Flower Extract, Crataegus 
Monogyna Flower Extract, Glucose, Polyglycerin-3, 
Acacia Decurrens Flower Wax, Citric Acid, Sodium 
Hydroxide, Lactic Acid/Glycolic Acid Copolymer, Poly-
vinyl Alcohol, Copper Heptapeptide-14 Pantothenate, 
Heptapeptide-15 Palmitate, CI 17200 (Red 33), Acetyl 
sh-Pentapeptide-35, Diamond Powder

ZEITGARD 
Beauty Diamonds 
2 az 1-ben 
szemkörnyékápoló és 
maszk 
30 ml

Értékesítési érvek:

•  Szemkörnyék feszesítő
hatás: a szem kontúrjai
tónusosabbak lesznek, a
táskák csökkennek

•  A ráncok felülete és hossza
csökken. A bőr puhább és
ragyogóbb lesz

•  Javítja és növeli az elasztán- 
és kollagénszintézist

•  Csökkenti a ráncok mélységét
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ZEITGARD
Platinum bőröregedés-
csökkentő krém 
50 ml

Összetevők:  Aqua (Water), Glycerin, Undecane, 
Maltodextrin, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acry-
loyldimethyl Taurate Copolymer, Phenoxyethanol, 
Panthenol, Tridecane, Tocopherol, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Tocopheryl Acetate, 
Caesalpinia Spinosa Gum, Parfum (Fragrance), 
Ethylhexylglycerin, Linalool, Alpha-Isomethyl Iono-
ne, Lactic Acid/Glycolic Acid Copolymer, Palmitoyl 
Tetrapeptide-50, Polyvinyl Alcohol, Succinic Acid, 
Heptapeptide-15 Palmitate, Acetyl Tertrapepti-
de-17, Colloidal Platinum

CÉLCSOPORT
Férfiaknak 25 éves kortól, akik ...
... élénkítésre és frissességre 
vágynak
... egészséges bőrképre vágynak

JELLEMZŐK
Hűsítő. Hatékony. Férfias. Teljesítsd 
a mindennapi kalandokat energiával 
teli: a hatékony zselés krém gyorsan 
beszívódik, hidratáló hatásával 
igazi energiabomba - a ragyogó 
megjelenésért.

HASZNÁLAT
Vidd fel a megtisztított arcra és 
nyakra reggel és este! A legjobb 
eredményekért használd a 
bőröregedés-csökkentő fejjel!

INFORMÁCIÓ A 
HATÓANYAGOKRÓL
•  A hatóanyag-szállító rendszer

növeli a hyaluronszintézist, védi
a sejteket a kiszáradástól és
csökkenti a ráncokat

•  A Platinumban lévő hatóanyagok
kombinációja növeli a
kollagénszintézist és a hidratációt,
valamint csökkenti a ráncok
mélységét

•  A svájci gleccservízben lévő
baktérium kivonata csökkenti a
ráncok mélységét

•  Jojobaolaj hidratáló és tápláló
tulajdonságokkal

•  Az E-vitamin megelőzi és finomítja
a ráncokat

•  A B5-provitamin (panthenol) növeli
a bőr hidratációját és támogatja a
sejtképződést

KIEGÉSZÍTÉS
Hogy védd a bőröd a digitális 
öregedéstől, használd a Blue Light 
Defendert a Platinum bőröregedés-
csökkentő krém előtt!

Értékesítési érvek:

•  Igazi energiabomba a mély
hidratáció által ragyogó
megjelenést kölcsönöz

•  Csökkenti a ráncok mélységét
•  Belülről tölti fel a bőrt
•  Friss, energiával teli

megjelenést kölcsönöz
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CÉLCSOPORT
Nőknek, akik szeretnék kényeztetni 
a száraz arcbőrüket. Érett bőrre és 
a tél hatásaitól szenvedő bőrre is 
ajánlott. Ajándékozd meg magad 
sima, selymes bőrérzettel. Itt a 
fiatalos ragyogás ideje!

JELLEMZŐK
A környezeti hatások stresszelik 
a bőrt. A hideg hónapokban 
bőrünk ki van téve a hideg kinti 
és a meleg, száraz benti levegő 
folyamatos váltakozásának. Ez 
gyakran gyengévé és szárazzá teszi 
a bőrt, ami sápadt bőrmegjelenést 
eredményez. Ezeknek a külső 
hatásoknak eredményeképpen a bőr 
veszít nedvességéből és idő előtt 
ráncok képződnek.

A sima nappali krém sokszor nem 
elengedő a bőr rugalmasságának 
megőrzéséhez és a ráncok 
kialakulásának megelőzéséhez. Az 
érettebb bőrnek extra támogatásra 
van szüksége, hogy kiállja a 
mindennapok kihívásait. A Beauty 
Diamonds arcápoló olaj egy intenzív 
bőröregedés-csökkentő arcápoló, 

amire ebben a csatában mindig lehet 
számítani.

6 értékes olaj innovatív kombinációja 
és válogatott vitaminok regenerálják 
a száraz, durva és gyenge bőrt, 
valamint visszaadják ragyogását. 
A mélyreható olajok intenzíven 
táplálják a bőrt és megelőzik a 
nedvességveszteséget a megerősített 
lipidkorlát által. Így a bőr feltöltődik, 
rugalmas és bársonyosan puha lesz.

Az A-, E- és F-vitamin ellátja a 
bőrt a szükséges tápanyagokkal. 
Fiatalos bőrmegjelenést kölcsönöz és 
támogatja a bőrregenerációt. A bőr 
puhább, feszesebb és fiatalosabb 
lesz. A gazdag olajok csökkentik 
a száraz bőr durvaságát, valamint 
fiatalos, ragyogó és sima bőrképet 
eredményeznek csillogás nélkül.

HASZNÁLAT
A termék három különböző módon 
használható:

A mindennapi arcápolási rutinod 
kiegészítéseként vidd fel az olajat 
reggel és este az arcra, nyakra és 
dekoltázsra, miután megtisztítottad 
az arcod és arctonikot is használtál. 
Ezután következhet a nappali vagy 
éjszakai krém felvitele.

Bőröregedés-csökkentő olaj
Extra tápláló ápolás a bársonyosan 
puha bőrért. Adj néhány csepp olajat 
az éjszakai krémedhez a tenyeredben 
alaposan elkeverve, majd vidd fel az 
arcodra!

Bőröregedés-csökkentő maszk
Intenzív és regeneráló ápolás a 
puha, feszes bőrért. Oszlass el 10 

csepp olajat az arcodon, nyakadon 
és dekoltázsodon! Várj 10 percet, 
míg az olaj beszívódik, majd a 
megmaradt olajat masszírozd be 
vagy távolítsd el!

JÓ, HA TUDOD
Szuper tulajdonságaik által az 
olajok a kozmetikumok szerves 
részei. Számos olaj védi, 
kényezteti, támogatja a bőrünk, 
lehetővé teszi, hogy jobban 
megtartsák a nedvességet. Számos 
kombinációban az olajok tehát 
nagyon harmonikus bőrápoló 
termékek.

A Beauty Diamond arcápoló olaj 
mandula-, argán-, avokádó-, 
szőlőmag-, makadámia- és 
jojobaolajat tartalmaz.

Összetevők:  Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet  
Almond) Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Persea 
Gratissima (Avocado) Oil, Vitis Vinifera (Grape) 
Seed Oil, Macadamia Integrifolia Seed Oil,  
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Retinyl 
Palmitate, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Parfum 
(Fragrance), Linoleic Acid, Linolenic Acid, Butyl-
phenyl Methylpropional, Linalool, Hexyl Cinnamal, 
Citronellol, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carbox-
aldehyde, Limonene, Benzyl Benzoate, CI 40800 
(Beta-Carotene)

ZEITGARD 
Beauty Diamonds
arcápoló olaj 
30 ml

Értékesítési érvek:

• Intenzív védelem a
nedvességveszteséggel
szemben az értékes olajok
által

• Tápláló és regeneráló
bőröregedés-csökkentés A-,
E- és F-vitaminnal

• Fiatalos ragyogás a
gazdag olajkombinációnak
köszönhetően
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ZEITGARD 
Blue Light Defender 
30  ml

Értékesítési érvek:

• Okosszérum a digitális
öregedés ellen

• Védelem a kék fény negatív
hatásaival szemben

• Egyedülálló, háromszoros
hatékonyság

• Javítás, visszaverődés,
szabadgyökvadász

JELLEMZŐK  
Az okosszérum védi a bőrödet a kék 
fény okozta idő előtti öregedéssel 
szemben. A kék fény a bőr mélyebb 
rétegeibe jut, mint a jól ismert 
UV-sugarak, ráadásul minden 
digitális eszköz képernyőjében (tv, 
mobiltelefon, stb.), valamint nappali 
fényben előfordul. Az oxidatív 
stressz, DNS- és sejthibák okozója, 
ami idő előtti bőröregedéshez vezet 
az úgynevezett digitális öregedés 
által. 
A Zeitgard Blue Light Defender 
szérum spirulina és kék lótusz 
kivonattal védi a bőrt egyedülálló 
háromszoros hatékonyságával a 
digitális öregedéssel szemben:

Visszaverődés: a spirulina 
kivonatban lévő phycocyanin 
színezőpigment elnyeli a kék 
fényt és csökkenti az energiában 
gazdag fénysugarakat azáltal, 
hogy védőpajzsként visszatükrözi. 
Ideális védelmet biztosít az idő előtti 
bőröregedéssel és a bőrirritációkkal 
szemben.
Szabadgyökvadász: a kék 
lótusz kivonat összegyűjti a 
szabadgyököket és véd az oxidatív 

stresszel szemben - a fiatalosan 
ragyogó bőrképért.
Regenerálás: a spirulina kivonatban 
lévő photolyase enzim javítja a 
kék fény okozta sejtkárosodást és 
ezáltal megakadályozza az idő előtti 
ráncképződést - a meglévő ráncok 
jelentős csökkentéséért.

HASZNÁLAT
Vigyél fel egy nyomásnyi szérumot 
reggel az arcbőrödre! Nagyjából 1 
perc elteltével a szérum beszívódik 
a bőrbe és fel is viheted a szokásos 
nappali krémet az arcbőrödre.

KIEGÉSZÍTÉS
A Zeitgard Blue Light Defender 
szérum hatékony védelem a digitális 
öregedéssel szemben és tökéletes 
társ a nappali arcápolásban. 
A mindennapi arcápolás során 
tökéletesen illik az Aloe vera nappali 
krémhez, a Beauty Diamonds, a 
Nanogold vagy akár a Platinum 
arcápolókhoz a bőrigények szerint.

JÓ, HA TUDOD:
A spirulina alga már több mint 
3,5 millárd éve létezik, a föld 
legrégebbi növényféléihez tartozik. 
Más fontos algákkal és növényekkel 
együtt az élethez elengedhetetlen 
oxigént állítja elő már évmilliárdok 
óta, így minden élet indulásánál 
fontos szerepet játszik. A zöldeskék 
mikroalga saját védekező és elhárító 
mechanizmusokkal rendelkezik a kék 
fénnyel szemben. 
A spirulina algából származó kivonat 
főként a photlyase enzimet és 
phycocyanin pigmentet tartalmaz. 
A photlyase enzim helyrehozza 
az esetleges károkat a sejtekben, 
melyek az UV-sugárzás hatására 

alakultak ki.
A phycocyanin pigment úgy 
védi az arcbőrt a további káros 
következményekkel szemben, hogy a 
kék fényt felszívja és védőpajzsként 
visszatükrözi.

A kék lótusz (nymphaea caerulea) 
a halhatatlanság és az örök fiatalság 
szimbóluma. Egyiptom legszentebb 
virága, melyek az egyiptomi 
orvoslásban gyógynövénynek 
tekintenek, csábító illatának 
köszönhetően nagyon közkedvelt.
Erős antioxidatív hatásának 
köszönhetően a spirulina kivonat 
tökéletes kiegészítője a Zeitgard Blue 
Light Defender szérumban. A kék 
lótuszból származó kivonat ideális 
a szabadgyökök összegyűjtésére, 
hiszen semlegesíti a szabadgyököket. 
Ezáltal véd az oxidatív stresszel 
szemben, így az arcbőrt is szebbé 
varázsolja. Optimális sejtvédelmet 
biztosít, nedvességgel látja el a bőrt, 
megnyugtatja a bőrirritációkat, mint 
a kipirosodás, valamint javítja a bőr 
rugalmasságát.

Összetevők:  Aqua (Water), Pentylene Glycol, 
Squalane, Phenoxyethanol, Glycerin, Panthenol,
Carbomer, Xanthan Gum, Sucrose, Ethylhexylgly-
cerin, Parfum (Fragrance), Nymphaea Caerulea 
Flower Extract, Sodium Hydroxide, Spirulina 
Maxima Extract, Lecithin, Linalool, Potassium
Sorbate, Sorbic Acid, CI 42090 (Blue 1)

MADE IN GERMANY
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ZEITGARD 
PowerLift arckrém 
30 ml

Összetevők:  Aqua (Water), Propylene Glycol, 
Ethylhexyl Stearate, Butyrospermum Parkii (Shea) 
Butter, Decyl Oleate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, 
Neopentyl Glycol Diheptanoate, Hydroxyethyl Urea, 
Dimethicone, Isopropyl Palmitate, Sodium Stearoyl 
Glutamate, Phenoxyethano, Tocopheryl Acetate, 
Ammonium Lactate, Sodium Polyacrylate, Sorbitol, 
Hexylene Glycol, Carbomer, Parfum (Fragrance), 
Ethylhexylglycerin, Saccharide Hydrolysate, Fruc-
tose, Glucose, Hydrolyzed Algin, Disodium EDTA, 
Valeriana Officinalis Root Extract, Foeniculum 
Vulgare (Fennel) Fruit Extract, Achillea Millefolium 
Extract, Humulus Lupulus (Hops) Cone Extract, 
Viscum Album (Misteltoe) Extract, Chamomilla 
Recutita (Matricaria) Flower Extract, Melissa Offici-
nalis Leaf Extract, Maris Aqua (Sea Water), Sodium 
Hydroxide, Chlorella Vulgaris Extract, Sodium 
Hyaluronate,  Hydrolyzed Oat Peptide, Sodium 
Benzoate, Citric Acid, Potassium Sorbate, Urea, 
Sucrose, Dextrin, Aspartic Acid, Glutamic Acid, 
Hexyl Nicotinate, Alanine

Értékesítési érvek:

•  Intenzív nedvességbomba a
bőr vitalitásáért

•  Támogatja a sejtek
meg újulását 

•  Mérsékli a vonalak és a
ráncok megjelenését 

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. 

HASZNÁLAT
Vidd fel a krémet az arcodra reggel 
és este a bőrápolási rituáléd 
kiegészítéseként, majd ha teljesen 
beszívódott vidd fel a nappali/
éjszakai arcápolód!

INFORMÁCIÓ A 
HATÓANYAGOKRÓL 
A gyors dupla hatékonyság egyrészt 
feltöltő hatású, mely a 
hyaluronsa vak, a gyógynövény 
kivonatok és a zab peptid által 
feltöltő hatással van a bőrre és 
nedvességgel látja el. Másrészt 
bőröregedés-csökkentő hatású is 
a tocopherol és a zab-peptid által, 
melyek a természetes regenerációt is 
segítik.

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

TANULMÁNYOK 
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%). 
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CÉLCSOPORT
A bőrápolási rutin kiegészítéseként - 
férfiaknak és nőknek, akik szeretnék 
kényeztetni a bőrüket. Fiataloknak és 
idősebbeknek egyaránt ideális.

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. 

HASZNÁLAT
Vidd fel hetente 2x lefekvés előtt az 
arcbőrre! 

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

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

ZEITGARD 
éjszakai maszk
50 ml

Értékesítési érvek:

• 3 az 1-ben termék:
intenzív nedvességellátás,
a természetes bőrregene ráció
támogatása,
bőröregedés-csökkentő hatás
• A mindennapi ápolás tökéle-
tes kiegészítője
• Egyszerű, éjszakai használat



SEROX
SPECIAL CARE

Professzionális 
kozmetikumok

Magas 
hatékonyságú 
ápoló formulák

LR ZEITGARD Serox

INFORMÁCIÓ
Az aktív hatóanyagok exkluzív és tökéletes kombinációja 
hatékony a vonalak és a ráncok ellen a homlok és az orr 
területén. Feltölti és tónusossá varázsolja a bőrt.

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

NFORMÁCIÓ 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. 

TANULMÁNYOK
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 · bőrtökéletesítő krém · intenzív regeneráló krém · regeneráló 
szérum 

31
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ZEITGARD Serox  
professzionális 
szemkörnyékápoló 
párnák 
4 x 2 párna

JELLEMZŐK
A magas minőségű 
szemkörnyékápoló párnák innovatív 
bőröregedés-csökkentő termékek. 
A kollagén molekulák segítik a 
bőr nedvesség megkötését, a 
bőrazonos peptidek pedig segítik a 
regenerációt. 
Így a szárazság által létrejött 
ráncok csökkennek. 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!

Értékesítési érvek:

• Profi szemkörnyékápoló
párnák magas minőségben
• Kisimítják a mimikai ráncokat
• Fagyasztásos szárítással
készült kollagének ből 

Összetevők:  Aqua (Water), Glycerin, Dimethyl 
Isosorbide, Sodium Lactate, Acetyl Hexapeptide-8, 
Acmella Oleracea Extract, Sodium Hyaluronate, 
Alcohol, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Ethyl-
hexylglycerin 

Ingredients Collagen Pads: Collagen, Rayon, 
Paraffin, Hydrogenated Rosin, Hydrogenated 
Polyisobutene, PPG-15 Stearyl Ether, PEG-40 
Sorbitan Peroleate
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ZEITGARD Serox
intenzív regeneráló krém, 50 ml 
& 
regeneráló szérum, 30 ml

Összetevők: 
Instant Result Serum:
Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, Butylene 
Glycol, Sucrose Stearate, Dimethicone Cross-
polymer, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond) Seed Extract, Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Alcohol, Lauroyl 
Lysine, Silica, Parfum (Fragrance), Mica, Lecithin, 
Sodium Hydroxide, Carnosine, Cyclotetrasiloxane, 
Caprylyl Glycol, Acetyl Hexapeptide-8, Tin Oxide, 
Tocopherol, Silybum Marianum/Silybum Marianum 
Fruit Extract, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol, 
Ethylhexylglycerin, Fructose, Glucose, Sucrose, 
Urea, Dextrin, Alanine, Glutamic Acid, Aspartic 
Acid, Hexyl Nicotinate, CI 77891 (Titanium Dioxide)

Instant Result Cream:
Aqua (Water), Octyldodecanol, Butylene Glycol, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Ethylhexyl 
Stearate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Ethylhexyl 
Palmitate, Glyceryl Stearate, Cyclopentasiloxane, 
Persea Gratissima Oil, Cyclohexasiloxane,  
Ozokerite, Ceteareth-20, Hexylene Glycol, Cetyl 
Palmitate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Seed Extract, Parfum (Fragrance),  
Xanthan Gum, Tocopherol, Alcohol, Phenoxy- 
ethanol, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl 
Taurate, Copolymer, Ceteareth-12, Acrylates/C10-
30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Polyisobutene, 
Lecithin, Acetyl Hexapeptide-8, Carnosine, Trihy-
droxystearin, Sorbitan Oleate, Glucose, Fructose, 
Coco-Glucoside, Carbomer, Sodium Hyaluronate, 
Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, 
Caprylyl/Capryl Glucoside, Caprylyl Glycol, Dextrin, 
Urea, Sucrose, Glutamic Acid, Alanine, Hexyl Nico-
tinate, Aspartic Acid, Ethylhexylglycerin, Sodium 
Hydroxide, Sodium Lactate

Értékesítési érvek:

• Értékes hatóanyagokat
tartalmaz
• A mimikai ráncok csökken nek
• Bizonyított hatékonyság
(Dermatest Intézet)

JELLEMZŐK
A krém és a szérum exkluzív ható-
anyag kombinációja tökéletesen 
ki egészíti egymást. 

Az intenzív regeneráló szérum 
innovatív hatóanyagokkal látja el 
a bőrt. A bőr rugalmasabb lesz, a 
bőrmegjelenés pedig friss.
A szérum innovatív hatóanyagai 

nyugtatják a bőrt, a krém pedig 
kipihent, puha bőrt kölcsönöz.

Az intenzív regeneráló krém 
csökkenti ráncok mélységét, a bőr 
erősebb és simább lesz. 

1 hónapos intenzív kúra
Használd az intenzív regeneráló 
krémet 1 hónapon keresztül intenzív 
kezelésként, ha a bőrödnek extra 
ápolásra van szüksége, kiszáradt, 
vagy kis ráncok jelentek meg. 

HASZNÁLAT
Intenzív regeneráló szérum 
A napi rutinod kiegészítéseként 
használd naponta kétszer a szérumot 
az arctisztítás után a mimikai ráncok 
területén és gyengéden masszírozd 
a bőrbe!

Intenzív regeneráló krém 
Használd 4 héten keresztül minden 
este az éjszakai krém helyett!
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CÉLCSOPORT
Nőknek, akiknek az életkor nem szá-
mít, a jó megjelenés viszont annál 
inkább. Mindenkinek, aki a minden-
napokban villámgyors bőrápolásra, 
tökéletes bőrképre, valamint az apró 
ráncok és egyenetlenségek eltünteté-
sére vágyik. 

JELLEMZŐK
Makulátlan, feszes bőr kevés ránccal 
- ezek a fiatalos megjelenés jellemzői,
amit szeretnénk megőrizni vagy
vis szaállítani. 

A bőr a korral változik, egyre több 
egyenetlenség jelenik meg, a pórusok 
kitágulnak. A bőr veszít rugalmassá-
gából és feszességéből. A bőrörege-
dés jelei ellen tökéletes megoldás az 
LR ZEITGARD Serox bőrtökéletesítő 
krém használata a napi arcápolásban. 
A hatékony kétlépcsős bőrörege-

dés-csökkentő technológia azonnali 
tökéletességet ígér - optikailag megfi-
atalítja a bőrt másodpercek alatt. 
A bársonyosan puha, minden hibát 
elfedő Perfector formula finom szín-
pigmentjei átváltoztatják a bőrt. 
A pó rusok, egyenetlenségek és apró 
rán cok csökkennek, a fényes bőr 
mattul. A hosszantartó tökéletesség 
által a bőrszerkezet napról 
napra megújul. Ez a mélyreható 
bőröregedés-csök kentő Gatuline® 
In-Tense és az Ultra Filling SpheresTM 
hatóanyagoknak köszönhető. 
Tartósan növelik a bőr rugalmasságát 
és feszességét, így az egyenletesebb 
és fiatalosabb lesz. 

HASZNÁLAT
Az LR ZEITGARD Serox bőrtökélete-
sítő krém minden nap használható. 
Kezdd a napi rutinod a szokásos 
ar cápolóval, majd vigyél fel diónyi 
men nyiséget a bőrtökéletesítő 
krémből az arcodra! Pár másodperc 
múlva hozzá is láthatsz a 
sminkeléshez. 

JÓ, HA TUDOD 
Az LR ZEITGARD Serox bőrtökélete-
sítő krémben 2 mélyreható 
bőrörege dés-csökkentő hatóanyag 
találkozik: 

Gatuline® In-Tense 
Ez egy iskolavirág (Spilanthes Acmel-
la) tartalmú koncentrált, olajos kivo-
nat. 
A Gatuline® In-Tense a fibroblaszt 
sejteket (kötőszövetben lévő sejtek) 
stimulálja, így a dermisz struk túrája 
és sűrűsége újraszerveződik. A 
bőrsűrűség és bőrfeszesség növek-
szik, így garantált az egyenletes bőr-
megjelenés. 

Ultra Filling SpheresTM 

Ez a technológia a dehidratált és há-
lót alkotó biopolimerekből álló göm-
böknek - melyek bejutnak az epider-
miszbe - segít felvenni a vizet, ami az 
alsóbb bőrrétegben (dermisz) elpáro-
log. A gömbök térfogata növekszik, 
így a bőr kisimul, feszesebb és ned-
vességgel teli lesz. 

ZEITGARD Serox  
bőrtökéletesítő krém 
30 ml 

Értékesítési érvek:

Hatékony technológia kétféle 
bőröregedés-csökkentő tech-
nikával: 

• Azonnali tökéletesség -
a bőrkép optikai fiatalítása

másodpercek alatt 
• Hosszantartó tökéletesség -
a bőrstruktúra regenerációja

belülről

Összetevők: Cyclopentasiloxane, Dimethicone 
Crosspolymer, Dimethicone, Isododecane, Silica, 
Methyl Methacrylate Crosspolymer, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Cross-
polymer, Ethylhexyl Palmitate, Cyclotetrasiloxane, 
Titanium Dioxide, C30-45 Alkyl Cetearyl Dimethi-
cone Crosspolymer, Sodium Stearoyl Glutamate, 
Triethoxycaprylylsilane, Sodium Hyaluronate, 
Spilanthes Acmella Flower Extract, Isoceteth-10, 
Butylene Glycol, Trihydroxystearin, Tocopherol, 
Glucomannan, CI 77491 (Iron Oxides)
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Összetevők:  Aqua (Water), Glyceryl Stearate, Cera Microcristallina (Micro-
crystalline Wax), Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Copernicia Cerifera 
(Carnauba) Wax, Polyvinyl Alcohol, Propylene Glycol, Stearic Acid, Triethanola-
mine, Palmitic Acid, Glycerin, Sodium Dehydroacetate, PVP, Cellulose, Lecithin, 
Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Phenoxyethanol, 
Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, CI 77499 (Iron Oxides), CI 77266 
(Black 2)(nano)

Összetevők:  Aqua (Water), Glycerin, Butylene Glycol, Polyacrylate Crosspoly-
mer-6, Phenoxyethanol, Tetrasodium Cystinyl Disuccinate, Panthenol, Arginine, 
Acetyl Tetrapeptide-3, Dextran, Tocopheryl Acetate, Caffeine, Biotinoyl Tripep-
tide, Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract, Lecithin, Alcohol, Biotin, Citric 
Acid, Ethylhexylglycerin

ZEITGARD
Fantastic 
szempillaspirál
10 ml

ZEITGARD
Activating szempilla 
szérum 
5,5 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 hos-
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! 

SZAKÉRTŐI TIPP
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. 

KIEGÉSZÍTÉS
Az Activating szempilla szérum gondosko dik a pillák 
teltségéről. 

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) 

Értékesítési érvek:

• "Műszempilla-szerű hatás"
• A telt, hosszú, ultrafekete, 3D-pillákért
• Az intelligens háromrétegű filmszerű textúra

több színt, több volument és hangsúlyosabb
pillákat garantál

• A hullámszerű kefeszálak a tökéletes
eredményért a szempillák tövétől végéig

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**



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), Disodium Laureth Sulfosuccinate,
Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine,
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-120
Methyl Glucose Dioleate, Sodium Lauroyl Sarcosi-
nate,Sodium Lauroyl Glutamate, Sodium Chloride,
Mentha Piperita Oil, Cetrimonium Chloride, Pant-
henol, Apigenin, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene
Glycol, Oleanolic Acid, Glycoproteine, Polyquater-
nium-10, Citric Acid, Phenoxyethanol, Benzyl
Alcohol, Tocopherol, Glycerin, Pentylene Glycol,
PPG-26-Buteth-26, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate, Dipotassium Phosphate, Sodium Acetate,
Isopropyl Alcohol, Biotin, 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. LR MICROSILVER
ANTIBAKTERIÁLIS ÁPOLÁS

INFORMÁCIÓ A HATÓANYAGOKRÓL
Az LR MicroSilver az antibakteriális bőrápolás egy sajátos 
változata, ami segít helyreállítani a bőr egyensúlyát. Az LR 
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.

Az LR MicroSilver szivacsos, nagy felületi szerkezete jelen-
tős érintkezési felületet ad a mikroorganizmusok számára 
(elnyelés/felszívódás). Ugyanakkor a fémes mikro ezüst 
(MICROSILVER PLUS BG™) ezüst ionjai folyamatosan fel-
szabadulnak. Ezek az ezüst részecskék közvetlenül meg-
támadják a mikroorganizmusok burkát, gátolják a sejt- 
osztódásukat és megakadályozzák további szaporodásu-
kat.

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

 
LR MICROSILVER

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. LR MICROSILVER
ANTIBAKTERIÁLIS ÁPOLÁS

HATÉKONYSÁG
Az LR MicroSilver azzal a céllal került kifejlesztésre, hogy 
elpusztítsa a bőrfelületen található ártalmas mikroorga-
nizmusokat (pl. baktériumok, vírusok, gombák), amelyek 
kedvező feltételek között szaporodhatnak a bőrön (intenzív 
burjánzás), különösen bőrsérülések és bőrirritáció esetén. 
Az LR MicroSilver hatása főleg a mikroorganizmusok sejt-
falának enzim szabályozású anyagcsere funkcióinak csök-
kentésével jelenik meg. Aktívan támogatja az irritált vagy 
igénybevett bőr regenerációjának természetes folyamatát.  

A mikroorganizmusoktól megtisztult bőr megnyugszik és a 
megjelenése normalizálódik. Az LR MicroSilver BGTM ered-
ményes hatásának köszönhetően a bőr megtartja gyönyö-
rű kinézetét.  A bőr visszanyeri komfortérzetét és teljesen 
megnyugszik.

Az LR MicroSilver 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.

LR MICROSILVER

Tiszta ezüst

Dexpanthenol Cink kötések



4. LR 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

LR MICROSILVER
arctisztító krém
150 ml

Egyenetlen bőr



4. LR 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.

 
LR MICROSILVER 
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. LR 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. 

LR MICROSILVER  
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. LR 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.

 
LR MICROSILVER  
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. LR 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.

LR MICROSILVER  
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. LR 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

LR MICROSILVER  
kéztisztító gél
75 ml

Száraz, 
igénybevett bőr



4. LR 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.

LR MICROSILVER  
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. LR 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.



FEEL THE 
SOUL OF 
NATURE
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Már az LR 1985-ös alapítása óta nagyon fontos szerepet 
töltenek be az illatok, hiszen velük kezdődött minden. 
A Harem és a Jungle Man klasszikusaink egy nagyon 
izgalmas szakaszt határoznak meg. És nem alaptalanul – 
az illatok nemcsak a szaglóképességünkre vannak jó 
hatással, hanem pozitív emlékeket és érzéseket hívnak 
elő, valamint befolyásolják a hangulatunkat is. 

Az illatok ma is az LR termékkínálatának stabil és sikeres 
tagjai. Az LR Soul of Nature márkával szeretnénk ehhez a 
sikertörténethez csatlakozni és a szaktudásunkat bővíteni 
az illatok terén. A különböző illóolajok az aroma-wellness 
és az érzelmek világába kínálnak bevezetést.

Az illatok ereje érzelmeket és emlékeket ébreszt 
bennünk – ráadásul még azelőtt, hogy az agyunk 
tudatosan reagálni tudna ezekre. A természet esszenciái 
még soha nem tudtak ilyen egyszerűen hatni a 
közérzetünkre és támogatni azt.  

LR SOUL OF NATURE – tiszta aroma-wellness, a 
természet lelkének ajándéka a te lelked számára is: 
SOUL OF YOU. A portfólió a természet legjobb aromáit 
fogja közre, hogy feltöltse a testet és a lelket egyaránt. 
A 100%-ban természetes illóolajok speciális 
hatékonysággal és különböző illatokkal hatnak – 
ellazítanak, harmonizálnak, energetizálnak vagy 
vitalizálnak.

LR SOUL OF NATURE – A MÁRKA

LR SOUL OF NATURE – A TERMÉKPORTFÓLIÓ

ILLÓOLAJOK  
A személyes illatélményedért. 
Mind a 8 illóolaj saját aromáját fejti ki a szükségleteid szerint.

Frissítő Éltető Jótékony Aktiváló Vitalizáló Ellazító Fókuszáló Építő



ÄTHERISCHE ÖLE INHALTSSTOFFE IN DEN
PFLEGEPRODUKTEN*

TIEGEL AUS RECYCLING-
KUNSTSTOFF (RPET)*

NACH HÖCHSTEN
QUALITÄTSSTANDARDS

Ä
ÖL-MISCHUNGEN IN 

GLASFLASCHEN 
MIT ALTGLASANTEIL*
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AROMA-WELLNESS

LR SOUL OF NATURE – A TERMÉKPORTFÓLIÓ

100%-ban természetes
illóolajok

 Több mint 95%
természetes 
összetevő a

termékekben*

Az üvegek és a tégelyek
újrahasznosított

anyagokból készültek
(rPET)**

Az illóolajok és az olajkeverékek
részben hulladéküvegből

előállított üvegekbe
csomagolva***

A legszigorúbb 
minőségi

ellenőrzéseknek
megfelelően

** Természetes eredet mértéke (NOI=natural origin index) DIN 16128 standard szerint. ** A zárak, fedők, kupakok műanyagból készültek (PP). *** Akár 55% hulladéküveg tartalom.

AROMAVILÁGOK  
A mindennapi aroma-rituáléért. Mind a négy 
aromavilág egymáshoz alakított illatkompozíciókkal

és ezekhez passzoló bőrápoló termékekkel 
kényeztet - tetőtől talpig. 
Legyen szó boldogságról vagy ellazulásról - 
reggeltől estig.

RELAXED 
SOU     L 19. oldaltól 
Kellemes ellazulás

STRONG 
SOU          L 118. oldaltól 
Energikus vitalitás

HOPEFUL 
SOU         L 114. oldaltól 
Kiegyensúlyozott harmónia

CHEERFUL 
SOUL 32. oldaltól 
Pozitív energia

LR SOUL OF NATURE –  A MINŐSÉG GARANCIÁJA

I.Nagy
Text Box
24.

I.Nagy
Text Box
28.
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AROMA-WELLNESS

MIK AZOK AZ ILLÓOLAJOK?

TELJESEN TERMÉSZETES TERMÉKEK
A természetből származik, a növények lelkéből nyerik: 
az illóolajok koncentrált, növényi esszenciák, melyeket 
már évszázadok óta sikeresen használunk.

ILLÓOLAJOK…
… a növényi kivonatok fő összetevői
… gyógynövényekből, bimbókból, növényekből, 
gyökerekből vagy gyümölcsökből nyerik
… néha több, mint 500 különböző kémiai kötést 
tartalmaznak
… illatanyagokkal rendelkeznek, melyek legtöbbször 
csak egy növényrészben koncentrálódnak, a növény 
illatát határozzák meg
… sokszor színtelen folyadékok, melyek párologtató 
tulajdonsággal rendelkeznek, és nagyon illékonyak.

TELJESKÖRŰ TERMÉSZETES ENERGIA 
Aromáiknak és hatékonyságuknak, valamint 
koncentrált növényi erejüknek köszönhetően az 
illóolajok igazi hangulatfokozók. Minden csepp olajban 
a természet lelkének energiája rejlik. Az illóolajok az 
intenzív illatuk által tudnak felvidítani és megnyugtatni. 

AZ ILLÓOLAJOK FONTOS FELADATOT LÁTNAK 
EL A NÖVÉNYBEN:

• védelem a baktériumokkal, vírusokkal és
gombákkal szemben

• védelem a rovarokkal és a parazitákkal szemben
• szaporodásra képes élőlények vonzása
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AROMA-WELLNESS

ILLÓOLAJOK - KÉT MÓDSZER A KINYERÉSRE

1 kg levendula illóolajhoz 150-180 kg levendula növényre 
van szükség. Ez a magyarázat a tiszta illóolajok árára. 
Az árat a növényben lévő illóolaj mennyisége, valamint 
az ültetett vagy vadon nyíló növény mennyisége 
határozza meg.

1. LÉPÉS:
A héjat mechanikusan
préselik, az illóolaj
kiszivárog a
gyümölcsből.

2. LÉPÉS:
Az olaj elválik a
víztől, a felszínre
emelkedik és máris
palackozható.

2. LÉPÉS:
Az illóolaj felemelkedik a
gőzzel.

3. LÉPÉS:
Egy hűvös spirálban
az olaj újra
folyékonnyá válik és
egy gyűjtőtartályba
csöpög.

1. LÉPÉS:
A növényt vízgőzön átöntik
vagy közvetlenül leöntik vízzel
és felmelegítik - így forró
vízgőz keletkezik.

4. LÉPÉS:
Az olaj elválik a víztől,
a felszínre emelkedik
és máris
palackozható.

AZ ILLÓOLAJOK KINYERÉSE
Az illóolajok kinyerése általában két különböző módon 
történik, más és más folyamatokkal: 
1. vízgőz-desztilláció vagy
2. hidegen préselés.

1. VÍZGŐZ-DESZTILLÁCIÓ
Az olajkinyerés legelterjedtebb módszere a vízgőz-
desztilláció.
Az olajok 85%-át így nyerik ki a növényekből (fákból,
gyökerekből, stb.). A növényi anyagból hőbehatással
nyerik ki az illóolajat.

2. HIDEGEN PRÉSELÉS
A hidegen préselés egy alternatív
módszer az illóolajok kinyerésére.
Ezzel az eljárással nyerhető ki az olaj
a citrom külső héjából is.
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AROMA-WELLNESS

ILLÓOLAJOK - HATÉKONYSÁG

AZ EMBERI SZAGLÓKÉPESSÉG
Amíg lélegzünk, szagokat is érzünk. A szaglás a 
legrégebbi emberi érzékelés, mely központi szerepet tölt 
be még ma is az életünkben. Frissen sütött kenyér, 
virágos rét, tenger – az illatok érzelmeket, emlékeket és 
hangulatokat ébresztenek, még jóval azelőtt, hogy ez 
eljutna a tudatunkig. 

Az emberi szervezetben többszáz szaglóreceptor 
található. Ezek a receptorok nagymértékben 
befolyásolják az életünket. Minden lélegzetvétellel 
illatokat szívunk be, melyek információit az agyunk 
eltárolja. Egyetlen illatot sem felejt, mellyel egyszer már 
találkozott – ismételt érzékelés során emlékeket idéz fel. 

Az orron keresztül az agyig – a 100%-ban természetes 
illóolajok igazi energiabombák, melyek a testre és a 
lélekre egyaránt hatnak. Már egy leheletnyi illat erős 
érzelmeket válthat ki és így pozitívan befolyásolhatja a 
jólétünket.

A LIMBIKUS RENDSZER 
Az illatmolekulák szaglása és belélegzése által bizonyos 
agyterületek aktiválódnak. Felismernek egy jelet, melyet a 
szaglóidegen keresztül azonnal a limbikus rendszerbe 
továbbítanak. Ahogy a jel megérkezik a limbikus 
rendszerbe, érzések és érzelmek aktiválódnak. 

A limbikus rendszer az agy egy funkcionális egysége, 
mely az érzelmek feldolgozására szolgál. Ez az agyunk 
egyik legrégebbi része. Mélyen az agyban található és 
minden agylebenynek tartalmazza egy részét. Struktúrák 
heterogén csoportja a középagy körül, mely a 
szaglóképességgel, a nem akaratból irányított 
funkciókkal, érzelmekkel és hozzáállással 
összeköttetésben van. 

A limbikus rendszer a belső elválasztású, vegetatív és 
pszichikai szabályozás központi része. Ingereket dolgoz 
fel a belső szervezetből és a külvilágból egyaránt. A 
limbikus rendszer irányítja az érzelmi reakciókat és az 
érzelmek központja, illetve az emlékezet más 
központjaival is összeköttetésben van. 

A limbikus rendszeren keresztül a hangulatra hatással 
lévő agyi vegyszerek szabadulnak fel másodperc 
gyorsasággal, melyek intenzíven befolyásolják a 
nagyagyat. Az illóolajok tehát idegi és agyi impulzusokat 
is kiváltanak. Gyakran érzelmi reakciók lépnek fel, melyek 
serkentik az ingerületátvivőanyagok és a hormonok 
képződését. Ez felelős az érzelmekért, az ösztönökért, a 
szívfunkciókért, a légzésért, az anyagcseréért és a 
hormonháztartásért. 
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AROMA-WELLNESS

AZ ILLÓOLAJOK SZÁRMAZÁSA

leginkább családi vállalkozásokkal és szövetkezetekkel 
dolgozunk együtt. A növények termesztése és kezelése 
kíméletes módon történik. Csak így garantálhatjuk 
hosszútávon a fenntartható termelést és a sikeres 
eladást.

MAROKKÓ (ATLAS HEGYSÉG)
ORGANIKUS CÉDRUSFA OLAJ, 
ATLAS / CEDRUS ATLANTICA 
A cédrusfákat védi az állam és évente csak 
nagyon korlátozott számuk használható fel, 
amit visszatelepítéssel kompenzálnak. A 
fatörzseket fűrésztelepeken dolgozzák fel a 
bútoripar számára. A fűrésztelepekről 
vásároljuk fel a leeső fűrészport, melyet a 
helyszínen egy családi vállalkozás dolgoz 
fel.

OLASZORSZÁG 
ORGANIKUS BERGAMOTT 
OLAJ/ CITRUS AURANTIUM 
BERGAMIA  
A bergamott illóolaj egy 
kalábriai termesztőtől 
származik, aki kimondottan 
bergamottfák művelésére 
specializálódott és a növények 
héjából nyeri az értékes olajat. 

INDIA
ORGANIKUS BORSMENTA 
OLAJ/ MENTHA PIPERITA 
Az LR Soul of Nature 
borsmentaolaj Indiából, 
pontosabban egy Delhitől 
északra fekvő alapítványtól 
származik. A termesztés itt 
teljesen természetes, nem 
használnak növényvédő 
szereket.

BULGÁRIA
ORGANIKUS LEVENDULA OLAJ/ 
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 
A levendula illóolajat egy bolgár 
termesztő állítja elő.

AZ ILLÓOLAJOK EREDETE
A növények – az LR SOUL OF NATURE illóolajok 
alapja – a világ különböző részeiről származnak. 
A  beszállítókat nagy gonddal válogattuk össze, 

PORTUGÁLIA
ORGANIKUS EUCALYPTUS GLOBULUS OLAJ /  
EUCALYPTUS GLOBULUS    
Az eukaliptusz illóolaj Portugáliából, egy Lisszabontól 
délre található családi vállalkozástól származik.

SPANYOLORSZÁG
ORGANIKUS  
KAKUKKFŰ OLAJ / 
THYMUS VULGARIS
A kakukkfű illóolaj egy spanyol 
családi vállalkozásból 
származik, Murcia közeléből.

ARGENTÍNA
ORGANIKUS CITROM OLAJ / 
CITRUS LIMON 
ORGANIKUS ÉDES NARANCS 
OLAL / CITRUS SINENSIS 
A citrom- és narancs illóolaj 
Argentínából származik, pontosabban 
Concorida régióból. 
Itt már több mint 20 éve citrom- és 
narancsfákat termesztenek szeretettel 
és növényvédő szerek nélkül.
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AROMA-WELLNESS

ILLATPIRAMIS
Az illóolajok és illataik 3 kategóriára oszthatók: fej-, 
szív- és alapillat. 
Hogy egy illóolaj melyik kategóriába esik, az az adott 
illatjegytől függ. 
A fejillat könnyed, elillanó (pl. citrom), a szívillat lassan 
és erőteljesen fejlődik ki (pl. levendula). Leglassabban 
az alapillat fejlődik ki és általában földes jegyeket 
hordoz (pl. cédrusfa). 
Az egyes illóolajok kombinálásával - inspirálódj DIY 
receptjeinkből - alkosd meg a saját aromád a 
harmonikus illatélményért!

AZ ILLÓOLAJOK HASZNÁLATA
A 100%-ban természetes illóolajok jótékony hatást 
fejtenek ki az érzékeinkre és a közérzetünkre 
egyaránt. Kétféle alkalmazásukat ajánljuk: 

1. SZOBAILLATOSÍTÁS:
Használj illathordozót, pl. aromalámpát vagy diffúzort
a ház aromás illatosítására!

2. AZ ÁPOLÓ OLAJ ILLATOSÍTÁSA:
Keverj el néhány csepp illóolajat az LR ápoló olajjal a
pozitív hatásért a bőrödre és az érzékeidre!
Inspirálódj a DIY receptjeinkből!

FIGYELMEZTETÉS: 
Az illóolajokat csak hígítva szabad felvinni a bőrre. 
Mindig figyelj a megfelelő adagolásra!

A természetes illóolajok ideális hatékonyságáért bőrre 
mindig használj valamilyen hordozóanyagot, például egy 
ápoló olajat. Ehhez az LR ápoló olaj tökéletes. Ez egy 
gazdag kombináció mandula-, jojobaolaj és aloe vera 
olaj-kivonattal. Testápoló- és masszázsolaj, mely 
intenzíven ápolja és nedvességgel látja el a bőrt.

ILLÓOLAJOK - ILLATPIRAMIS ÉS HASZNÁLAT

FEJILLAT: 
citrom, narancs, 
bergamott, 
eukaliptusz, 
borsmenta

SZÍVILLAT: 
levendula, 
kakukkfű

ALAPILLAT:
cédrusfa

Aromalámpa DiffúzorPárna- és 
szobaillatosító

spray-k

Bőrápolás Roll-on, testápoló, tusfürdő, 
ápoló olaj és illóolajok

Illóolajok és 
illóolaj keverékek
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AROMA-WELLNESS

„ENERGIKUS“ RECEPT: 
Inspirálódj a DIY receptünkből és 
készíts energetizáló masszázs- vagy 
testolajat - igazi energiabomba!
ELKÉSZÍTÉS:  
A megadott mennyiségű illóolajat 
add az LR ápoló olajhoz, alaposan 
zárd vissza, rázd össze és kész is!

100 ML LR ÁPOLÓ OLAJ

+ 40 CSEPP NARANCS ILLÓOLAJ
+ 10 CSEPP CITROM ILLÓOLAJ

ELLAZULÁS“ RECEPT:

Inspirálódj a DIY receptünkből és készíts

nyugtató masszázs- vagy testolajat a

pihentető alvásért!

ELKÉSZÍTÉS
:

A megadott mennyiségű illóolajat add az

LR ápoló olajhoz, alaposan zárd vissza,

rázd össze és kész is! 

100 ML LR ÁPOLÓ OLAJ

+ 36 CSEPP LEVENDULA ILLÓOLAJ

+ 12 CSEPP BERGAMOTT ILLÓOLAJ

+ 2 CSEPP CÉDRUSFA ILLÓOLAJ

RECEPTÖTLETEK OLAJKEVERÉKEKHEZ

A MEGFELELŐ KEVERÉS A LÉNYEG! 
Mindenki képes illatos aroma-wellnesst teremteni 
az otthonában. Hogyan? Van néhány ötletünk!

FIGYELMEZTETÉS: 
Mindig tartsd be a receptekben megadott 
mennyiségeket! Ami még nagyon fontos: láss el 
minden elkészített flakont egy LR SOUL OF 
NATURE matricával (96226)! Így mindig megtalálod 
a szükséges keveréket.

DIY RECEPTÖTLETEK

„ERŐTELJES“ RECEPT:
Inspirálódj a DIY receptünkből és készíts 
felszabadító masszázs- vagy testolajat 
az újrakezdéshez! 
ELKÉSZÍTÉS: 
A megadott mennyiségű illóolajat add 
az LR ápoló olajhoz, alaposan zárd 
vissza, rázd össze és kész is!

100 ML LR ÁPOLÓ OLAJ

+ 40 CSEPP EUKALIPTUSZ ILLÓOLAJ
+ 8 CSEPP BORSMENTA ILLÓOLAJ
+ 2 CSEPP KAKUKKFŰ ILLÓOLAJ

„EGYENSÚLY“ RECEPT:
Inspirálódj a DIY receptünkből és készíts 
harmonizáló masszázs- vagy testolajat a 
belső egyensúlyhoz!
ELKÉSZÍTÉS:  
A megadott mennyiségű illóolajat add 
az LR ápoló olajhoz, alaposan zárd 
vissza, rázd össze és kész is! 

100 ML LR ÁPOLÓ OLAJ

+ 20 CSEPP BERGAMOTT ILLÓOLAJ
+ 30 CSEPP LEVENDULA ILLÓOLAJ
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AROMA-WELLNESS

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki semleges illatú, 
mégis tartalmas ápoló- vagy 
masszázsolajra vágyik, illetve saját 
ízlése szerint illóolajjal illatosítaná.

JELLEMZŐK
Gyengéd, semleges illatú ápoló- és 
masszázsolaj a bársonyosan puha 
bőrérzetért. Mandula-, jojobaolaj és 
aloe vera olaj kivonattal táplálja és 
regenerálja a bőrt, valamint 
nedvességgel látja el és védi a 
kiszáradástól. 
Tökéletes alapolaj, amelyet az LR 
SOUL OF NATURE illóolajokkal 
illatosíthatsz. Bőrfelületen való 
felhasználásra használhatod.

HASZNÁLAT
Testápoló olajként masszírozd a 
bőrödbe zuhanyzás után! 
Masszázsolajként vidd fel a bőrödre 
és gyengéd mozdulatokkal 
masszírozd be!

A jóléted támogatásához illatosítsd az 
ápoló olajat az LR SOUL OF NATURE 
illóolajok valamelyikével! Ehhez 
inspirálódj a DIY receptötleteinkből! 

Mindig tartsd be a receptekben 
megadott mennyiséget!

Elkészítés: töltsd a flakonba a 
kiválasztott illóolajból a megadott 
mennyiséget, majd alaposan zárd 
vissza! Rázd összes és kész is a saját 
masszázsolajad. Hogy a különböző 
olajakat meg tudd különböztetni 
egymástól, címkézd fel őket az LR 
SOUL OF NATURE matricával (kód: 
96226)!

KIEGÉSZÍTÉS
Az LR SOUL OF NATURE illóolajok 
és az LR ápoló olaj felhasználásával 
különböző ápoló- és 
masszázsolajokat keverhetsz, melyek 
az illatuk által célzottan támogatják a 
közérzeted.

Összetevők: Coco-Caprylate / Caprate, Ethylhexyl 
Stearate, Caprylic / Capric Triglyceride, Neopentyl 
Glycol Diheptanoate, Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond) Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Oil, C13-15 Alkane, Glycine Soja (Soybean) 
Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Tocopherol

Értékesítési érvek
• 2 az 1-ben: ápoló- és

masszázsolaj mandula-,
jojobaolaj és aloe vera olaj
kivonattal

• Tökéletes az LR SOUL OF
NATURE illóolajok hígításához

• 97% természetes
összetevővel

LR Soul of Nature 
ÁPOLÓ OLAJ
100 ml
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LR Soul of Nature 
CITROM ILLÓOLAJ 
10 ml

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki szeretné aktiválni a 
testét és a lelkét, vagyis javítani a 
közérzetét. Azoknak, akik az ápoló 
olajat saját maguk illatosítanák 
kedvükre.  

BOTANIKAI NÉV
Citrus limon 

ILLATPROFIL
Friss, gyümölcsös, bizsergető

ILLATJEGY
Fejillat

HATÁSA A KÖZÉRZETRE 
Aktiváló, frissítő, koncentrációt 
támogató, motiváló, 
hangulatjavító

INNEN NYERIK KI
A héjból

A KINYERÉS MÓDSZERE 
Az illóolajat hidegen préseléssel 
nyerik ki a gyümölcs héjából.

CSALÁD
Rutafélék (Rutaceae)

EREDET
Az LR Soul of Natutre citromolaj 
Argentínából, pontosabban 
Concordia régióból származik. 
Itt már több, mint 20 éve citrom- és 
narancsfákat termesztenek szeretettel 
és növényvédő szerek nélkül.
Ez ritkaság a világ más régióival 
szemben.

HASZNÁLAT
Bőrön alkalmazva: keverd el az LR 
ápoló olajjal (100 ml)! 
Inspirálódj a DIY receptötleteinkből! 
Mindig tartsd be a receptekben 
megadott mennyiséget! Soha ne vidd 
fel hígítatlanul a bőrödre!

Diffúzor: csepegtess 3-4 cseppet a 
diffúzorba és naponta maximum 3x 
párologtass 1 órát! El kell, hogy teljen 
néhány perc, mire az illat 
kibontakozik. Bizonyos időközönként 
töltsd újra, hogy ne illanjon el az illat! 
Felügyelet mellett használd, ne tedd 
műanyag felületre! 

KIEGÉSZÍTÉS
Az LR SOUL OF NATURE illóolajok és 
az LR ápoló olaj felhasználásával 
különböző ápoló- és 
masszázsolajokat keverhetsz, melyek 
az illatuk által célzottan támogatják a 
közérzeted. Próbáld ki az "Energikus" 
receptet, akár más illóolajokkal 
kombinálva is!

Fedezd fel a négy különböző 
aromavilágot a mindennapi aroma-
wellnessért!

Mind a négy aromavilág egymáshoz 
alakított illatkompozíciókkal és 
ezekhez passzoló bőrápoló 
termékekkel kényeztet - tetőtől 
talpig. Legyen szó boldogságról 
vagy ellazulásról - reggeltől estig.

 Az LR Soul of Nature citromolaj jól 
harmonizál a narancsolajjal, a 
levendulaolajjal és a kakukkfűolajjal.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 
Az illóolajokat semmiképp se nyeld le 
és ne vidd fel hígítatlanul a bőrödre! 
Csak felnőtt felügyeletével ajánlott 
használni. 
Terhesség esetén használat előtt 
konzultálj az orvosoddal vagy 
szülésznővel! 
Emberi fogyasztásra nem alkalmas. 
Részletes információkat a 
biztonságos használatról az adott 
termék címkéjén találsz.

Mindig alaposan zárd vissza a 
kupakot! Hűvös, száraz, napfénytől 
védett helyen tárold!

TUDTAD?

A citrom a citromfán terem, 
amelyet főként a Földközi-tenger 
térségében és szubtrópusokon 
művelnek. Kínából indulva, 
Perzsián keresztül jutott el 
Európába. A 10. században 
gyorsan népszerűvé vált az 
egészségre gyakorolt pozitív 
hatásai miatt.

Értékesítési érvek

• Aktiváló és hangulatjavító illat
• 100%-ban természetes illóolaj
• Szobaillatosításra és az ápoló

olaj illatosítására is ideális

FRISSÍTŐ
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CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki szeretné aktiválni a 
testét és a lelkét, vagyis javítani a 
közérzetét. Azoknak, akik az ápoló 
olajat saját maguk illatosítanák 
kedvükre. 

BOTANIKAI NÉV 
Citrus sinensis

ILLATPROFIL
Friss, gyümölcsös, meleg, édes

ILLATJEGY
Fejillat

HATÁSA A KÖZÉRZETRE 
Felvidító, éltető, izgalmas, 
koncentrációt támogató

INNEN NYERIK KI 
A héjból

A KINYERÉS MÓDSZERE 
Az illóolajat hidegen préseléssel 
nyerik ki a gyümölcs héjából.

CSALÁD
Rutafélék (Rutaceae)

EREDET
Az LR Soul of Natutre narancsolaj 
Argentínából, pontosabban 
Concordia régióból származik. 
Itt már több, mint 20 éve citrom- és 
narancsfákat termesztenek szeretettel 
és növényvédő szerek nélkül.
Ez ritkaság a világ más régióival 
szemben.

HASZNÁLAT
Bőrön alkalmazva:  keverd el az LR 
ápoló olajjal (100 ml)! Inspirálódj a DIY 
receptötleteinkből!
Mindig tartsd be a receptekben 
megadott mennyiséget! Soha ne vidd 
fel hígítatlanul a bőrödre!

Diffúzor: csepegtess 3-4 cseppet a 
diffúzorba és naponta maximum 3x 
párologtass 1 órát! El kell, hogy teljen 
néhány perc, mire az illat 
kibontakozik. Bizonyos időközönként 
töltsd újra, hogy ne illanjon el az illat! 
Felügyelet mellett használd, ne tedd 
műanyag felületre!

KIEGÉSZÍTÉS
Az LR SOUL OF NATURE illóolajok és 
az LR ápoló olaj felhasználásával 
különböző ápoló- és 
masszázsolajokat keverhetsz, melyek 
az illatuk által célzottan támogatják a 
közérzeted. Próbáld ki az "Energikus" 
receptet, akár más illóolajokkal 
kombinálva is!

Fedezd fel a négy különböző 
aromavilágot a mindennapi aroma-
wellnessért!

Mind a négy aromavilág egymáshoz 
alakított illatkompozíciókkal és 
ezekhez passzoló bőrápoló 
termékekkel kényeztet - tetőtől talpig. 
Legyen szó boldogságról vagy 
ellazulásról - reggeltől estig.

Az LR Soul of Nature narancsolaj jól 
harmonizál minden más LR Soul of 
Nature illóolajjal.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 
Az illóolajokat semmiképp se nyeld le 
és ne vidd fel hígítatlanul a bőrödre! 
Csak felnőtt felügyeletével ajánlott 
használni. 
Terhesség esetén használat előtt 
konzultálj az orvosoddal vagy 
szülésznővel! 
Emberi fogyasztásra nem alkalmas. 
Részletes információkat a biztonságos 
használatról az adott termék címkéjén 
találsz.

Mindig alaposan zárd vissza a 
kupakot! Hűvös, száraz, napfénytől 
védett helyen tárold!

Értékesítési érvek

• Izgalmas, éltető illat
• 100%-ban természetes

illóolaj
• Szobaillatosításra és az

ápoló olaj illatosítására is
ideális

LR Soul of Nature 
NARANCS ILLÓOLAJ
10 ml

ÉLTETŐ

A narancsfa eredetileg Kínából 
származik, ahol már több, mint 
2000 éve termesztik. 
Csak későn jutott el hozzánk. 
Először 1520-ban érkezett az 
ismert valenciai narancsból a 
portugálokon keresztül.

TUDTAD?
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CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki szeretné aktiválni a 
testét és a lelkét, vagyis javítani a 
közérzetét. Azoknak, akik az ápoló 
olajat saját maguk illatosítanák 
kedvükre.

BOTANIKAI NÉV
Citrus aurantium bergamia

ILLATPROFIL
Friss, tiszta, fanyar

ILLATJEGY
Fejillat

HATÁSA A KÖZÉRZETRE 
Nyugtató, ellazító, frissítő, 
koncentrációt támogató

INNEN NYERIK KI
A héjból

A KINYERÉS MÓDSZERE 
Az illóolajat hidegen préseléssel 
nyerik ki a gyümölcs héjából.

CSALÁD
Mirtuszfélék (Myrtaceae)

EREDET
Az LR Soul of Nature bergamott 
illóolaj Olaszországból származik, 
pontosabban egy kalábriai 
termesztőnktől, aki kimondottan 
bergamottfák művelésére 
specializálódott.

HASZNÁLAT
Bőrön alkalmazva: keverd el az LR 
ápoló olajjal (100 ml)! Inspirálódj a DIY 
receptötleteinkből!

Mindig tartsd be a receptekben 
megadott mennyiséget! Soha ne vidd 
fel hígítatlanul a bőrödre!

Diffúzor: csepegtess 3-4 cseppet a 
diffúzorba és naponta maximum 3x 
párologtass 1 órát! El kell, hogy 
teljen néhány perc, mire az illat 
kibontakozik. Bizonyos időközönként 
töltsd újra, hogy ne illanjon el az illat! 
Felügyelet mellett használd, ne tedd 
műanyag felületre!

KIEGÉSZÍTÉS
Az LR SOUL OF NATURE illóolajok és 
az LR ápoló olaj felhasználásával 
különböző ápoló- és masszázsolajokat 
keverhetsz, melyek az illatuk által 
célzottan támogatják a közérzeted. 
Próbáld ki az "Energikus" receptet, 
akár más illóolajokkal kombinálva is!

Fedezd fel a négy különböző 
aromavilágot a mindennapi aroma-
wellnessért! 
Mind a négy aromavilág egymáshoz 
alakított illatkompozíciókkal és ezekhez 
passzoló bőrápoló termékekkel 
kényeztet - tetőtől talpig. Legyen szó 
boldogságról vagy ellazulásról - 
reggeltől estig.

Az LR Soul of Nature bergamott 
illóolaj jól harmonizál a levendula-, a 
neroli-, a rózsa- és a cédrusolajjal, 
valamint más citrus olajokkal is.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 
Az illóolajokat semmiképp se nyeld le 
és ne vidd fel hígítatlanul a bőrödre! 
Csak felnőtt felügyeletével ajánlott 
használni. 
Terhesség esetén használat előtt 
konzultálj az orvosoddal vagy 
szülésznővel! 
Emberi fogyasztásra nem alkalmas. 
Részletes információkat a biztonságos 
használatról az adott termék címkéjén 
találsz.

Mindig alaposan zárd vissza a kupakot! 
Hűvös, száraz, napfénytől védett 
helyen tárold!

LR Soul of Nature 
BERGAMOTT ILLÓOLAJ
10 ml

JÓTÉKONY

Bergamottként a citrusnövény egy 
fajtájának csoportját hívjuk, ami az 
édes lime, a citrom vagy a 
vérnarancs keveréke.
Már a 17. század közepén is 
ismerték a növényt, melyet 
kevésbé használtak 
gyümölcsként, inkább a héjából 
nyerték ki az illóolajat. 
A "zöld arany"-nak is nevezett 
bergamott illóolaj főleg a 
parfümiparban kapott nagy 
szerepet, de aromás teákhoz is, 
pl. Earl Grey is használják.

Értékesítési érvek
• Koncentrációt támogató,

jótékony illat
• 100%-ban természetes

illóolaj
• Szobaillatosításra és az

ápoló olaj illatosítására is
ideális

TUDTAD?
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CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki szeretné aktiválni a 
testét és a lelkét, vagyis javítani a 
közérzetét. Azoknak, akik az ápoló 
olajat saját maguk illatosítanák 
kedvükre.

BOTANIKAI NÉV 
Eukalyptus globulus

ILLATPROFIL
Friss, tiszta

ILLATJEGY
Fejillat

HATÁSA A KÖZÉRZETRE 
Vitalizáló, erősítő, aktiváló, 
frissítő koncentrációt támogató

INNEN NYERIK KI
A levelekből és az ágakból

A KINYERÉS MÓDSZERE 
Az illóolajat vízgőz-
desztillációval nyerik ki a 
levelekből és az ágakból.

CSALÁD
Mirtuszfélék (Myrtaceae)

EREDET
A természetes LR Soul of Nature 
eukaliptusz illóolaj Portugáliából 
származik, pontosabban egy 
Lisszabontól délre található családi 
vállalkozásból.

HASZNÁLAT
Bőrön alkalmazva: keverd el az LR 
ápoló olajjal (100 ml)! Inspirálódj a 
DIY receptötleteinkből!
Mindig tartsd be a receptekben 
megadott mennyiséget! Soha ne vidd 
fel hígítatlanul a bőrödre!

Diffúzor: csepegtess 3-4 cseppet a 
diffúzorba és naponta maximum 3x 
párologtass 1 órát! El kell, hogy teljen 
néhány perc, mire az illat 
kibontakozik. Bizonyos időközönként 
töltsd újra, hogy ne fröccsenjen! 
Felügyelet mellett használd, ne tedd 
műanyag felületre!

KIEGÉSZÍTÉS
Az LR SOUL OF NATURE illóolajok 
és az LR ápoló olaj felhasználásával 
különböző ápoló- és 
masszázsolajokat keverhetsz, melyek 
az illatuk által célzottan támogatják a 
közérzeted. Próbáld ki az "Energikus" 
receptet, akár más illóolajokkal 
kombinálva is!

Fedezd fel a négy különböző 
aromavilágot a mindennapi aroma-
wellnessért!  
Mind a négy aromavilág egymáshoz 
alakított illatkompozíciókkal és 
ezekhez passzoló bőrápoló 
termékekkel kényeztet - tetőtől talpig. 
Legyen szó boldogságról vagy 
ellazulásról - reggeltől estig.

Az LR Soul of Nature eukaliptusz 
illóolaj jól harmonizál a borsmenta-, 
a kakukkfű-, a citrom- és a 
levendula illóolajjal.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 
Az illóolajokat semmiképp se nyeld le 
és ne vidd fel hígítatlanul a bőrödre! 
Csak felnőtt felügyeletével ajánlott 
használni. 
Terhesség esetén használat előtt 
konzultálj az orvosoddal vagy 
szülésznővel! 
Emberi fogyasztásra nem alkalmas. 
Részletes információkat a biztonságos 
használatról az adott termék címkéjén 
találsz.

Mindig alaposan zárd vissza a 
kupakot! Hűvös, száraz, napfénytől 
védett helyen tárold!

VITALIZÁLÓ

Értékesítési érvek

• Vitalizáló, erősítő illat

•
•

100%-ban természetes
illóolaj
Szobaillatosításra és az
ápoló olaj illatosítására is
ideális

LR Soul of Nature 
EUKALIPTUSZ ILLÓOLAJ
10 ml

TUDTAD?

Az eukaliptusz az ausztrál 
őslakosok egyik legfontosabb 
gyógynövénye. Világszerte 
körülbelül 600 különböző fajta 
létezik. A fák akár 100 méter 
magasra is nőhetnek, így a 
föld legmagasabb fái közé 
tartoznak.
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AKTIVÁLÓ

LR Soul of Nature 
BORSMENTA ILLÓOLAJ 
10 ml

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki szeretné aktiválni 
a testét és a lelkét, vagyis javítani a 
közérzetét. Azoknak, akik az ápoló 
olajat saját maguk illatosítanák 
kedvükre. 

BOTANIKAI NÉV
Mentha piperita

ILLATPROFIL
Friss, tiszta, hűvös

ILLATJEGY
Fejillat

HATÁSA A KÖZÉRZETRE 
Aktiváló, tisztító, frissítő, erősítő, 
vitalizáló

INNEN NYERIK KI
A levelekből 

A KINYERÉS MÓDSZERE
Az illóolajat vízgőz-desztillációval 
nyerik ki a levelekből.

CSALÁD
Árvacsalánfélék (Lamiaceae)

EREDET
Az LR Soul of Nature borsmenta 
illóolaj Indiából, pontosabban egy 
Delhitől északra fekvő alapítványtól 
származik. A termesztés itt teljesen 
természetes, nem használnak 
növényvédő szereket.

HASZNÁLAT
Bőrön alkalmazva: keverd el az LR 
ápoló olajjal (100 ml)! Inspirálódj a 
DIY receptötleteinkből!
Mindig tartsd be a receptekben 
megadott mennyiséget! Soha ne vidd 
fel hígítatlanul a bőrödre!

Diffúzor: csepegtess 3-4 cseppet a 
diffúzorba és naponta maximum 3x 
párologtass 1 órát! El kell, hogy teljen 
néhány perc, mire az illat 
kibontakozik. Bizonyos időközönként 
töltsd újra, hogy ne illanjon el az illat! 
Felügyelet mellett használd, ne tedd 
műanyag felületre! 

KIEGÉSZÍTÉS
Az LR SOUL OF NATURE illóolajok 
és az LR ápoló olaj felhasználásával 
különböző ápoló- és 
masszázsolajokat keverhetsz, melyek 
az illatuk által célzottan támogatják a 
közérzeted. Próbáld ki az "Energikus" 
receptet, akár más illóolajokkal 
kombinálva is!

Fedezd fel a négy különböző 
aromavilágot a mindennapi aroma-
wellnessért! 
Mind a négy aromavilág egymáshoz 
alakított illatkompozíciókkal és 
ezekhez passzoló bőrápoló 
termékekkel kényeztet - tetőtől 
talpig. Legyen szó boldogságról vagy 
ellazulásról - reggeltől estig.

14

Az LR Soul of Nature borsmenta 
illóolaj jól harmonizál a levendula- 
és az eukaliptusz illóolajjal.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 
Az illóolajokat semmiképp se nyeld le 
és ne vidd fel hígítatlanul a bőrödre! 
Csak felnőtt felügyeletével ajánlott 
használni. 
Terhesség esetén használat előtt 
konzultálj az orvosoddal vagy 
szülésznővel! 
Emberi fogyasztásra nem alkalmas. 
Részletes információkat a biztonságos 
használatról az adott termék címkéjén 
találsz.

Mint minden terméknél, itt is teszteld 
az összeférhetőséget!

Mindig alaposan zárd vissza a 
kupakot! Hűvös, száraz, napfénytől 
védett helyen tárold!

TUDTAD?

A borsmenta valószínűleg Kelet-
Ázsiából származik. A vízi menta 
és a zöld menta természetes 
kereszteződése. 
Németországban a 17. század 
közepétől ismerik a növényt. A 
borsmenta az erősebb, mentolos 
mentafajták közé tartozik, míg a 
zöld menta (karvont tartalmaz) és 
a citrommenta (linaloolt tartalmaz) 
gyengébbek.

Értékesítési érvek

• Aktiváló, tiszta illat

•

•

100%-ban természetes
illóolaj
Szobaillatosításra és az
ápoló olaj illatosítására is
ideális
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CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki szeretné aktiválni a 
testét és a lelkét, vagyis javítani a 
közérzetét. Azoknak, akik az ápoló 
olajat saját maguk illatosítanák 
kedvükre.

BOTANIKAI NÉV 
Lavendula angustifolia

ILLATPROFIL
Virágos, friss, füves

ILLATJEGY
Szívillat

HATÁSA A KÖZÉRZETRE 
Ellazító, kiegyensúlyozó, 
megnyugtató, alvást segítő

INNEN NYERIK KI
A virágokból és az ágakból

A KINYERÉS MÓDSZERE
Az illóolajat vízgőz-desztillációval 
nyerik ki a virágokból és az 
ágakból

CSALÁD
Árvacsalánfélék (Lamiaceae)

EREDET
A természetes LR Soul of Nature 
levendula illóolajat egy bulgáriai 
termesztőnk állítja elő.

HASZNÁLAT
Bőrön alkalmazva: keverd el az LR 
ápoló olajjal (100 ml)! Inspirálódj a 
DIY receptötleteinkből!
Mindig tartsd be a receptekben 
megadott mennyiséget! Soha ne vidd 
fel hígítatlanul a bőrödre!

Diffúzor: csepegtess 3-4 cseppet a 
diffúzorba és naponta maximum 3x 
párologtass 1 órát! El kell, hogy teljen 
néhány perc, mire az illat 
kibontakozik. Bizonyos időközönként 
töltsd újra, hogy ne illanjon el az illat! 
Felügyelet mellett használd, ne tedd 
műanyag felületre!

KIEGÉSZÍTÉS
Az LR SOUL OF NATURE illóolajok 
és az LR ápoló olaj felhasználásával 
különböző ápoló- és 
masszázsolajokat keverhetsz, melyek 
az illatuk által célzottan támogatják a 
közérzeted. Próbáld ki az 
"Energikus" receptet, akár más 
illóolajokkal kombinálva is!

Fedezd fel a négy különböző 
aromavilágot a mindennapi aroma-
wellnessért! 
Mind a négy aromavilág egymáshoz 
alakított illatkompozíciókkal és 
ezekhez passzoló bőrápoló 
termékekkel kényeztet - tetőtől 
talpig. Legyen szó boldogságról 
vagy ellazulásról - reggeltől estig.

Az LR Soul of Nature levendula 
illóolaj jól harmonizál a bergamott 
illóolajjal és minden más illóolajjal.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 
Az illóolajokat semmiképp se nyeld le 
és ne vidd fel hígítatlanul a bőrödre! 
Csak felnőtt felügyeletével ajánlott 
használni. 
Terhesség esetén használat előtt 
konzultálj az orvosoddal vagy 
szülésznővel! 
Emberi fogyasztásra nem alkalmas. 
Részletes információkat a 
biztonságos használatról az adott 
termék címkéjén találsz.

Mint minden terméknél, itt is teszteld 
az összeférhetőséget!

Mindig alaposan zárd vissza a 
kupakot! Hűvös, száraz, napfénytől 
védett helyen tárold!

ELLAZÍTÓ

LR Soul of Nature 
LEVENDULA ILLÓOLAJ
10 ml

A levendula egy aromás 
fűszernövény, mely akár 1 
méter magasra is megnőhet. 
Július és augusztus között 
szüretelik és szárítják. 
Az olaj főleg nyugtató hatásáról 
ismert. Már az ókori rómaiak is 
használták mosáshoz. A latin 
elnevezés "lavare" azt jelenti 
"mosni".

TUDTAD?

Értékesítési érvek

•
•

•

Megnyugtató, ellazító   illat 
100%-ban természetes 
illóolaj 
Szobaillatosításra és az 
ápoló olaj illatosítására is 
ideális
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FÓKUSZÁLÓ

LR Soul of Nature 
KAKUKKFŰ ILLÓOLAJ
10 ml

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki szeretné aktiválni a 
testét és a lelkét, vagyis javítani a 
közérzetét. Azoknak, akik az ápoló 
olajat saját maguk illatosítanák 
kedvükre. 

BOTANIKAI NÉV
Thymus vulgaris

ILLATPROFIL
Friss, tiszta, hűvös

ILLATJEGY
Szív-/alapillat

HATÁSA A KÖZÉRZETRE 
Izgalmas, aktiváló, erősítő, 
koncentrációt támogató, 
bátorságot adó

INNEN NYERIK KI 
A virágzó ágakból

A KINYERÉS MÓDSZERE
Az illóolajat vízgőz-desztillációval 
nyerik ki a virágzó ágakból.

CSALÁD
Árvacsalánfélék (Lamiaceae)

EREDET
Az LR Soul of Nature kakukkfű illóolaj 
egy spanyol családi vállalkozásból 
származik, Murcia közeléből.

HASZNÁLAT
Bőrön alkalmazva: keverd el az LR 
ápoló olajjal (100 ml)! Inspirálódj a 
DIY receptötleteinkből!
Mindig tartsd be a receptekben 
megadott mennyiséget! Soha ne vidd 
fel hígítatlanul a bőrödre!

Diffúzor: csepegtess 3-4 cseppet a 
diffúzorba és naponta maximum 3x 
párologtass 1 órát! El kell, hogy teljen 
néhány perc, mire az illat 
kibontakozik. Bizonyos időközönként 
töltsd újra, hogy ne illanjon el az illat! 
Felügyelet mellett használd, ne tedd 
műanyag felületre!

KIEGÉSZÍTÉS
Az LR SOUL OF NATURE illóolajok 
és az LR ápoló olaj felhasználásával 
különböző ápoló- és 
masszázsolajokat keverhetsz, melyek 
az illatuk által célzottan támogatják a 
közérzeted. Próbáld ki az "Energikus" 
receptet, akár más illóolajokkal 
kombinálva is!

Fedezd fel a négy különböző 
aromavilágot a mindennapi aroma-
wellnessért!
Mind a négy aromavilág egymáshoz 
alakított illatkompozíciókkal és 
ezekhez passzoló bőrápoló 
termékekkel kényeztet - tetőtől 
talpig. Legyen szó boldogságról vagy 
ellazulásról - reggeltől estig.

Az LR Soul of Nature kakukkfű 
illóolaj jól harmonizál a bergamott 
illóolajjal és a citrom illóolajjal.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 
Az illóolajokat semmiképp se nyeld le 
és ne vidd fel hígítatlanul a bőrödre! 
Csak felnőtt felügyeletével ajánlott 
használni. 
Terhesség esetén használat előtt 
konzultálj az orvosoddal vagy 
szülésznővel! 
Emberi fogyasztásra nem alkalmas. 
Részletes információkat a biztonságos 
használatról az adott termék címkéjén 
találsz.

Mint minden terméknél, itt is teszteld 
az összeférhetőséget!

Mindig alaposan zárd vissza a 
kupakot! Hűvös, száraz, napfénytől 
védett helyen tárold!

Értékesítési érvek

• Izgalmas, bátorító illat
•

•

100%-ban természetes
illóolaj
Szobaillatosításra és az
ápoló olaj illatosítására is
ideális A kakukkfüvet már az ókorban is 

gyógynövényként és 
fűszernövényként ismerték. 
Már az ókori egyiptomiak is 
használták a balzsamozáshoz. 
A görögök az isteneik 
tiszeletének jeléül füstölték. A 
"thymus" szó bátorságot jelent.

TUDTAD?
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CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki szeretné aktiválni a 
testét és a lelkét, vagyis javítani a 
közérzetét. Azoknak, akik az ápoló 
olajat saját maguk illatosítanák 
kedvükre.

BOTANIKAI NÉV
Cedrus atlantica

ILLATPROFIL
Balzsamos, fás, meleg, édes

ILLATJEGY
Alapillat

HATÁSA A KÖZÉRZETRE 
Megnyugtató, földi, védelmező. 
erősítő, stabilizáló

INNEN NYERIK KI
A fából

A KINYERÉS MÓDSZERE
Az illóolajat vízgőz-
desztillációval nyerik ki a 
fatörzsből.

CSALÁD
Fenyőfélék (Pinaceae)

EREDET
Az LR Soul of Nature cédrusfa illóolaj 
Marokkóból származik. A cédrusfákat 
védi az állam és évente csak nagyon 
korlátozott számuk használható fel, 
amit visszatelepítéssel kompenzálnak. 

HASZNÁLAT
Bőrön alkalmazva: keverd el az LR 
ápoló olajjal (100 ml)! Inspirálódj a DIY 
receptötleteinkből!
Mindig tartsd be a receptekben 
megadott mennyiséget! Soha ne vidd 
fel hígítatlanul a bőrödre!

Diffúzor: csepegtess 3-4 cseppet a 
diffúzorba és naponta maximum 3x 
párologtass 1 órát! El kell, hogy teljen 
néhány perc, mire az illat 
kibontakozik. Bizonyos időközönként 
töltsd újra, hogy ne illanjon el az illat! 
Felügyelet mellett használd, ne tedd 
műanyag felületre!

KIEGÉSZÍTÉS
Az LR SOUL OF NATURE illóolajok és 
az LR ápoló olaj felhasználásával 
különböző ápoló- és 
masszázsolajokat keverhetsz, melyek 
az illatuk által célzottan támogatják a 
közérzeted. Próbáld ki az "Energikus" 
receptet, akár más illóolajokkal 
kombinálva is!

Fedezd fel a négy különböző 
aromavilágot a mindennapi aroma-
wellnessért! 
Mind a négy aromavilág egymáshoz 
alakított illatkompozíciókkal és 
ezekhez passzoló bőrápoló 
termékekkel kényeztet - tetőtől talpig. 
Legyen szó boldogságról vagy 
ellazulásról - reggeltől estig.

Az LR Soul of Nature cédrusfa 
illóolaj jól harmonizál a bergamott 
illóolajjal, a levendula illóolajjal és a 
rózsaolajjal.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 
Az illóolajokat semmiképp se nyeld le 
és ne vidd fel hígítatlanul a bőrödre! 
Csak felnőtt felügyeletével ajánlott 
használni. 
Terhesség esetén használat előtt 
konzultálj az orvosoddal vagy 
szülésznővel!  
Emberi fogyasztásra nem alkalmas. 
Részletes információkat a biztonságos 
használatról az adott termék címkéjén 
találsz.

Mindig alaposan zárd vissza a 
kupakot! Hűvös, száraz, napfénytől 
védett helyen tárold!

Értékesítési érvek

• Balzsamos, fás illat
• 100%-ban természetes

illóolaj
• Szobaillatosításra és az

ápoló olaj illatosítására is
ideális

LR Soul of Nature 
CÉDRUSFA ILLÓOLAJ 
10 ml

TUDTAD?

A cédrusfaolaj volt az első olaj, 
amit növényből állítottak elő. A 
kozmetika számos területén is 
használják, valamint a rovarok 
elleni védelemként és a fa, vagy 
papír impregnálására is. Az 
egyiptomiak papiruszait is ezzel 
az olajjal impregnálták, hogy 
tartósabbak legyenek.

ALAPOZÓ
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LR Soul of Nature 
RELAXED SOUL  
illóolaj keverék
10 ml

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki természetes 
illóolajok által kölcsönzött ellazító, 
megnyugtató hangulatra vágyik az 
otthonában.

JELLEMZŐK
Az LR Soul of Nature Relaxed Soul 
aromavilág valóra váltja az ellazulás és 
a pihentető alvás utáni vágyad - itt és 
most. 

Lélegezd be mélyen, csukd be a 
szemed és engedd, hogy ellazulj a 
Relaxed Soul által! A kellemes illat 
ellazító légkört teremt, amelyet egy 
francia parfümőr alkotott meg 
kifejezetten az LR számára. 

A különböző olajok megfelelő 
kombinációja erőteljes szimbiózist 
alkot, mely különleges illatélménnyé 
varázsolja az illóolaj keveréket, és 
lefekvés előtt igazán jótékony, ellazító 
hatást fejt ki. A hálószobában így 
megnyugtató lesz a hangulat, az 
aromák a levegőben pozitívan hatnak 
a közérzetre. Szobaillatosításra 
illathordozóval használva ajánlott 
alkalmazni.

HASZNÁLAT
Illathordozóval, mint például egy 
aromalámpa vagy diffúzor, használd 
szobaillatosításra! 

Csepegtess 3-4 cseppet a diffúzorba 
és naponta maximum 3x párologtass 
1 órát! El kell, hogy teljen néhány 
perc, mire az illat kibontakozik. 
Bizonyos időközönként töltsd újra, 
hogy ne illanjon el az illat! 
Felügyelet mellett használd, ne tedd 
műanyag felületre!

Tipp: tökéletes a háló- és a 
gyerekszoba illatosítására.

KIEGÉSZÍTÉS 
Relax-yourself-rituálé: merülj el az 
ellazulás világában és kapcsolódj ki, 
amikor csak szeretnél! Készítsd fel a 
tested és a lelked már kora este a 
kellemes éjszakára!

A Relaxed Soul illóolaj keveréket 
használd diffúzorral vagy 
aromalámpával szobaillatosításra! 
Ha útközben vagy, használd a roll-on-t 
a közérzeted támogatására!  Ha 
közeledik az este, fújj a hálószobába a 
párna- és szobaillatosító spray-vel, 
majd használd a tusfürdőt, hogy 
levezesd az egész napos feszültséget!  
Az esti rituálét zárd a testvajjal, mely 
kellemesen ápolja a bőröd!  Használd ki 
az ellazító pillanatokat a zuhany alatt és 
a krém felvitele közben, lélegezd be 
mélyen a Relaxed Soul illatát, hogy a 
rutinszerű zuhany igazi rituálévá váljon!  

A pihentető éjszakákért az LR 
LIFETAKT Night Master hosszútávú 
használata ajánlott. 

A négy aromavilág termékei naponta, a 
szükségletek szerint kombinálhatók.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS  
Az illóolajokat semmiképp se nyeld le 
és ne vidd fel hígítatlanul a bőrödre! 
Csak felnőtt felügyeletével ajánlott 
használni. 
Terhesség esetén használat előtt 
konzultálj az orvosoddal vagy 
szülésznővel!  
Emberi fogyasztásra nem alkalmas. 
Részletes információkat a biztonságos 
használatról az adott termék címkéjén 
találsz.

Mindig alaposan zárd vissza a kupakot! 
Hűvös, száraz, napfénytől védett helyen 
tárold!

Értékesítési érvek
• Nyugtató légkör az

otthonodban
• Ellazító szimbiózis 4 értékes

illóolajjal
• 100%-ban természetes

illóolaj

• Bergamott (Fejillat):
A bergamott gyümölcsös, 
fűszeres könnyed illata 
megnyugtatóan és frissítően hat a 
többi citrusos olajjal ellentétben.

• Levendula és Neroli (Szívillat) : A 
levendula fűszeres, virágos illata 
ellazító és nyugtató 
tulajdonságával támogatja a 
pihentető alvást. A neroli púderes, 
virágos illatú, megnyugtató, 
erősítő és hangulatjavító hatással 
bír.

• Szantálfa (Alapillat):
A szantálfa balzsamosan meleg, 
édes illata megnyugtató és 
harmonizáló hatással, valamint 
alvást segítő hatással bír.

100%-BAN TERMÉSZETES 
ILLÓOLAJOK
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AROMA-WELLNESS

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki ellazulna és ápoló 
zuhanyra vágyik természetes 
kozmetikumokkal.

JELLEMZŐK
Az LR Soul of Nature Relaxed Soul 
aromavilág valóra váltja az ellazulás és 
a pihentető alvás utáni vágyad - itt és 
most. Lélegezd be mélyen, csukd be a 
szemed és engedd, hogy ellazulj a 
Relaxed Soul által! 

A fürdőszobád is a nyugalom oázisává 
válhat az illat által. Gyengéden tisztítja 
és ápolja a bőrt. A 100%-ban 
természtes illóolajok - bergamott,  
levendula, neroli és cédusfa - 
harmonizáló hatása jótékony és 
ellazító befolyással bír a testre és a 
lélekre egyaránt. A tusfürdő válogatott 
aromái zuhanyzás közben is pozitívan 
hatnak a közérzetre.

HASZNÁLAT
Vidd fel a tusfürdőt a nedves bőrödre, 
körkörös mozdulatokkal masszírozd, 
amíg bársonyosan puha hab 
képződik, majd mosd le! Hunyd le a 
szemed a zuhany alatt és élvezd az 
ellazító illatot!

A tusfürdő könnyen beilleszthető egy 
ellazító rituáléba. Különösen lefekvés 
előtt ajánlott.

KIEGÉSZÍTÉS 
Relax-yourself-rituálé: merülj el az 
ellazulás világában és kapcsolódj ki, 
amikor csak szeretnél! Készítsd fel a 
tested és a lelked már kora este a 
kellemes éjszakára!

A Relaxed Soul illóolaj keveréket 
használd diffúzorral vagy 
aromalámpával szobaillatosításra! 
Ha útközben vagy, használd a roll-
on-t a közérzeted támogatására! Ha 
közeledik az este, fújj a hálószobába 
a párna- és szobaillatosító spray-vel, 
majd használd a tusfürdőt, hogy 
levezesd az egész napos 
feszültséget! Az esti rituálét zárd a 
testvajjal, mely kellemesen ápolja a 
bőröd! Használd ki az ellazító 
pillanatokat a zuhany alatt és a krém 
felvitele közben, lélegezd be mélyen a 
Relaxed Soul illatát, hogy a rutinszerű 
zuhany igazi rituálévá váljon! 

A pihentető éjszakákért az LR 
LIFETAKT Night Master hosszútávú 
használata ajánlott. 

A négy aromavilág termékei naponta, 
a szükségletek szerint kombinálhatók.

Értékesítési érvek
• Pihentető élmény a zuhany

alatt nőknek és férfiaknak
egyaránt

• Ellazító illatélmény a
természetes illóolajok által

• Gyengéd tisztítás és ápolás
95%-ban természetes
összetevőkkel, 100%-ban
természetes illóolajokkal

LR Soul of Nature 
RELAXED SOUL 
tusfürdő 
200 ml

Összetevők: Aqua (Water), Sodium Lauroyl Methyl 
Isethionate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, 
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Xanthan Gum, 
Sodium Chloride, Lauryl Glucoside, Disodium Co-
coyl Glutamate, Sodium Lauroyl Glutamate, Parfum 
(Fragrance), Sodium Cocoyl Glutamate, Propylene 
Glycol, Caesalpinia Spinosa Gum, Citric Acid, Sodi-
um Levulinate, Citronellol, Trisodium Ethylenediami-
ne Disuccinate, Sodium Anisate, Linalool, Limonene, 
Sodium Benzoate, Sorbic Acid

100 %-BAN TERMÉSZETES 
ILLÓOLAJOK

• Bergamott (Fejillat):
A bergamott gyümölcsös, 
fűszeres könnyed illata 
megnyugtatóan és frissítően hat a 
többi citrusos olajjal ellentétben.

• Levendula és Neroli (Szívillat) : A 
levendula fűszeres, virágos illata 
ellazító és nyugtató 
tulajdonságával támogatja a 
pihentető alvást. A neroli púderes, 
virágos illatú, megnyugtató, 
erősítő és hangulatjavító hatással 
bír.

• Szantálfa (Alapillat):
A szantálfa balzsamosan meleg, 
édes illata megnyugtató és 
harmonizáló hatással, valamint 
alvást segítő hatással bír.
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LR Soul of Nature 
RELAXED SOUL 
testvaj 
200 ml

CÉLCSOPORT 
Mindenkinek, aki ellazulna, 
természetes bőrápolásra és 
természetes illóolajokra vágyik.

JELLEMZŐK
Az LR Soul of Nature Relaxed Soul 
aromavilág valóra váltja az ellazulás és 
a pihentető alvás utáni vágyad - itt és 
most. Lélegezd be mélyen, csukd be 
a szemed és engedd, hogy ellazulj a 
Relaxed Soul által!

A tápláló testvaj intenzíven ápoló 
összetevőkkel és kellemes illattal 
kényezteti a bőrt és az érzékeket. 
A shea vaj és a mandulaolaj 
intenzíven ápolja a bőrt - 
a bársonyosan puha bőrérzetért és a 
bőr erős védelmi rendszeréért. 
A 100%-ban természetes illóolajok - 
bergamott, levendula, neroli és 
cédrusfa - illatos és harmonizáló ereje 
ellazítóan hat a közérzetre.

HASZNÁLAT
Vidd fel a testvajat a megtisztított 
bőrre, majd körkörös mozdulatokkal 
masszírozd be! 
A testvaj könnyen beilleszthető egy 
ellazító rituáléba. Különösen lefekvés 
előtt és zuhanyzás után ajánlott.

KIEGÉSZÍTÉS 
Relax-yourself-rituálé: 
merülj el az ellazulás világában és 
kapcsolódj ki, amikor csak szeretnél! 
Készítsd fel a tested és a lelked már 
kora este a kellemes éjszakára! 
A Relaxed Soul illóolaj keveréket 
használd diffúzorral vagy 
aromalámpával szobaillatosításra! 
Ha útközben vagy, használd a 
roll-on-t a közérzeted támogatására!

Ha közeledik az este, fújj a 
hálószobába a párna- és 
szobaillatosító spray-vel, majd 
használd a tusfürdőt, hogy levezesd 
az egész napos feszültséget! 
Az esti rituálét zárd a testvajjal, mely 
kellemesen ápolja a bőröd! 
Használd ki az ellazító pillanatokat a 
zuhany alatt és a krém felvitele 
közben, lélegezd be mélyen a 
Relaxed Soul illatát, hogy a rutinszerű 
zuhany igazi rituálévá váljon! 

A pihentető éjszakákért az LR 
LIFETAKT Night Master hosszútávú 
használata ajánlott. 

A négy aromavilág termékei naponta, 
a szükségletek szerint kombinálhatók.

Értékesítési érvek
• Ellazító illatélmény a

természetes illóolajok által
• A shea vaj és a mandulaolaj

gondoskodik az ápolt
bőrérzetről

• Gyengéd tisztítás és ápolás
95%-ban természetes
összetevőkkel, 100%-ban
természetes illóolajokkal

Összetevők: Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Olus 
(Vegetable) Oil, Dicaprylyl Carbonate, Jojoba Esters, 
Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) 
Oil, Cetearyl Glucoside, Helianthus Annuus (Sunflo-
wer) Seed Wax, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
Sodium Stearoyl Glutamate, Parfum (Fragrance), 
Xanthan Gum, Polyglycerin-3, Acacia Decurrens 
Flower Wax, Phenoxyethanol, Linalool, Citric Acid, 
Ethylhexylglycerin, Citronellol, Limonene, Coumarin, 
Geraniol, Citral, Eugenol

• Bergamott (Fejillat):
A bergamott gyümölcsös, 
fűszeres könnyed illata 
megnyugtatóan és frissítően hat a 
többi citrusos olajjal ellentétben.

• Levendula és Neroli (Szívillat) : A 
levendula fűszeres, virágos illata 
ellazító és nyugtató 
tulajdonságával támogatja a 
pihentető alvást. A neroli púderes, 
virágos illatú, megnyugtató, 
erősítő és hangulatjavító hatással 
bír.

• Szantálfa (Alapillat):
A szantálfa balzsamosan meleg, 
édes illata megnyugtató és 
harmonizáló hatással, valamint 
alvást segítő hatással bír.

100 %-BAN TERMÉSZETES 
ILLÓOLAJOK
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CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki gyorsan és 
egyszerűen kellemes légkört 
teremtene az otthonába 
természetes illóolajok által - 
útközben és utazások alkalmával 
is ideális.

JELLEMZŐK
Az LR Soul of Nature Relaxed Soul 
aromavilág valóra váltja az ellazulás és 
a pihentető alvás utáni vágyad - itt és 
most. Lélegezd be mélyen, csukd be 
a szemed és engedd, hogy ellazulj a 
Relaxed Soul által!

A spray párna, takaró és a helyiségek 
illatosítására is tökéletes. 
Nagyon kellemes, otthonos légkört 
teremt, mely ellazítja az érzékeket és 
pihentető alvást ígér. Közvetlen 
használatra párnán, takarón vagy a 
belső helyiségekben. 
Kellemes illatot áraszt, mely mindenkit 
ellazító érzéssel tölt el.

HASZNÁLAT
Permetezz a párnára vagy a szobába 
- a szoba méretétől és a kívánt
illatintenzitástól függően - 1-3
fújásnyit!
Útközben és utazások alkalmával is
ideális, hogy otthonos érzést
teremtsünk.

KIEGÉSZÍTÉS 
Relax-yourself-rituálé: 
merülj el az ellazulás világában és 
kapcsolódj ki, amikor csak szeretnél! 
Készítsd fel a tested és a lelked már 
kora este a kellemes éjszakára! 
A Relaxed Soul illóolaj keveréket 
használd diffúzorral vagy 
aromalámpával szobaillatosításra!
Ha útközben vagy, használd a roll-on-t 
a közérzeted támogatására!

Ha közeledik az este, fújj a 
hálószobába a párna- és 
szobaillatosítóval, majd használd a 
tusfürdőt, hogy levezesd az egész 
napos feszültséget! 
Az esti rituálét zárd a testvajjal, mely 
kellemesen ápolja a bőröd! 
Használd ki az ellazító pillanatokat a 
zuhany alatt és a krém felvitele 
közben, lélegezd be mélyen a 
Relaxed Soul illatát, hogy a rutinszerű 
zuhany igazi rituálévá váljon! 

A pihentető éjszakákért az LR 
LIFETAKT Night Master hosszútávú 
használata ajánlott. 

A négy aromavilág termékei naponta, 
a szükségletek szerint kombinálhatók.

Allergiás reakciót előidézhető 
összetevők:
Linalool, Citronellol, Limonene,
Coumarin, Geraniol, Citral, Eugenol

LR Soul of Nature  
RELAXED SOUL 
párna- és szobaillatosító 
spray 
100 ml

Értékesítési érvek
• Ellazító légkör az

otthonodban vagy útközben
• Egyszerű, közvetlen

használat párnán, takarón
vagy a helyiségekben

• 100%-ban természetes
illóolajokkal

• Bergamott (Fejillat):
A bergamott gyümölcsös, 
fűszeres könnyed illata 
megnyugtatóan és frissítően hat a 
többi citrusos olajjal ellentétben.

• Levendula és Neroli (Szívillat) : A 
levendula fűszeres, virágos illata 
ellazító és nyugtató 
tulajdonságával támogatja a 
pihentető alvást. A neroli púderes, 
virágos illatú, megnyugtató, 
erősítő és hangulatjavító hatással 
bír.

• Szantálfa (Alapillat):
A szantálfa balzsamosan meleg, 
édes illata megnyugtató és 
harmonizáló hatással, valamint 
alvást segítő hatással bír.

100 %-BAN TERMÉSZETES 
ILLÓOLAJOK
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CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki ellazultságra, jó 
közérzetre vágyik és ezt útközben 
gyorsan és egyszerűen szeretné 
elérni.

JELLEMZŐK
Az LR Soul of Nature Relaxed Soul 
aromavilág valóra váltja az ellazulás és 
a pihentető alvás utáni vágyad - itt és 
most. Lélegezd be mélyen, csukd be 
a szemed és engedd, hogy ellazulj a 
Relaxed Soul által!

A praktikus roll-on útközben is 
gondoskodik az ellazulásról és a 
belső nyugalomról a jótékony, illatos 
olajkeverék és a kellemes, melegítő 
hatás által.
Nem hagy olajos réteget, foltokat 
maga után, útközben is ideális. 99%-
ban természetes összetevőkkel és 
100%-ban természetes illóolajokkal.

HASZNÁLAT
Mozgasd a roll-on-t igény szerint a 
bőrfelületen a csuklón és a nyak 
területén, érezd a hatékonyságot! 
A roll-on könnyen beilleszthető egy 
ellazító rituáléba és tökéletes 
megoldás útközben is a Relaxed Soul 
ellazító illata, gyors hatása.

Tipp: száraz, hűvös, napfénytől védett 
helyen tárold.

KIEGÉSZÍTÉS 
Relax-yourself-rituálé:  
merülj el az ellazulás világában és 
kapcsolódj ki, amikor csak szeretnél! 
Készítsd fel a tested és a lelked már 
kora este a kellemes éjszakára! 

A Relaxed Soul illóolaj keveréket 
használd diffúzorral vagy 
aromalámpával szobaillatosításra!

Ha útközben vagy, használd a roll-
on-t a közérzeted támogatására! 
Ha közeledik az este, fújj a 
hálószobába a párna- és 
szobaillatosítóval, majd használd a 
tusfürdőt, hogy levezesd az egész 
napos feszültséget! 
Az esti rituálét zárd a testvajjal, mely 
kellemesen ápolja a bőröd! Használd 
ki az ellazító pillanatokat a zuhany 
alatt és a krém felvitele közben, 
lélegezd be mélyen a Relaxed Soul 
illatát, hogy a rutinszerű zuhany igazi 
rituálévá váljon!

A pihentető éjszakákért az LR 
LIFETAKT Night Master hosszútávú 
használata ajánlott. 

A négy aromavilág termékei naponta, 
a szükségletek szerint kombinálhatók.

Értékesítési érvek
• Kétszeres azonnali

hatékonyság: melegítő
hatás a bőrre és illatos
ellazulás a testnek

• Hatékony társ az
ellazuláshoz útközben

• 100%-ban természetes
illóolajokkal

LR Soul of Nature 
RELAXED SOUL 
roll-on 
10 ml

Összetevők: C13-15 Alkane, Isoamyl Laurate, 
Propylene Glycol Diheptanoate, Parfum 
(Fragrance), Vanillyl Butyl Ether, Dimethicone/Vinyl 
Dimethicone Crosspolymer, Linalool, Citronellol, 
Limonene, Cou-marin, Geraniol, Citral, Eugenol

ELLAZULÁS ÚTKÖZBEN

100 %-BAN TERMÉSZETES 
ILLÓOLAJOK

• Bergamott (Fejillat):
A bergamott gyümölcsös,
fűszeres könnyed illata
megnyugtatóan és frissítően hat a
többi citrusos olajjal ellentétben.

•

•

Levendula és Neroli (Szívillat): 
A levendula fűszeres, virágos illata 
ellazító és nyugtató 
tulajdonságával támogatja a 
pihentető alvást. A neroli púderes, 
virágos illatú, megnyugtató, 
erősítő és hangulatjavító hatással 
bír.
Szantálfa (Alapillat):
A szantálfa balzsamosan meleg, 
édes illata megnyugtató és 
harmonizáló hatással, valamint 
alvást segítő hatással bír.
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AROMA-WELLNESS

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki természetes 
illóolajok által kölcsönzött 
harmonikus hangulatra, egyensúlyra 
vágyik az otthonában.

JELLEMZŐK
Az LR Soul of Nature Hopeful Soul 
aromvilág visszaállítja az egyensúlyt, 
valamint megajándékoz az inspiráció 
és a harmónia érzésével. 

Éld meg a harmóniát és érezd a 
gondtalanságot a Hopeful Soul 
termékekkel!
A kellemes illat, melyet egy francia 
parfümőr kifejezetten az LR számára 
alkotott, igazán kellemes légkört 
teremt. 
A különböző illóolajok megfelelő 
kombinációja erőteljes szimbiózist 
teremt, mely illatélménnyé varázsolja 
az illóolaj keveréket. Különösen 
kellemesen hat a közérzetre a zsúfolt 
napok után vagy, ha belső 
egyensúlyra vágysz. A belső 
helyiségek így könnyen stílusossá és 
harmonikussá válhatnak, az aromás 
illat a levegőben pedig pozitívan hat a 
jólétre. Illathordozóval való 
szobaillatosításra ajánlott. 

HASZNÁLAT
Illathordozóval, mint például egy 
aromalámpa vagy diffúzor, használd 
szobaillatosításra! Csepegtess 3-4 
cseppet a diffúzorba és naponta 
maximum 3x párologtass 1 órát! 
El kell, hogy teljen néhány perc, mire 
az illat kibontakozik. Bizonyos 
időközönként töltsd újra, hogy ne 
illanjon el az illat! Felügyelet mellett 
használd, ne tedd műanyag felületre!
Az illóolaj keverék könnyen 
beilleszthető egy ellazító rituáléba.

Tipp: harmonikus, kiegyensúlyozott 
légkört teremt a dolgozószobában.

KIEGÉSZÍTÉS
Get-in-balance-rituálé: tegyél jót 
magadért, teremts énidőt és kerülj 
újra egyensúlyba: illatosítsd a belső 
helyiségeket diffúzor vagy 
aromalámpa segítségével és a 
Hopeful Soul illóolaj keverékkel!

Az illat a dolgozószobába is tökéletes, 
inspirációval és harmóniával tölt fel. 
Támogasd útközben is a jólétedet - 
például egy fontos megbeszélés előtt - 
és használd a roll-on-t! 
Érezd a fókuszt! A Hopeful Soul 
tusfürdő az egyensúly és a harmónia 
forrásává varázsolja a fürdőszobád. 
Nem kell sokat várnod a pozitív 
gondolatokra és a javuló közérzetre. 
Egészítsd ki a rituálét a Hopeful Soul 
testvaj használatával! A kellemes illat 
egyensúlyt teremt testben és lélekben 
egyaránt.
A belső egyensúly és a közérzet 
támogatásához a Pro Balance tabletta 
vagy a Reishi Plus kapszula is ajánlott.

A négy aromavilág termékei naponta, 
a szükségletek szerint kombinálhatók.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 
Az illóolajokat semmiképp se nyeld le 
és ne vidd fel hígítatlanul a bőrödre! 
Csak felnőtt felügyeletével ajánlott 
használni. 
Terhesség esetén használat előtt 
konzultálj az orvosoddal vagy 
szülésznővel! 
Emberi fogyasztásra nem alkalmas. 
Részletes információkat a biztonságos 
használatról az adott termék címkéjén 
találsz.

Mindig alaposan zárd vissza a 
kupakot! Hűvös, száraz, napfénytől 
védett helyen tárold!

Értékesítési érvek
• Kiegyensúlyozott légkör az

otthonodba
• Harmonizáló szimbiózis 4

értékes illóolajjal
• 100%-ban természetes

illóolajok

LR Soul of Nature 
HOPEFUL SOUL 
illóolaj keverék 
10 ml

• Bergamott (Fejillat):
A bergamott gyümölcsös,
fűszeres könnyed illata
megnyugtatóan és frissítően hat a
többi citrusos olajjal ellentétben.

• Rózsa és római kamilla
(Szívillat):
A rózsaolaj édes, virágos illatával
harmonizál és javítja a hangulatot.
A római kamilla ellazít és
kiegyensúlyoz.

• Szantálfa (Alapillat):
A szantálfa balzsamosan meleg,
édes illata  harmonizáló és
egyensúlyt teremtő hatással bír.

100 %-BAN TERMÉSZETES 
ILLÓOLAJOK
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LR Soul of Nature 
HOPEFUL SOUL 
tusfürdő 
200 ml

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki kiegyensúlyozó 
zuhanyra vágyik természetes 
kozmetikumokkal. 

JELLEMZŐK
Az LR Soul of Nature Hopeful Soul 
aromvilág visszaállítja az egyensúlyt, 
valamint megajándékoz az inspiráció 
és a harmónia érzésével.

Éld meg a harmóniát és érezd a 
gondtalanságot a Hopeful Soul 
termékekkel!
A tusfürdő a kiegyensúlyozottság és a 
harmónia forrásává varázsolja a 
fürdőszobád. Nem kell sokat várnod a 
pozitív gondolatokra és a javuló 
közérzetre. 

A tusfürdő gyengéden tisztít, ápolja a 
bőrt, valamint harmonizáló hatással 
bír a közérzetre a természetes 
illóolajok - bergamott, rózsa, római 
kamilla és cédrusfa - kiegyensúlyozó 
és hangulatjavító ereje által. 
A kellemes aroma visszaállítja a test 
és a lélek egyensúlyát.

HASZNÁLAT
Vidd fel a tusfürdőt a nedves bőrödre 
és körkörös mozdulatokkal 
masszírozd, amíg bársonyosan puha 
hab képződik, majd öblítsd le! 
Hunyd le a szemed a zuhany alatt és 
élvezd az illat harmonizáló hatását! 
A tusfürdő könnyen beilleszthető egy 
harmonizáló rituáléba. Különösen 
zsúfolt napok után ajánlott vagy, ha 
kiegyensúlyozottságra vágysz.

KIEGÉSZÍTÉS
Get-in-balance-rituálé: 
tegyél jót magadért, teremts énidőt és 
kerülj újra egyensúlyba: illatosítsd a 
belső helyiségeket diffúzor vagy 
aromalámpa segítségével és a 
Hopeful Soul illóolaj keverékkel! 
Az illat a dolgozószobába is 
tökéletes, inspirációval és 
harmóniával tölt fel. 

Támogasd útközben is a jólétedet - 
például egy fontos megbeszélés előtt 
- és használd a roll-on-t!
Érezd a fókuszt! A Hopeful Soul
tusfürdő az egyensúly és a harmónia
forrásává varázsolja a fürdőszobád.
Nem kell sokat várnod a pozitív
gondolatokra és a javuló közérzetre.
Egészítsd ki a rituálét a Hopeful Soul
testvaj használatával!
A kellemes illat egyensúlyt teremt
testben és lélekben egyaránt.

A belső egyensúly és a közérzet 
támogatásához a Pro Balance 
tabletta vagy a Reishi Plus kapszula is 
ajánlott. 

A négy aromavilág termékei naponta, 
a szükségletek szerint kombinálhatók.

Összetevők: Aqua (Water), Sodium Lauroyl Methyl 
Isethionate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, 
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Sodium Chlo-
ride, Lauryl Glucoside, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Xanthan Gum, Sodium Lauroyl 
Glutamate, Parfum (Fragrance), Citric Acid, Sodium 
Cocoyl Glutama-te, Caesalpinia Spinosa Gum, 
Propylene Glycol, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, 
Citronellol, Linalool, Sorbic Acid, Limonene

Értékesítési érvek
• Harmonizáló élmény a zuhany

alatt nőknek és férfiaknak
egyaránt

• Egyensúlyt teremtő illatélmény
a természetes illóolajok által

• Gyengéd tisztítás és ápolás
95%-ban természetes
összetevőkkel, 100%-ban
természetes illóolajokkal

• Bergamott (Fejillat):
A bergamott gyümölcsös,
fűszeres könnyed illata
megnyugtatóan és frissítően hat a
többi citrusos olajjal ellentétben.

• Rózsa és római kamilla
(Szívillat):
A rózsaolaj édes, virágos illatával
harmonizál és javítja a hangulatot.
A római kamilla ellazít és
kiegyensúlyoz.

• Szantálfa (Alapillat):
A szantálfa balzsamosan meleg,
édes illata  harmonizáló és
egyensúlyt teremtő hatással bír.

100 %-BAN TERMÉSZETES 
ILLÓOLAJOK
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AROMA-WELLNESS

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki 
kiegyensúlyozottságra,  természetes 
bőrápolásra és természetes 
illóolajokra vágyik.

JELLEMZŐK
Az LR Soul of Nature Hopeful Soul 
aromvilág visszaállítja az egyensúlyt, 
valamint megajándékoz az inspiráció 
és a harmónia érzésével. Éld meg a 
harmóniát és érezd a gondtalanságot 
a Hopeful Soul termékekkel!

A tápláló testvaj intenzíven ápoló 
összetevőkkel és kellemes illattal 
kényezteti a bőrt és az érzékeket. 
A shea vaj és a mandulaolaj 
intenzíven ápolja a bőrt - a 
bársonyosan puha bőrérzetért és a 
bőr erős védelmi rendszeréért. 
Kellemes illattal, mely 
kiegyensúlyozza a testet és a lelket.

HASZNÁLAT
Vidd fel a testvajat a megtisztított 
bőrre, majd körkörös mozdulatokkal 
masszírozd be! 
A testvaj könnyen beilleszthető egy 
harmonikus rituáléba. Különösen 
zsúfolt napok után ajánlott vagy, ha 
kiegyensúlyozottságra vágysz.

KIEGÉSZÍTÉS
Get-in-balance-rituálé: 
tegyél jót magadért, teremts énidőt 
és kerülj újra egyensúlyba: illatosítsd 
a belső helyiségeket diffúzor vagy 
aromalámpa segítségével és a 
Hopeful Soul illóolaj keverékkel! 
Az illat a dolgozószobába is 
tökéletes, inspirációval és 
harmóniával tölt fel. 
Támogasd útközben is a jólétedet - 
például egy fontos megbeszélés előtt 
- és használd a roll-on-t!

Érezd a fókuszt! A Hopeful Soul 
tusfürdő az egyensúly és a harmónia 
forrásává varázsolja a fürdőszobád. 
Nem kell sokat várnod a pozitív 
gondolatokra és a javuló közérzetre. 
Egészítsd ki a rituálét a Hopeful Soul 
testvaj használatával! 
A kellemes illat egyensúlyt teremt 
testben és lélekben egyaránt.

A belső egyensúly és a közérzet 
támogatásához a Pro Balance 
tabletta vagy a Reishi Plus kapszula is 
ajánlott.

A négy aromavilág termékei naponta, 
a szükségletek szerint kombinálhatók.

Összetevők: Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Olus 
(Vegetable) Oil, Dicaprylyl Carbonate, Jojoba 
Esters, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil, Cetearyl Glucoside, Helianthus Annuus 
(Sunflo-wer) Seed Wax, Sodium Stearoyl 
Glutamate, Buty-rospermum Parkii (Shea) Butter, 
Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Xanthan Gum, 
Polyglycerin-3, Acacia Decurrens Flower Wax, 
Ethylhexylglycerin, Citronellol, Citric Acid, Linalool, 
Limonene, Geraniol, Citral

LR Soul of Nature 
HOPEFUL SOUL 
testvaj
200 ml

Értékesítési érvek
• Harmonizáló illatélmény a

természetes illóolajok által
• A shea vaj és a mandulaolaj

gondoskodik az ápolt
bőrérzetről

• Gyengéd tisztítás és ápolás
95%-ban természetes
összetevőkkel, 100%-ban
természetes illóolajokkal

• Bergamott (Fejillat):
A bergamott gyümölcsös,
fűszeres könnyed illata
megnyugtatóan és frissítően hat a
többi citrusos olajjal ellentétben.

• Rózsa és római kamilla
(Szívillat):
A rózsaolaj édes, virágos illatával
harmonizál és javítja a hangulatot.
A római kamilla ellazít és
kiegyensúlyoz.

• Szantálfa (Alapillat):
A szantálfa balzsamosan meleg,
édes illata  harmonizáló és
egyensúlyt teremtő hatással bír.

100 %-BAN TERMÉSZETES 
ILLÓOLAJOK
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AROMA-WELLNESS

ELLAZULÁS ÚTKÖZBEN

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki egyensúlyra és 
belső harmóniára vágyik és ezt 
útközben gyorsan és egyszerűen 
szeretné elérni.

JELLEMZŐK
Az LR Soul of Nature Hopeful Soul 
aromvilág visszaállítja az egyensúlyt, 
valamint megajándékoz az 
inspiráció és a harmónia érzésével. 

Éld meg a harmóniát és érezd a 
gondtalanságot a Hopeful Soul 
termékekkel!
A praktikus roll-on útközben is 
gondoskodik a 
kiegyensúlyozottságról a harmonizáló 
illat és a kellemes, melegítő hatás 
által.
Nem hagy olajos réteget, foltokat 
maga után, útközben is ideális. 99%-
ban természetes összetevőkkel és 
100%-ban természetes illóolajokkal.

HASZNÁLAT
Mozgasd a roll-on-t igény szerint a 
bőrfelületen a csuklón és a nyak 
területén, érezd a hatékonyságot! 
A roll-on könnyen beilleszthető egy 
harmonizáló rituáléba és tökéletes 
megoldás útközben is a Hupeful Soul 
kiegyensúlyozó illata, gyors hatása.

Tipp: száraz, hűvös, napfénytől 
védett helyen tárold!

KIEGÉSZÍTÉS
Get-in-balance-rituálé: 
tegyél jót magadért, teremts énidőt 
és kerülj újra egyensúlyba: illatosítsd 
a belső helyiségeket diffúzor vagy 
aromalámpa segítségével és a 
Hopeful Soul illóolaj keverékkel! 
Az illat a dolgozószobába is 
tökéletes, inspirációval és 
harmóniával tölt fel. 
Támogasd útközben is a jólétedet - 
például egy fontos megbeszélés előtt 
- és használd a roll-on-t!

Érezd a fókuszt! A Hopeful Soul 
tusfürdő az egyensúly és a harmónia 
forrásává varázsolja a fürdőszobád. 
Nem kell sokat várnod a pozitív 
gondolatokra és a javuló közérzetre. 
Egészítsd ki a rituálét a Hopeful Soul 
testvaj használatával! 
A kellemes illat egyensúlyt teremt 
testben és lélekben egyaránt.

A belső egyensúly és a közérzet 
támogatásához a ProBalance tabletta 
vagy a Reishi Plus kapszula is 
ajánlott.

A négy aromavilág termékei naponta, 
a szükségletek szerint kombinálhatók.

Összetevők: C13-15 Alkane, Isoamyl Laurate, 
Propylene Glycol Diheptanoate, Parfum (Fragrance), 
Vanillyl Butyl Ether, Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer, Citronellol, Linalool, Limonene, Gera-
niol, Citral

Értékesítési érvek
• Kétszeres azonnali

hatékonyság: melegítő hatás
a bőrre és belső egyensúly

• Hatékony társ az ellazuláshoz
útközben

• 100%-ban természetes
illóolajokkal

LR Soul of Nature 
HOPEFUL SOUL 
roll-on 
10 ml

• Bergamott (Fejillat):
A bergamott gyümölcsös,
fűszeres könnyed illata
megnyugtatóan és frissítően hat a
többi citrusos olajjal ellentétben.

• Rózsa és római kamilla
(Szívillat):
A rózsaolaj édes, virágos illatával
harmonizál és javítja a hangulatot.
A római kamilla ellazít és
kiegyensúlyoz.

• Szantálfa (Alapillat):
A szantálfa balzsamosan meleg,
édes illata  harmonizáló és
egyensúlyt teremtő hatással bír.

100 %-BAN TERMÉSZETES 
ILLÓOLAJOK
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LR Soul of Nature 
STRONG SOUL 
illóolaj keverék
10 ml

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki természetes 
illóolajok által kölcsönzött vitalizáló 
hangulatra vágyik az otthonában.

JELLEMZŐK
Az LR Soul of Nature Strong Soul 
termékek az energia, a vitalitás és az 
éberség forrásai. 

Érezd magad minden lélegzetvétellel 
erősebbnek és energikusabbnak a 
Strong Soul vitalizáló illata által!

A kellemes illat, amelyet egy francia 
parfümőr kifejezetten az LR számára 
alkotott, energiával teli légkört teremt. 
A különböző illóolajok megfelelő 
kombinációja erőteljes szimbiózist 
teremt, mely illatélménnyé varázsolja az 
illóolaj keveréket. Különösen 
kellemesen hat a közérzetre a nehéz 
napok után vagy, ha vitalitásra, 
energiára vágysz. A belső helyiségek 
így könnyen stílusossá és 
harmonikussá válhatnak, az aromás 
illat a levegőben pedig pozitívan hat a 
jólétre. Illathordozóval való 
szobaillatosításra ajánlott. 

HASZNÁLAT
Illathordozóval, mint például egy 
aromalámpa vagy diffúzor, használd 
szobaillatosításra! Csepegtess 3-4 
cseppet a diffúzorba és naponta 
maximum 3x párologtass 1 órát! El kell, 
hogy teljen néhány perc, mire az illat 
kibontakozik. Bizonyos időközönként 
töltsd újra, hogy ne illanjon el az illat! 
Felügyelet mellett használd, ne tedd 
műanyag felületre!

Az illóolaj keverék könnyen 
beilleszthető egy aktiváló rituáléba.

KIEGÉSZÍTÉS
Stay-Powerful-rituálé:  merülj el és 
tankolj fel energiával, amikor csak 
szükséged van rá! Sportolás után, ha 
napközben energiára van szükséged, 
vagy a hideg évszakokban a Strong 
Soul tusfürdővel a (reggeli) zuhany 
olyan frissítő, akár egy vízesés, mely 
felébreszti a belső erőt. 

Vitalitást és energiát nyerhetsz az 
aktiváló illatélményből. A frissítő zuhany 
után használd az ápoló Strong Soul 
testápolót, hogy energiával teli 
indulhasson a nap! Napközben meríts 
erőt a Strong Soul illóolaj keverékből - 
párologtass aromalámpával vagy 
diffúzorral! 
Így vitalizáló légkört teremthetsz a 
helyiségekben - nincs más dolgod, mint 
mélyen belélegezni. Könnyebben 
szembeszállhatsz a nap kisebb-
nagyobb kihívásaival. 
Úton vagy éppen? Semmi gond, a 
Strong Soul roll-on segítségével 
útközben is élvezheted a hatást: 
felfrissít, vitalizál és eltereli a figyelmet a 
nehézségekről. 

A Cistus Incanus szájspray és a 
kapszula, a Colostrum vagy az Aloe 
vera Immune Plus ivógél használatával 
gondoskodhatsz az erős 
immunrendszerről.

A négy aromavilág termékei naponta, a 
szükségletek szerint kombinálhatók.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 
Az illóolajokat semmiképp se nyeld le és 
ne vidd fel hígítatlanul a bőrödre! Csak 
felnőtt felügyeletével ajánlott használni. 
Terhesség esetén használat előtt 
konzultálj az orvosoddal vagy 
szülésznővel! 
Emberi fogyasztásra nem alkalmas. 
Részletes információkat a biztonságos 
használatról az adott termék címkéjén 
találsz.

Mindig alaposan zárd vissza a kupakot! 
Hűvös, száraz, napfénytől védett helyen 
tárold!

Értékesítési érvek
• Energiával teli légkör az

otthonodban
• Aktiváló szimbiózis 4 értékes

illóolajjal
• 100%-ban természetes

illóolajok

100 %-BAN TERMÉSZETES 
ILLÓOLAJOK

• Borsmenta és eukaliptusz
(Fejillat):
A felfrissülés két szakértője.
Friss, tiszta, hűsítő illatával a
borsmenta aktivál, tisztít és
erősít. Az eukaliptusz frissíti és
aktiválja a közérzetet.

• Kakukkfű (Szívillat):
A "thymus" szó bátorságot
jelent. Már ez is feltételezi a
kakukkfű erősítő, aktiváló és
bátorságot kölcsönző hatását.
Erős, gyógynövényes illata
izgalmas és frissítő.

• Cédrusfa (Alapillat):
A cédrusfa balzsamosan meleg,
édes illata  építő, stabilizáló és
földi hatással bír.

28
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AROMA-WELLNESS

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki vitalizáló zuhanyra 
vágyik természetes kozmetikumokkal.

JELLEMZŐK
Az LR Soul of Nature Strong Soul 
termékek az energia, a vitalitás és az 
éberség forrásai. Érezd magad 
minden lélegzetvétellel erősebbnek és 
energikusabbnak a Strong Soul 
vitalizáló illata által!

A zuhanyzás igazi vitalizáló rituálévá 
válhat. A Strong Soul tusfürdővel a 
zuhanyzás olyan frissítő, akár egy 
vízesés, mely felébreszti a belső erőt. 
Vitalitást és energiát nyerhetsz az 
aktiváló illatélményből. A frissítő 
zuhany után energiával teli indulhat a 
nap.

HASZNÁLAT
Vidd fel a tusfürdőt a nedves bőrödre 
és körkörös mozdulatokkal 
masszírozd, amíg bársonyosan puha 
hab képződik, majd öblítsd le! Hunyd 
le a szemed a zuhany alatt és élvezd 
az illat vitalizáló hatását! 
A tusfürdő könnyen beilleszthető egy 
harmonizáló rituáléba. Különösen 
nehéz napok után ajánlott vagy, ha 
extra energiára van szükséged.

KIEGÉSZÍTÉS 
Stay-Powerful-rituálé:  merülj el és 
tankolj fel energiával, amikor csak 
szükséged van rá! Sportolás után, ha 
napközben energiára van szükséged, 
vagy a hideg évszakokban a Strong 
Soul tusfürdővel a (reggeli) zuhany 
olyan frissítő, akár egy vízesés, mely 
felébreszti a belső erőt. Vitalitást és 
energiát nyerhetsz az aktiváló 
illatélményből. 

A frissítő zuhany után használd az 
ápoló Strong Soul testápolót, hogy 
energiával teli indulhasson a nap! 
Napközben meríts erőt a Strong Soul 
illóolaj keverékből - párologtass 
aromalámpával vagy diffúzorral! 
Így vitalizáló légkört teremthetsz a 
helyiségekben - nincs más dolgod, 
mint mélyen belélegezni. Könnyebben 
szembeszállhatsz a nap kisebb-
nagyobb kihívásaival. 
Úton vagy éppen? Semmi gond, a 
Strong Soul roll-on segítségével 
útközben is élvezheted a hatást: 
felfrissít, vitalizál és eltereli a figyelmet 
a nehézségekről. 

A Cistus Incanus szájspray és a 
kapszula, a Colostrum vagy az Aloe 
vera Immune Plus ivógél 
használatával gondoskodhatsz az 
erős immunrendszerről.

A négy aromavilág termékei naponta, 
a szükségletek szerint kombinálhatók.

Összetevők: Aqua (Water), Sodium Lauroyl Methyl 
Isethionate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Be-
taine, Glycerin, Sodium Lauryl Glucose 
Carboxylate, Lauryl Glucoside, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Xanthan Gum, Sodium Lauroyl 
Glutamate, Parfum (Fragrance), Menthol, Sodium 
Cocoyl Glutamate, Caesalpinia Spinosa Gum, 
Propylene Glycol, Citric Acid, Sodium Benzoate, 
Limonene, Potassium Sorbate, Trisodium 
Ethylenediamine Disuccinate, Linalool, Sorbic Acid

Értékesítési érvek
• Vitalizáló élmény a zuhany

alatt nőknek és férfiaknak
egyaránt

• Vitalizáló illatélmény a
természetes illóolajok által

• Gyengéd tisztítás és ápolás
95%-ban természetes
összetevőkkel, 100%-ban
természetes illóolajokkal

LR Soul of Nature 
STRONG SOUL 
tusfürdő
200 ml

100 %-BAN TERMÉSZETES 
ILLÓOLAJOK

• Borsmenta és eukaliptusz
(Fejillat):
A felfrissülés két szakértője.
Friss, tiszta, hűsítő illatával a
borsmenta aktivál, tisztít és
erősít. Az eukaliptusz frissíti és
aktiválja a közérzetet.

• Kakukkfű (Szívillat):
A "thymus" szó bátorságot
jelent. Már ez is feltételezi a
kakukkfű erősítő, aktiváló és
bátorságot kölcsönző hatását.
Erős, gyógynövényes illata
izgalmas és frissítő.

• Cédrusfa (Alapillat):
A cédrusfa balzsamosan meleg,
édes illata  építő, stabilizáló és
földi hatással bír.
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AROMA-WELLNESS

CÉLCSOPORT 
Mindenkinek, aki vitalizálásra, 
természetes bőrápolásra és 
természetes illóolajokra vágyik.

JELLEMZŐK
Az LR Soul of Nature Strong Soul 
termékek az energia, a vitalitás és az 
éberség forrásai. Érezd magad 
minden lélegzetvétellel erősebbnek és 
energikusabbnak a Strong Soul 
vitalizáló illata által!

A tápláló testápoló intenzíven ápoló 
összetevőkkel és vitalizáló illattal 
kényezteti a bőrt és az érzékeket. 
A shea vaj és a mandulaolaj 
intenzíven ápolja a bőrt - a 
bársonyosan puha bőrérzetért és a 
bőr erős védelmi rendszeréért. 
Vitalizáló, erősítő illattal, mely 
kiegyensúlyozza a testet és a lelket.

HASZNÁLAT
Vidd fel a testvajat a megtisztított 
bőrre, körkörös mozdulatokkal 
masszírozd be! A testvaj könnyen 
beilleszthető egy vitalizáló rituáléba. 
Különösen nehéz, stresszes napok 
után ajánlott vagy, ha extra energiára 
van szükséged.

KIEGÉSZÍTÉS 
Stay-Powerful-rituálé: 
merülj el és tankolj fel energiával, 
amikor csak szükséged van rá! 
Sportolás után, ha napközben 
energiára van szükséged, vagy a 
hideg évszakokban a Strong Soul 
tusfürdővel a (reggeli) zuhany olyan 
frissítő, akár egy vízesés, mely 
felébreszti a belső erőt. Vitalitást és 
energiát nyerhetsz az aktiváló 
illatélményből. A frissítő zuhany után 
használd az ápoló Strong Soul 
testápolót, hogy energiával teli 
indulhasson a nap! 

Napközben meríts erőt a Strong Soul 
illóolaj keverékből - párologtass 
aromalámpával vagy diffúzorral! 
Így vitalizáló légkört teremthetsz a 
helyiségekben - nincs más dolgod, 
mint mélyen belélegezni. Könnyebben 
szembeszállhatsz a nap kisebb-
nagyobb kihívásaival. 
Úton vagy éppen? Semmi gond, a 
Strong Soul roll-on segítségével 
útközben is élvezheted a hatást: 
felfrissít, vitalizál és eltereli a figyelmet 
a nehézségekről. 

A Cistus Incanus szájspray és a 
kapszula, a Colostrum vagy az Aloe 
vera Immune Plus ivógél 
használatával gondoskodhatsz az 
erős immunrendszerről.

A négy aromavilág termékei naponta, 
a szükségletek szerint kombinálhatók.

Összetevők: Aqua (Water), Olus (Vegetable) Oil, 
Cetearyl Alcohol, Dicaprylyl Carbonate, Glycerin, 
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, 
Jojoba Esters, Cetearyl Glucoside, Butyrospermum 
Parkii (Shea) Butter, Sodium Stearoyl Glutamate, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax, Parfum 
(Fragrance), Phenoxyethanol, Xanthan Gum, 
Polyglycerin-3, Acacia Decurrens Flower Wax, Citric 
Acid, Ethylhexylglycerin, Limonene, Linalool, Citral, 
Citronellol, Coumarin, Geraniol

Értékesítési érvek
• Harmonizáló illatélmény a

természetes illóolajok által
• A shea vaj és a mandulaolaj

gondoskodik az ápolt
bőrérzetről

• Gyengéd tisztítás és ápolás
95%-ban természetes
összetevőkkel, 100%-ban
természetes illóolajokkal

LR Soul of Nature 
STRONG SOUL 
testápoló
200 ml

100 %-BAN TERMÉSZETES 
ILLÓOLAJOK

• Borsmenta és eukaliptusz
(Fejillat):
A felfrissülés két szakértője.
Friss, tiszta, hűsítő illatával a
borsmenta aktivál, tisztít és
erősít. Az eukaliptusz frissíti és
aktiválja a közérzetet.

• Kakukkfű (Szívillat):
A "thymus" szó bátorságot
jelent. Már ez is feltételezi a
kakukkfű erősítő, aktiváló és
bátorságot kölcsönző hatását.
Erős, gyógynövényes illata
izgalmas és frissítő.

• Cédrusfa (Alapillat):
A cédrusfa balzsamosan meleg,
édes illata  építő, stabilizáló és
földi hatással bír.
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AROMA-WELLNESS

ENERGIÁVAL TELI ÚTKÖZBEN IS

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki jó közérzetre, 
energiára vágyik és ezt útközben 
gyorsan és egyszerűen szeretné 
elérni.

JELLEMZŐK
Az LR Soul of Nature Strong Soul 
termékek az energia, a vitalitás és az 
éberség forrásai. Érezd magad minden 
lélegzetvétellel erősebbnek és 
energikusabbnak a Strong Soul 
vitalizáló illata által!
A praktikus roll-on útközben is 
gondoskodik a vitalitásról és az 
energiáról az izgalmas illóolaj keverék 
és a kellemes, melegítő hatás által. 
Egyedülálló duplakomplex: a hideg-
meleg komplex stimulálja a 
bőrreceptorokat, ellazít, kizökkent, 
valamint felfrissíti és vitalizálja az 
érzékeket a hatékony olaj-energia 
kombináció által.
Nem hagy olajos réteget, foltokat maga 
után, útközben is ideális. 99%-ban 
természetes összetevőkkel és 100%-
ban természetes illóolajokkal.

HASZNÁLAT
Mozgasd a roll-on-t igény szerint a 
bőrfelületen a csuklón és a nyak 
területén, érezd a hatékonyságot! 
A roll-on könnyen beilleszthető egy 
harmonizáló rituáléba és tökéletes 
megoldás útközben is a Strong Soul 
kiegyensúlyozó illata, gyors hatása.

Tipp: száraz, hűvös, napfénytől védett 
helyen tárold!

KIEGÉSZÍTÉS
Stay-Powerful-rituálé: merülj el és 
tankolj fel energiával, amikor csak 
szükséged van rá! Sportolás után, ha 
napközben energiára van szükséged, 
vagy a hideg évszakokban a Strong  
Soul tusfürdővel a (reggeli) zuhany olyan 
frissítő, akár egy vízesés, mely 
felébreszti a belső erőt. 

Vitalitást és energiát nyerhetsz az 
aktiváló illatélményből. A frissítő 
zuhany után használd az ápoló Strong 
Soul testápolót, hogy energiával teli 
indulhasson a nap! Napközben meríts 
erőt a Strong Soul illóolaj keverékből - 
párologtass aromalámpával vagy 
diffúzorral! 
Így vitalizáló légkört teremthetsz a 
helyiségekben - nincs más dolgod, 
mint mélyen belélegezni. Könnyebben 
szembeszállhatsz a nap kisebb-
nagyobb kihívásaival. 
Úton vagy éppen? Semmi gond, a 
Strong Soul roll-on segítségével 
útközben is élvezheted a hatást: 
felfrissít, vitalizál és eltereli a figyelmet a 
nehézségekről. 

A Cistus Incanus szájspray és a 
kapszula, a Colostrum vagy az Aloe 
vera Immune Plus ivógél használatával 
gondoskodhatsz az erős 
immunrendszerről.

A négy aromavilág termékei naponta, a 
szükségletek szerint kombinálhatók.

Összetevők: Menthol, C13-15 Alkane, 
Cinnamomum Camphora Bark Oil, Parfum 
(Fragrance), Limonene, Vanillyl Butyl Ether, 
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, 
Linalool, Citral, Citronellol, Coumarin, Geraniol, 
Eugenol

Értékesítési érvek
• Tiszta fejjel útközben is
• Kétszeres azonnali

hatékonyság: a hideg-meleg
komplex kizökkent, a
hatékony olaj-energia
kombináció pedig felfrissíti
és vitalizálja az érzékeket

• 100%-ban természetes
illóolajokkal

LR Soul of Nature 
STRONG SOUL 
roll-on 
10 ml

100 %-BAN TERMÉSZETES 
ILLÓOLAJOK

• Borsmenta és eukaliptusz
(Fejillat):
A felfrissülés két szakértője.
Friss, tiszta, hűsítő illatával a
borsmenta aktivál, tisztít és
erősít. Az eukaliptusz frissíti és
aktiválja a közérzetet.

• Kakukkfű (Szívillat):
A "thymus" szó bátorságot
jelent. Már ez is feltételezi a
kakukkfű erősítő, aktiváló és
bátorságot kölcsönző hatását.
Erős, gyógynövényes illata
izgalmas és frissítő.

• Cédrusfa (Alapillat):
A cédrusfa balzsamosan meleg,
édes illata  építő, stabilizáló és
földi hatással bír.
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AROMA-WELLNESS

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki természetes 
illóolajok által kölcsönzött jó 
hangulatra vágyik az otthonában.

JELLEMZŐK
Az LR Soul of Nature Cheerful Soul 
aromavilág gondoskodik a jókedvről, 
így te is feltöltődhetsz.
Élvezd az életet mosollyal az arcodon! 
A Cheerful Soul termékek által kívül és 
belül egyaránt ragyoghatsz.

Az illóolaj keverék egyesíti a 
citromolajat, a narancsolajat, a 
rózsaolajat és cédrusfaolajat, így 
motiváló és hangulatjavító hatással bír. 
A kellemes illat, melyet egy francia 
parfümőr kifejezetten az LR számára 
alkotott, kellemes légkört teremt. A 
különböző illóolajok megfelelő 
kombinációja életörömöt és pozitív 
energiát sugároz, amely illatélménnyé 
varázsolja az illóolaj keveréket.  A belső 
helyiségek így könnyen stílusossá és 
hangulatossá válhatnak, az aromás illat 
a levegőben pedig pozitívan hat a 
jólétre. Illathordozóval való 
szobaillatosításra ajánlott. 

HASZNÁLAT
Illathordozóval, mint például egy 
aromalámpa vagy diffúzor, használd 
szobaillatosításra! Csepegtess 3-4 
cseppet a diffúzorba és naponta 
maximum 3x párologtass 1 órát! El kell, 
hogy teljen néhány perc, mire az illat 
kibontakozik. Bizonyos időközönként 
töltsd újra, hogy ne illanjon el az illat! 
Felügyelet mellett használd, ne tedd 
műanyag felületre!
Az illóolaj keverék könnyen 
beilleszthető egy motiváló rituáléba.

KIEGÉSZÍTÉS 
Lucky-me-rituálé: ajándékozd meg 
magad a boldogság és a pozitív 
energia pillanataival!
Stresszes napod volt? Szánj időt 
magadra! Teremts kellemes légkört az 
otthonodban a Cheerful Soul illóolaj 
keverékkel - párologtass diffúzorral 
vagy aromalámpával! 

Ha gyorsabb megoldásra van szükség, 
fújj néhány fújásnyit a Cheerful Soul 
szobaillatosító spray-ből a levegőbe! 
Lélegezd be mélyen és élvezd az 
életörömöt! Ajándékozd meg magad a 
boldog pillanatokkal a zuhany alatt is! 
Mosd le a negatív gondolatokat: a 
hízelgő aroma éltető hatással bír és 
ragyogást kölcsönöz. Végezetül élvezd 
a könnyedséget, mellyel a test sorbet 
könnyed textúrája körülölel és 
kényezteti a bőröd! A boldog 
pillanatokról útközben a Cheerful Soul 
roll-on gondoskodik - hatékony társ a jó 
hangulatért. 

Támogasd a rituáléd a Mind Masterrel, 
a Mind Master Extreme-mel vagy a Cell 
Essence Energy-vel!

A négy aromavilág termékei naponta, a 
szükségletek szerint kombinálhatók.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS Az 
illóolajokat semmiképp se nyeld le és ne 
vidd fel hígítatlanul a bőrödre! Csak 
felnőtt felügyeletével ajánlott használni. 
Terhesség esetén használat előtt 
konzultálj az orvosoddal vagy 
szülésznővel! 
Emberi fogyasztásra nem alkalmas. 
Részletes információkat a biztonságos 
használatról az adott termék címkéjén 
találsz.

Mindig alaposan zárd vissza a kupakot! 
Hűvös, száraz, napfénytől védett helyen 
tárold!

Értékesítési érvek
• Kellemes légkör az

otthonodban
• Aktiváló szimbiózis 4 értékes

illóolajjal
• 100%-ban természetes

illóolajok

LR Soul of Nature 
CHEERFUL SOUL 
illóolaj keverék 
10 ml

• Citrom és narancs (Fejillat) :
Friss, gyümölcsös, fanyar - a
citromolaj gondoskodik a
jókedvről, valamint aktiváló,
hangulatjavító és motiváló hatású.
A narancsolaj éltető és energiával
tölt fel.

• Rózsa (Szívillat):
A rózsaolaj virágos, édes illatával
harmonizál és hangulatjavító.

• Cédrusfa (Alapillat):
A cédrusfa balzsamosan meleg,
édes illata  építő, stabilizáló és
földi hatással bír.

100 %-BAN TERMÉSZETES 
ILLÓOLAJOK
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AROMA-WELLNESS

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki kellemes zuhanyra 
vágyik természetes kozmetikumokkal.

JELLEMZŐK
Az LR Soul of Nature Cheerful Soul 
aromavilág gondoskodik a jókedvről, 
így te is feltöltődhetsz.
Élvezd az életet mosollyal az 
arcodon!  

A Cheerful Soul termékek által kívül és 
belül egyaránt ragyoghatsz.

Így a reggeli zuhany a boldogság 
forrásává válhat. A tusfürdő 
gyengéden tisztítja és ápolja a bőrt, 
illata éltető hatással van a közérzetre. 
A citrom- és a narancsolaj 
gondoskodik a jó hangulatról, a rózsa 
harmonizáló aromáját pedig a 
cédrusfa illóolaj melegsége kerekíti ki 
- aromás illat, mely minden érzékre
hat.

HASZNÁLAT
Vidd fel a tusfürdőt a nedves bőrödre 
és körkörös mozdulatokkal 
masszírozd, amíg bársonyosan puha 
hab képződik, majd öblítsd le! 
Hunyd le a szemed a zuhany alatt és 
élvezd az illat vitalizáló hatását! 
A tusfürdő könnyen beilleszthető egy 
éltető rituáléba. Különösen stresszes 
napok után ajánlott, vagy ha a 
közérzetednek extra adag 
támogatásra van szüksége.

KIEGÉSZÍTÉS 
Lucky-me-rituálé: 
ajándékozd meg magad a boldogság 
és a pozitív energia pillanataival!
Stresszes napod volt? Szánj időt 
magadra! Teremts kellemes légkört az 
otthonodban a Cheerful Soul illóolaj 
keverékkel - párologtass diffúzorral 
vagy aromalámpával! Ha gyorsabb 
megoldásra van szükség, fújj néhány 
fújásnyit a Cheerful Soul szobaillatosító 
spray-ből a levegőbe!  

Lélegezd be mélyen és élvezd az 
életörömöt! 
Ajándékozd meg magad a boldog 
pillanatokkal a zuhany alatt is! Mosd 
le a negatív gondolatokat: a hízelgő 
aroma éltető hatással bír és 
ragyogást kölcsönöz. 
Végezetül élvezd a könnyedséget, 
mellyel a test sorbet könnyed 
textúrája körülölel és kényezteti a 
bőröd! A boldog pillanatokról 
útközben a Cheerful Soul roll-on 
gondoskodik - hatékony társ a jó 
hangulatért. 

Támogasd a rituáléd a Mind 
Masterrel, a Mind Master Extreme-
mel vagy a Cell Essence Energy-vel!

A négy aromavilág termékei naponta, 
a szükségletek szerint kombinálhatók.

Összetevők: Aqua (Water), Sodium Lauroyl Methyl 
Isethionate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, So-
dium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, 
Disodium Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, 
Sodium Lauroyl Glutamate, Caesalpinia Spinosa 
Gum, Parfum (Fragrance), Citric Acid, Sodium 
Chloride, Sodium Benzoate, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Propylene Glycol, Potassium Sorbate, 
Sorbic Acid, Limonene, Trisodium Ethylenediamine 
Disuccinate, Linalool, Citral

Értékesítési érvek
• Vidám élmény a zuhany alatt

nőknek és férfiaknak
egyaránt

• Éltető illatélmény a
természetes illóolajok által

• Gyengéd tisztítás és ápolás
95%-ban természetes
összetevőkkel, 100%-ban
természetes illóolajokkal

LR Soul of Nature 
CHEERFUL SOUL 
tusfürdő 
200 ml

• Citrom és narancs (Fejillat) :
Friss, gyümölcsös, fanyar - a
citromolaj gondoskodik a
jókedvről, valamint aktiváló,
hangulatjavító és motiváló hatású.
A narancsolaj éltető és energiával
tölt fel.

• Rózsa (Szívillat):
A rózsaolaj virágos, édes illatával
harmonizál és hangulatjavító.

• Cédrusfa (Alapillat):
A cédrusfa balzsamosan meleg,
édes illata  építő, stabilizáló és
földi hatással bír.

100 %-BAN TERMÉSZETES 
ILLÓOLAJOK
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AROMA-WELLNESS

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki kellemes, 
természetes bőrápolásra és 
természetes illóolajokra vágyik.

JELLEMZŐK
Az LR Soul of Nature Cheerful 
Soul aromavilág gondoskodik a 
jókedvről, így te is feltöltődhetsz.

Élvezd az életet mosollyal az arcodon! 
A Cheerful Soul termékek által kívül és 
belül egyaránt ragyoghatsz.

A frissítő test sorbet intenzíven ápoló 
összetevőkkel és kellemes illattal 
kényezteti a bőrt és az érzékeket. 
A shea vaj és a mandulaolaj 
intenzíven ápolja a bőrt - a 
bársonyosan puha bőrérzetért. 
A citrom-, a narancs-, a rózsa- és 
cédrusfa illóolaj frissítő és jótékony 
illatával, mely hangulatjavító hatással 
van a közérzetre és energiával tölt fel. 
Test sorbet 100%-ban természetes 
illóolajokkal és 97%-ban természetes 
összetevőkkel.

HASZNÁLAT
Vidd fel a test sorbet a megtisztított 
bőrre, körkörös mozdulatokkal 
masszírozd be! A test sorbet könnyen 
beilleszthető egy éltető rituáléba. 
Különösen akkor ajánlott, ha a 
közérzetednek pozitív támogatásra 
van szüksége.

KIEGÉSZÍTÉS 
Lucky-me-rituálé: 
ajándékozd meg magad a boldogság 
és a pozitív energia pillanataival!
Stresszes napod volt? Szánj időt 
magadra! Teremts kellemes légkört 
az otthonodban a Cheerful Soul 
illóolaj keverékkel - párologtass 
diffúzorral vagy aromalámpával!

Ha gyorsabb megoldásra van 
szükség, fújj néhány fújásnyit a 
Cheerful Soul szobaillatosító spray-
ből a levegőbe! Lélegezd be mélyen 
és élvezd az életörömöt! Ajándékozd 
meg magad a boldog pillanatokkal a 
zuhany alatt is! Mosd le a negatív 
gondolatokat: a hízelgő aroma éltető 
hatással bír és ragyogást kölcsönöz. 
Végezetül élvezd a könnyedséget, 
mellyel a test sorbet könnyed 
textúrája körülölel és kényezteti a 
bőröd! A boldog pillanatokról 
útközben a Cheerful Soul roll-on 
gondoskodik - hatékony társ a jó 
hangulatért. 

Támogasd a rituáléd a Mind 
Masterrel, a Mind Master Extreme-
mel vagy a Cell Essence Energy-vel!

A négy aromavilág termékei naponta, 
a szükségletek szerint kombinálhatók.

Összetevők: Aqua (Water), Propanediol, Glycerin, 
Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer, Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond) Oil, Dehydroxanthan Gum, Parfum 
(Fragrance), Phenoxyethanol, Sodium Polyacrylate 
Starch, Limonene, Ethylhexylglycerin, Linalool,  
Citric Acid, Citral

Értékesítési érvek
• Harmonizáló illatélmény a

természetes illóolajok által
• Könnyed sorbet állag az

ápolt bőrérzetért
• Gyengéd tisztítás és ápolás

95%-ban természetes
összetevőkkel, 100%-ban
természetes illóolajokkal

LR Soul of Nature 
CHEERFUL SOUL 
test sorbet 
200 ml

• Citrom és narancs (Fejillat) :
Friss, gyümölcsös, fanyar - a
citromolaj gondoskodik a
jókedvről, valamint aktiváló,
hangulatjavító és motiváló hatású.
A narancsolaj éltető és energiával
tölt fel.

• Rózsa (Szívillat):
A rózsaolaj virágos, édes illatával
harmonizál és hangulatjavító.

• Cédrusfa (Alapillat):
A cédrusfa balzsamosan meleg,
édes illata  építő, stabilizáló és
földi hatással bír.

100 %-BAN TERMÉSZETES 
ILLÓOLAJOK
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AROMA-WELLNESS

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki gyorsan és 
egyszerűen kellemes légkört 
teremtene az otthonába természetes 
illóolajok által - útközben és utazások 
alkalmával is ideális.

JELLEMZŐK
Az LR Soul of Nature Cheerful Soul 
aromavilág gondoskodik a jókedvről, 
így te is feltöltődhetsz.
Élvezd az életet mosollyal az arcodon! 

A Cheerful Soul termékek által kívül és 
belül egyaránt ragyoghatsz.

A spray szobaillatosításra tökéletes. 
Friss légkört teremt, mely jó kedvet és 
életörömöt sugároz. 

Szobaillatosító 100%-ban 
természetes illóolajokkal. Közvetlen 
használatra a belső helyiségekben 
vagy útközben. 
Kellemes légkör pár fújással.

HASZNÁLAT
Permetezz a szobába - a szoba 
méretétől és a kívánt illatintenzitástól 
függően - 1-3 fújásnyit! Útközben és 
utazások alkalmával is ideális, hogy 
otthonos érzést teremtsünk.

Tipp: használd a szobaillatosító 
spray-t a vendégek érkezése előtt, így 
a jókedv garantált!

KIEGÉSZÍTÉS 
Lucky-me-rituálé: 
ajándékozd meg magad a boldogság 
és a pozitív energia pillanataival!
Stresszes napod volt? Szánj időt 
magadra! Teremts kellemes légkört az 
otthonodban a Cheerful Soul illóolaj 
keverékkel - párologtass diffúzorral 
vagy aromalámpával! 
Ha gyorsabb megoldásra van 
szükség, fújj néhány fújásnyit a 
Cheerful Soul szobaillatosító spray-
ből a levegőbe! 

Lélegezd be mélyen és élvezd az 
életörömöt! Ajándékozd meg magad 
a boldog pillanatokkal a zuhany alatt 
is! Mosd le a negatív gondolatokat: a 
hízelgő aroma éltető hatással bír és 
ragyogást kölcsönöz. Végezetül 
élvezd a könnyedséget, mellyel a test 
sorbet könnyed textúrája körülölel és 
kényezteti a bőröd! A boldog 
pillanatokról útközben a Cheerful Soul 
roll-on gondoskodik - hatékony társ a 
jó hangulatért. 

Támogasd a rituáléd a Mind 
Masterrel, a Mind Master Extreme-
mel vagy a Cell Essence Energy-vel!

A négy aromavilág termékei naponta, 
a szükségletek szerint kombinálhatók

Allergiás reakciót előidézhető 
összetevők: 
Linalool, Citronellol, Limonene, Cou-
marin, Geraniol, Citral, Eugenol

Értékesítési érvek
• Kellemes légkör az

otthonodban vagy útközben
• Egyszerű, közvetlen használat

a belső helyiségekben
• 100%-ban természetes

illóolajokkal

LR Soul of Nature 
CHEERFUL SOUL 
szobaillítosító spray
100 ml

• Citrom és narancs (Fejillat) :
Friss, gyümölcsös, fanyar - a
citromolaj gondoskodik a
jókedvről, valamint aktiváló,
hangulatjavító és motiváló hatású.
A narancsolaj éltető és energiával
tölt fel.

• Rózsa (Szívillat):
A rózsaolaj virágos, édes illatával
harmonizál és hangulatjavító.

• Cédrusfa (Alapillat):
A cédrusfa balzsamosan meleg,
édes illata  építő, stabilizáló és
földi hatással bír.

100 %-BAN TERMÉSZETES 
ILLÓOLAJOK
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AROMA-WELLNESS

JÓKEDV ÚTKÖZBEN IS

CÉLCSOPORT
Mindenkinek, aki jó kedvre és 
közérzetre  vágyik és ezt útközben 
gyorsan és egyszerűen szeretné 
elérni.

JELLEMZŐK
Az LR Soul of Nature Cheerful 
Soul aromavilág gondoskodik a 
jókedvről, így te is feltöltődhetsz. 

Élvezd az életet mosollyal az arcodon! 
A Cheerful Soul termékek által kívül és 
belül egyaránt ragyoghatsz.

A praktikus roll-on útközben is 
gondoskodik a jó kedvről és a 
könnyedségről az energiával ellátó 
illat és a kellemes, melegítő hatás 
által.
Nem hagy olajos réteget, foltokat 
maga után, útközben is ideális. 99%-
ban természetes összetevőkkel és 
100%-ban természetes illóolajokkal.

HASZNÁLAT
Mozgasd a roll-on-t igény szerint a 
bőrfelületen a csuklón és a nyak 
területén, érezd a hatékonyságot! 
A roll-on könnyen beilleszthető egy 
felvidító rituáléba és tökéletes 
megoldás útközben is a Cheerful Soul 
bizsergető illata, gyors hatása által.

Tipp: száraz, hűvös, napfénytől 
védett helyen tárold!

KIEGÉSZÍTÉS 
Lucky-me-Ritual: 
ajándékozd meg magad a boldogság 
és a pozitív energia pillanataival!
Stresszes napod volt? Szánj időt 
magadra! Teremts kellemes légkört az 
otthonodban a Cheerful Soul illóolaj 
keverékkel - párologtass diffúzorral 
vagy aromalámpával! 

Ha gyorsabb megoldásra van 
szükség, fújj néhány fújásnyit a 
Cheerful Soul szobaillatosító spray-ből 
a levegőbe! Lélegezd be mélyen és 
élvezd az életörömöt! Ajándékozd 
meg magad a boldog pillanatokkal a 
zuhany alatt is! Mosd le a negatív 
gondolatokat: a hízelgő aroma éltető 
hatással bír és ragyogást kölcsönöz. 
Végezetül élvezd a könnyedséget, 
mellyel a test sorbet könnyed 
textúrája körülölel és kényezteti a 
bőröd! A boldog pillanatokról 
útközben a Cheerful Soul roll-on 
gondoskodik - hatékony társ a jó 
hangulatért. 

Támogasd a rituáléd a Mind 
Masterrel, a Mind Master Extreme-mel 
vagy a Cell Essence Energy-vel!

A négy aromavilág termékei naponta, 
a szükségletek szerint kombinálhatók.

Értékesítési érvek
• Kétszeres azonnali

hatékonyság: melegítő hatás
a bőrre és éltető
hatékonyság

• Hatékony társ a vidámságért
útközben

• 100%-ban természetes
illóolajokkal

LR Soul of Nature 
CHEERFUL SOUL 
roll-on 
10 ml

Összetevők: C13-15 Alkane, Isoamyl Laurate, 
Propylene Glycol Diheptanoate, Parfum (Fragrance), 
Limonene, Vanillyl Butyl Ether, Dimethicone/Vinyl 
Di-methicone Crosspolymer, Linalool, Citral, 
Coumarin, Geraniol, Citronellol, Eugenol

• Citrom és narancs (Fejillat) :
Friss, gyümölcsös, fanyar - a
citromolaj gondoskodik a
jókedvről, valamint aktiváló,
hangulatjavító és motiváló hatású.
A narancsolaj éltető és energiával
tölt fel.

• Rózsa (Szívillat):
A rózsaolaj virágos, édes illatával
harmonizál és hangulatjavító.

• Cédrusfa (Alapillat):
A cédrusfa balzsamosan meleg,
édes illata  építő, stabilizáló és
földi hatással bír.

100 %-BAN TERMÉSZETES 
ILLÓOLAJOK
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Az LR Soul of Nature bevezetésével olyan értékes esszenciákat vezettünk be a természetből, amelyek aromái 
kellemes illatot kölcsönöznek az orrunk számára. Partnereinknek és vásárlóinknak olyan termékeket kínálunk, 
amelyek biztonságosak az adott alkalmazás számára, felelősséggel és kellő gondossággal alkalmazva. 
Csakúgy, mint ebben az esetben.

Amint azt már láttad, különféle figyelmeztetések vannak a 100%-ban természetes illóolajainkon és 
olajkeverékeinken. Az LR Soul of Nature citromolaj példáján keresztül megmutatjuk, mely piktogramok és a 
kapcsolódó biztonsági, valamint a veszélyekre vonatkozó információk találhatók meg a csomagoláson:

Biztonsági és veszélyességi információk az LR Soul of Nature citrom illóolaj kapcsán: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Allergiás bőrreakciót válthat 
ki. / Orvosi tanácsadás esetére tartsd meg a termék csomagolását vagy címkéjét! Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű használata kötelező. LENYELÉS 
ESETÉN: azonnal fordulj a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz! TILOS hánytatni! Elzárva tárolandó. A tartalom/csomagolás elhelyezése hulladékként: 
a helyi és országos eloírásoknak megfelelően. / Kiváló illóolaj szobai illatosításhoz, aroma-wellnesshez, az LR ápoló olaj aromatizálásához vagy a bőr aromás 
ápolásához. Ne alkalmazd hígítatlanul a bőrön! Tegyél néhány cseppet vízzel töltött aromalámpába, diffúzorba vagy aromakőbe és hagyd elpárologni! Az illat 
kibontakozása néhány percig tart. Ne felejtsd el feltölteni egy idő után, különben fennáll a fröccsenés veszélye! Mindig felügyelet mellett használd! Ne alkalmazd 
műanyag felületen! Emberi fogyasztásra nem alkalmas.

 
MIÉRT HASZNÁLJUK EZEKET A PIKTOGRAMOKAT, VESZÉLY- ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT 
AZ LR SOUL OF NATURE ILLÓOLAJOKRA ÉS ILLÓOLAJ KEVERÉKEKRE?

Először is, a törvény előírja, hogy ezeket a veszélyességi és biztonsági információkat, valamint a hozzájuk 
tartozó piktogramokat csatoljuk illóolajainkhoz és illóolaj keverékeinkhez. A 100%-ban természetes illóolajaink 
növényi esszenciák, és természetesen tartalmaznak bizonyos összetevőket, amelyek közül néhány a veszélyes 
anyagokról szóló rendelet szerint veszélyesnek minősül. Az illusztrált piktogramok a CLP rendelet (1272/2008) 
értelmében kötelező azonosító elemek. Tájékoztatnak a vonatkozó lehetséges veszélyekről, amelyeket egy 
bizonyos anyag vagy keverék az egészségünkre vagy a környezetünkre jelenthet. A veszélyekre vonatkozó 
további információk leírják a veszély típusát. A biztonsági információk listát tartalmaznak a káros hatások 
korlátozására vagy megelőzésére javasolt intézkedésekről.

Példa a fentiek alapján:  az LR Soul of Nature citrom illóolajunkon megtalálható az „általános egészségügyi 
veszélyek” piktogram         és a következő figyelmeztetések: 1. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.   
2. Allergiás bőrreakciókat válthat ki.

 

100%-ban természetes illóolajainkat használd 

fokozott óvatossággal



2

A döntő tényező az adott alkalmazást illetően a felhasznált olajmennyiség. A címkézés tekintetében a 
rendelet nem különbözteti meg, hogy az illóolajat felhasználás előtt hígítják vagy közvetlenül a bőrön 
alkalmazzák, illetve hogy az olaj 10 ml-es palackokban vagy 50 kg-os hordókban kapható. Ezért a 
piktogramok és a megfelelő információk a hígítatlan termékre vonatkoznak.  
Ezenkívül a rendelet nem különbözteti meg, hogy a vonatkozó összetevőket szintetikusan állítják-e 
elő, vagy olyanok, mint az LR Soul of Nature 100%-os illóolajok és az illóolaj keverékek az illóolaj 
természetes összetevőiből.

Ha az alkalmazási utasításoknak megfelelően járunk el, az LR Soul of Nature illóolajaink teljesen 
biztonságosak és ártalmatlanok az egészségre és bőrre. 

 
MI A HELYZET AZ ESSZENCIÁLIS ILLÓOLAJOKKAL AZ LR SOUL OF NATURE ÁPOLÓ 
TERMÉKEKBEN VALÓ ALKALMAZÁS ESETÉN?

Az LR Soul of Nature ápolószerek (tusfürdők, testápoló krémek, roll-on-ok), valamint a szobaillatosító spray-k 
használata teljesen ártalmatlan, mivel a termékek megfelelő mennyiségben vagy adagban tartalmazzák az 
illóolajokat.  
Ezenkívül ápolási termékeinket a kozmetikai rendeletnek megfelelően fejlesztettük ki, és a Dermatest 
Intézet bőrgyógyászatilag tesztelte. Az illóolajok aránya az ápolószerekben a természetes illat létrehozására 
szolgál.

Az LR Soul of Nature citrom illóolajon található további piktogramok jelentése:

 

GHS9 Környezetre veszélyes

GHS2 Tűzveszélyes folyadék

GHS7 Bőrirritációt okozhat



II. ILLATOK

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



• Tökéletes előkészítés
• Vonzó bemutatás
• Hatékony eladás

A SIKERIG: 

A "35 éves illattapasztalat" azt jelenti: az LR a parfümökkel együtt nőtt! Tehát ez egy rendkívül érzelmes téma az 
LR-en belül - mind az LR, mind a Partnereink számára. Az illatok megérintik az érzékeket és meghatározzák a 
személyiséget. Ezért kiválóan alkalmasak az LR üzleti palettájába. Az LR SZTÁRBOX tökéletes eszköz, mert az 
érdeklődők és a Partnerek részére mindig rendelkezésre áll, ha szükség van rá. 
Használd ki az LR nagy szakértelmét és kezdd el üzleted az LR SZTÁRBOX segítségével!

KEDVENC PARFÜMÖD!

SZTÁR 
ILLATAID

TOP 5 NŐI ILLAT 

TOP 5 FÉRFI ILLAT 

Az illatokról vagy egyéb értékesítési segédeszkökről részletes információ megtalálható az LR SztárBox brosúrában, a mylrworld.com-on és a Terméklexikonban.

AZ ILLATTÓL 

TALÁLD MEG



1. 2. 3. 4. 5.

| (250 ml) 95200 · (100 ml) 95375 | | 95602 | | 95711 | | 95632 | 
| (1 db) 9982-... · (5-es csomag) 95835-...

AZ LR SZTÁRBOX ÁTADÁSA ÉS AZ 
IDŐPONTEGYEZTETÉS

ELŐKÉSZÍTÉS TIPP

A SIKERHEZ

TIPP

Az illatokról vagy egyéb értékesítési segédeszkökről részletes információ megtalálható az LR SztárBox brosúrában, a mylrworld.com-on, és a Terméklexikonban.

MUST HAVE
TERMÉKEID

3 LÉPÉS

Gondoskodj a Boxodról! Mindig tejes készlettel érkezz és legyen naprakész! Időben 
rendeld meg a szükséges értékesítési anyagokat, mint az illatmintákat, illatcsíkokat, 
SZTÁRBOX brosúrákat (az illat témájához kapcsolódó olvasáshoz és háttértudás 
megteremtéséhez), illetve papírpoharakat (kávébabhoz vagy italfogyasztáshoz)! 

Adj egyedi illatot az LR SZTÁRBOX-
odnak, a kedvenc parfümöd illatával! 
Így könnyedén témába tudod hozni 
az illatokat, ha egy érdeklődővel 
találkozol, ráadásul mennyei illatfelhő 
lesz a tárgyalóteremben!

5. Illatminta
1. Papírpohár 2. Illatcsíkok 3. SztárBox brosúra 4. Illatminta tartó kártya

•  Boldogan add át a Box-ot tesztelésre Partnerednek a brosúrával együtt, 
hogy közelebb hozhasd őket az LR parfümjeihez!

•  Adj pár tippet a Partnerednek, például: "A top 5 női és férfi illatot beletettem 
a dobozba, hogy rögtön ki tudd őket próbálni." vagy "Szagolj bele kicsit a 
kávébabba vagy a fekete teába, hogy semlegesítse az orrot a tesztelés előtt!"

•  Használd az illatcsíkokat és mesélj közben: "Annak érdekében, hogy több 
illatanyagot ki tudj próbálni anélkül, hogy a saját bőröd telefújnád illatokkal, 
javaslom az illatcsíkokat. Azokat, amik igazán tetszenek érdemes kipróbálni a 
bőrön is, hiszen ekkor bontakozik ki teljesen a parfüm illata." 

•  "Négynél több illatot nem érdemes egyszerre tesztelni, ugyanis egy idő után 
nem képes az orr megkülönöztetni őket. Hagyjunk egy kis időt az első illat 
(fejillat) után és 10-15 perc után térjünk át vissza rá, amikor a szívillat előjön. 
Néhány óra elteltével másképp fogod érézni az egyes parfümöket, mert az 
alapillat az idő múlásával mutatja meg magát."

Gondoskodj a következő 
találkozóról egy héten belül, így 
elegendő idő marad arra, hogy 
a Partner áttanulmányozza, 
megismerje a kiadványt is! 

Helyezd a top 5 női és férfi illatot az 
LR SZTÁRBOX-ba, hogy azonnal 
tesztelni tudja azokat!



TIPPSZEMÉLYES BESZÉLGETÉS

PARFÜM-SZAKÉRTŐVÉ VÁLHATSZ ! 
A parfümök kategorizálásában az LR SZTÁRBOX végén található illatkörök  
segítenek, amelyek az óramutató járásának megegyező irányát követik.  
Az illatok úgy vannak elrendezve benne, hogy tökéletesen illeszkedjenek az 
LR SZTÁRBOX-ba.

A Box felső két sorában megtalálod az összes férfi illatot, amelyeket az 
illatkörben a FRISS, KLASSZIKUS, FÁS és FŰSZERES illatcsaládba soroltunk.

A Box alsó két sorában pedig megtalálod az összes női illatot, amelyet az 
illatkörben a FRISS, VIRÁGOS, KELETIES és GYÜMÖLCSÖS illatcsaládba 
kategorizáltunk.

A 4 szimbólum képviseli, 
hogy melyik illatcsaládba 
tartozik az adott illat,
hogy könnyedén 
osztályozható legyen. 
Az illatcsaládok közötti 
kifejezések részletesebben 
jellemzik az illatanyagokat.

•  Fontos a jó hanulat megteremtése, így ne feledkezz meg az elegendő italról, 
üdítőről a Partnered számára!

•  A 3-5 kedvenc illatnak ne csak a mintáját, hanem az üvegét is vedd elő, 
mutasd meg, hogy vizuálisan lássa!

•  Tartsd magadnál a Collection-t és az árlistát arra az esetre, ha termékeket, 
kódokat kér Partnered! Ugyancsak fontos az LR World, hiszen lehetővé teszi 
az aktuális ajánlatok bemutatását.

•  A beszélgetés során ne felejtsd elmondni a Partnernek, hogy ne csak a 
parfümre összpontosítson, mert mindenkinek megvan a maga karaktere, így 
számos sajátos szempontja is. 
Különböző alkalmakhoz eltérő parfümök állhatnak jól - például egy 
diszkrétebbet lehet akár hétköznapokra is használni, de egy nagy esemény 
alkalmával lehet bevállalósabbat is magunkra fújni.  

•  Kapcsolatfelvételi ajánlások: Kérdezd meg a végén, hogy barátait vagy 
családtagjait is érdekelhetik-e az LR parfümök!

Amennyiben úgy veszed észre, 
hogy a Partnert érdekli az illatok 
világa, megemlítheted neki az üzleti 
modellt is - hátha egy új prémium 
Partnert vagy üzleti partnert szerzel 
vele!

AZ ILLATKÖRÖK SEGÍTSÉGÉVEL IGAZI
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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
Sensual Grace
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Minden alkalom
Üzleti talákozó
Mindennapok

Minden alkalom
Ünnepi események

Mindennapok
Baráti találkozók
Nyár
Sport

Este
Buli
Tél

ALKALOM
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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
Sensual Grace

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  



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 
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 
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
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,
Limonene, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone,
Coumarin, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethyl-
hexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate,
Geraniol, Benzyl Benzoate, Citral, Farnesol, CI
17200 (Redd 33)

Fejillat 
bergamott, mandarin, szilva, 
körte

Szívillat 
rózsa, jázmin, narancsvirág, 
lótusz

Alapillat 
borostyán, szantálfa, vanília, 
pézsma

1.1 NŐI ILLATOK – SZTÁROK  

Egyszerű elegancia

Karácsonyi fantázia

Guido Maria
Kretschmer 
luxus szobaillatosító
310 g

TERMÉKLEÍRÁS 
Ne csak a bőrödön élvezd az illatot, 
hanem áraszd el vele az otthonodat 
is.
A parfümkollekcióból inspirálódva 
alkotta meg Guido Maria Kretschmer 
ezeket a dizájnos illatgyertyákat. 
A divattervező a gyertyákat is szemé-
lyes kézjegyével látta el, melyek két 
különleges illattal csábítanak. Miután 
elégtek, az üveget lakásdekorációként 
is használhatod.



A SZTÁR ILLATA
Légy eredeti, légy természetes! Csak 
légy önmagad! Ez Guido Maria Kret-
schmer üzenete. 

A dizájner is e hitvallás szerint él,
pozitív energiáival és életörömével fo-
lyamatosan inspirálja a
körülötte lévőket. Guido most olyan 
illatot alkotott, ami ezt az életörömöt 
sugározza, támogat a mindennapok-
ban és segít kifejezni önmagad.

ILLATDIZÁJN
A PURE elnevezés az illat minden 
egyes elemében visszatükröződik. A 
flakon letisztult, egyszerű formája is 
csábító. Ehhez jön még egy ráadás a 
hajtogatott dobozon kívül: a logózott 
zsák védelmezően körülöleli a flakont. 
A logózott zsák stílusos kiegészítő is 
egyben, melyben a telefon, napszem-
üveg vagy a sminktermékek jól elfér-
nek.

ILLATLEÍRÁS 
A PURE by Guido Maria Kretschmer 
női Edp egy fejillatban friss parfüm, 
mely érzelmekkel teli a szívillatban és 
érzékien meleg az alapillatban. Ez a 
parfüm mindig minden helyzetben tö-
kéletes társ. Friss barackillat, jázmin 
és finom gyöngyvirág.

TERMÉKEK AZONOS 
ILLATCSALÁDBÓL
LR Classics Valencia
LR Classics Los Angeles
Rockin’ Romance
LR Classics Marbella

Összetevők: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), 
Aqua (Water), Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, 
Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, 
Linalool, Geraniol, Citral, Benzyl Benzoate

Fejillat
körte, feketeribizli, citrus
Szívillat
barack, jázmin, gyöngyvirág
Alapillat
borostyán, cédrusfa, pézsma

1.1 NŐI ILLATOK – SZTÁROK  

Pure  
by Guido Maria Kretschmer 
női Edp
50 ml
virágos, gyümölcsös, inspiráló



1

PURE TENDERNESS 
by Guido Maria 
Kretschmer 
Eau de Parfum hölgyeknek
50 ml
ILLATCSALÁD virágos - 
fás - intenzív

Fejillat 
kardamom, frézia

Szívillat
fehér virágok, gyöngyvirág

Alapillat 
cédrus, tonkabab

SZTÁRILLAT
A PURE by Guido Maria 
Kretschmer illatkollekcióval a 
dizájner olyan parfümöket 
alkotott, melyek híresek és 
nagyon népszerűek lettek.
A divattervező újra az LR parfüm 
szakértelmére bízta magát, így 
született meg a PURE 
TENDERNESS by Guido Maria 
Kretschmer a meghosszabbított 
együttműködés eredményeként. 
Az új illatkollekció intenzív 
árnyalatokkal és a természet 
jegyeivel csábít.

ILLATDIZÁJN
"Légy eredeti! Légy érzéki! Csak 
légy csábító!" 
Éld át a csábítás és az odaadás 
intenzív pillanatait - a PURE 
TENDERNESS bevezet az 
érzelmek és a szenvedély érzéki 
világába.

Vonzó, felvillanyozó illat. 
Izgalmas, magával ragadó, a 
csábítás művészetének 
elengedhetetlen fegyvere.

ILLATLEÍRÁS 
A PURE TENDERNESS by 
Guido Maria Kretschmer női 
parfüm egy intenzív illat, 
virágos, fás jegyekkel. 
Ellenállhatatlan parfüm, tele 
érzékiséggel. A természetes 
jegyek igazán különlegessé 
teszik az illatot és 
hangsúlyozzák a női vonzerőt.

TERMÉKEK AZONOS 
ILLATCSALÁDBÓL
Brilliant Look
Harem
Lightning Essence of Amber

A népszerű vászonzsák a 
TENDERNESS dizájnnal 
igazán különlegessé teszi a 
terméket. Nemcsak a parfüm 
csomagolására, hanem egyéb 
dolgok tárolására is szolgál: 
napszemüveg, telefon, rúzs, 
stb.

Összetevők: Alcohol denat., Parfum 
(Fragrance), Aqua (Water), Propanediol, 
Ceratonia Siliqua (Ca-rob) Fruit Extract, 
Jasminum Officinale (Jasmine) Flower Extract, 
Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Alpha-
Isomethyl Ionone, Coumarin, Geraniol, Linalool, 
Citral, Benzyl Alcohol, Citronellol, Tris(Tet 
ramethylhydroxypiperidinol)Citrate, CI 14700 
(Red 4), CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 19140 
(Yellow 5), CI 42090 (Blue 1), CI 17200 (Red 33)



 

PURE HAPPINESS 
by Guido Maria Kretschmer 
hölgyeknek 

TARTALOM 

50 ml 

ILLATCSALÁD 

gyümölcsös – virágos – élénk 

ILLATDIZÁJN 
“Légy eredeti! Légy ragyogó!  
Csak légy boldog!“ Érezd a tiszta 
boldogságot itt és most! Élvezd azt 
az örömöt, amikor úgy érzed, 
megölelnéd az egész világot! 

ILLATLEÍRÁS 
A PURE HAPPINESS by Guido Maria 
Kretschmer hölgyeknek egy friss illat, 
amely gyümölcsös-virágos jegyekkel 
dobja fel a napod. Egy illat, amely egész 
nap elkísér. A grépfrút, a jázmin és a 
pézsma élénkítő és frissítő illata - 
akárcsak egy szelíd ölelés. 

A PURE HAPPINESS boldoggá tesz – 
egy illat tele légies könnyedséggel. 
Aromák egyvelege, amely mosolyt csal 
az arcodra.  
Különleges megjelenés az elegáns, 
HAPPINESS szövettasakban! Nem csak 
parfümcsomagolásként szolgál, bármint 
tárolhatsz benne: akár a kedvenc 
napszemüveged, mobiltelefonod, vagy 
sminkjeid, mint például a rúzsod stb. 

A SZTÁR ILLATA 
Guido Maria Kretschmer, a híres 
divattervező a PURE illattal megalkotta 
az illatot, amely azonnal jó érzéssel tölt 
el és felszabadít. Egy LR kedvenc, 
amely  egész nap elkísér és arra 
ösztönöz, hogy egyszerűen csak légy 
önmagad. Az új parfümkollekció, a 
PURE HAPPINESS Guido Maria 
Kretschmer-től arra inspirál, hogy 
élvezd az életet teljes egészében. 
Bármikor és bárhol vagy.  

TERMÉKEK AZONOS 
ILLATCSALÁDBÓL  
LR Lightning Marine 
SHINE by DAY 
Beautyqueen 

PURE HAPPINESS egy 
hamisíthatatlan boldogságbomba.  A 
PURE termékek tele vannak pozitív 
energiával. 

MADE IN 
GERMANY 

113 

 
Összetevők:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua 
(Water), Benzyl Salicylate, Limonene, Linalool, Hexyl 
Cinnamal, Geraniol, Alpha-Isom- ethyl Ionone, 
Citronellol, Benzyl Alcohol, Citral 

 

Fejillat 

Grépfrút, bergamott 

Szívillat 

Jázmin, írisz 

Alapillat 

Pézsma, dohány 
 

 

 



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

 
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 
A világ a lábaid előtt hever. 
Üvegcsébe zárt siker és csillogás a szépségkirálynők 
üdeségével. Gyümölcsös-friss mandarin, romantikus ró-
zsa, csábító jázmin és pézsma keveréke.

TERMÉKEK AZONOS ILLATCSALÁDBÓL 
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), Linalool, Limonene, Benzyl 
Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, 
Geraniol, Benzyl Alcohol, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 61570 (Green 5), CI 
19140 (Yellow 5)

Fejillat 
bergamott, mandarin, ananász, fekete ribizli

Szívillat 
rózsa, jázmin, ibolya

Alapillat 
borostyán, pézsma, vanília, moha



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
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

1.2 NŐI ILLATOK – DIZÁJN



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
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



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

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 
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), Linalool, Benzyl
Benzoate, Hydroxycitronellal, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, Limonene, Geraniol, Ethylhexyl
Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Alpha-Isomethyl Ionone,
Ethylhexyl Salicylate, Citral, Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, CI 17200 (Red
33), CI 60730 (Ext. Violet 2)

Fejillat 
frézia, licsi

Szívillat 
magnólia, jázmin, gyömbér, bors

Alapillat 
bársony, pézsma

1.3 NŐI ILLATOK 
– LR CLASSICS

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 
HAWAII
50 ml
púderes, keleties, csábító

Összetevők:  (Eau de parfum) 
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Coumarin, Citronellol, Gera-
niol, Benzyl Benzoate, Linalool, Limonene, Benzyl Cinnamate, Eugenol, Citral

Fejillat 
bergamott, fahéj, szegfűszeg

Szívillat 
jázmin, rózsa, gyöngyvirág, szantálfa

Alapillat 
vanília, pézsma, tonkabab



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
       

LR Classics 
ANTIGUA
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)

Fejillat 
őszibarack, sárgabarack, ibolya, bergamott

Szívillat 
írisz, rózsa, jázmin

Alapillat 
szantálfa, vanília, 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), Linalool,
Limonene, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol, Coumarin, Hexyl Cinnamal,
Benzyl Benzoate, Citral, Benzyl Alcohol, Tris (Tetramethylhydroxypiperidinol)
Citrate, CI 17200 (Red 33)

Fejillat 
bergamott, narancs

Szívillat 
rózsa, jázmin

Alapillat 
pacsuli, vetiver, pézsma, vanília

1.3 NŐI ILLATOK 
– LR CLASSICS



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), Hydroxycitronellal,
Limonene, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Citral, Linalool,
CI 19140 (Yellow 5)

Fejillat 
citrom, grépfrút

Szívillat 
kardamom, piros gyümölcsök, jázmin

Alapillat 
borostyán, cédrusfa, 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), Citronellol,
Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Limonene, Citral, 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 
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



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
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

Egyszerű elegancia

Karácsonyi fantázia

Guido Maria
Kretschmer 
luxus szobaillatosító
310 g

TERMÉKLEÍRÁS 
Ne csak a bőrödön élvezd az illatot, 
hanem áraszd el vele az otthonodat 
is.
A parfümkollekcióból inspirálódva 
alkotta meg Guido Maria Kretschmer 
ezeket a dizájnos illatgyertyákat. 
A divattervező a gyertyákat is szemé-
lyes kézjegyével látta el, melyek két 
különleges illattal csábítanak. Miután 
elégtek, az üveget lakásdekorációként 
is használhatod.



A SZTÁR ILLATA
Légy eredeti, légy természetes! Csak 
légy önmagad! Ez Guido Maria Kret-
schmer üzenete. 

A dizájner is e hitvallás szerint él,
pozitív energiáival és életörömével fo-
lyamatosan inspirálja a
körülötte lévőket. Guido most olyan 
illatot alkotott, ami ezt az életörömöt 
sugározza, támogat a mindennapok-
ban és segít kifejezni önmagad.

ILLATDIZÁJN
„Szívesen vagyok az, aki vagyok.” 
Értékelni önmagad, pihenni és élvez-
ni az életet. Megérkezni és békében 
lenni önmagunkkal. Egyszerűen au-
tentikusnak lenni. A dizájn is ponto-
san ilyen - autentikus, tiszta és finom. 
Ez az üveg formájában is megjelenik. 
A ráadás mindehhez a logózott vá-
szonzsák, ami nemcsak csomagolás-
ként szolgál, hanem használható te-
lefon vagy napszemüvegtartóként is.

ILLATLEÍRÁS 
A PURE by Guido Maria Kretschmer 
férfi Edp egy fejillatban karizmatikus 
parfüm, mely sokoldalú a szívillatban 
és fűszeres az alapillatban. Ez a par-
füm arra inspirál, hogy légy önmagad. 
Maszkulin illat szegfűvel, guajakfával 
és cédrusfával, ami mindig elkísért az 
utadon.

TERMÉKEK AZONOS 
ILLATCSALÁDBÓL 
Metropolitan Man
LR Classics Monaco
LR Classics Stockholm
Bruce Willis

2.1 FÉRFI ILLATOK  
– SZTÁROK

PURE  
by Guido Maria Kretschmer 
férfi Edp
50 ml
fás, fűszeres, karizmatikus

Összetevők: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), 
Aqua (Water), Linalool, Limonene, Coumarin, 
Eugenol, Benzyl Salicylate

Fejillat 
angyalgyökér, sáfrány, rózsa-
oxid
Szívillat
szegfű, guajakfa, cédrusfa
Alapillat
szantálfa, borostyán, pézsma



 

PURE HAPPINESS 
by Guido Maria Kretschmer 
uraknak 

TARTALOM 

50 ml 

ILLATCSALÁD 

fás – friss – energikus 

ILLATDIZÁJN 
“Légy eredeti! Légy ragyogó!  
Csak légy boldog!” 
Élvezd a szabadságot – a szabadságot, 
amely határtalan, mint az óceán és tele 
van ígéretekkel! Élj itt és most, annyi 
csupán a dolgod, hogy élvezd a 
pillanatot! 

ILLATLEÍRÁS 
A PURE HAPPINESS by Guido Maria 
Kretschmer uraknak egy férfias illat, fás 
és frissítő illatjegyekkel. Egy illat, amely 
arra inspirál, hogy élvezd az életet teljes 
egészében.  Életerővel teli grépfrúttal és 
cédrussal, valamint a friss moha 
illatával, amely  támogat egész nap és 
mindvégig pozitív energiával tölt fel.  

A PURE HAPPINESS boldoggá tesz – 
egy illat tele életerővel és pozitív 
energiával!  
Különleges megjelenés az elegáns, 
HAPPINESS szövettasakban! Nem csak 
parfümcsomagolásként szolgál, bármint 
tárolhatsz benne: akár a kedvenc 
napszemüveged, mobiltelefonod vagy 
egyéb férfias kiegészítőid a tökéletes 
megjelenéshez.  

A SZTÁR ILLATA 
Guido Maria Kretschmer, a híres 
divattervező a PURE illattal megalkotta 
az illatot, amely azonnal jó érzéssel tölt 
el és felszabadít. Egy LR kedvenc, 
amely  egész nap elkísér és arra 
ösztönöz, hogy egyszerűen csak légy 
önmagad. Az új parfümkollekció, a 
PURE HAPPINESS Guido Maria 
Kretschmer-től arra inspirál, hogy 
élvezd az életet teljes egészében. 
Bármikor és bárhol vagy.  
 

TERMÉKEK AZONOS 
ILLATCSALÁDBÓL  

LR Classic Antigua 

PURE HAPPINESS egy 
hamisíthatatlan boldogságbomba.  A 
PURE termékek tele vannak pozitív 
energiával. 
 

MADE IN 
GERMANY 

127 

 
Összetevők: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua 
(Water), Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool, 
Citronellol, Citral, Geraniol, Eugenol 

 

Fejillat 

Grépfrút, bors 

Szívillat 

Cédrus, muskátli 

Alapillat 

Moha, balzsamos jegyek 
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Összetevők: Alcohol denat., Parfum 
(Fragrance), Aqua (Water), Propanediol, Coleus 
Forskohlii Root Extract, Camellia Sinensis Leaf 
Extract, Linalool, Limonene, Coumarin, Hexyl 
Cinnamal, Alpha-Isom-ethyl Ionone, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, 
CI 14700 (Red 4), CI 42090 (Blue 1)

Fejillat
citrom, mandarin

Szívillat
levendula, bőr

Alapillat
fás akkordok, tonkabab

SZTÁRILLAT
 A PURE by Guido Maria 
Kretschmer illatkollekcióval a 
dizájner olyan parfümöket 
alkotott, melyek híresek és 
nagyon népszerűek lettek.
A divattervező újra az LR parfüm 
szakértelmére bízta magát, így 
született meg a PURE 
TENDERNESS by Guido Maria 
Kretschmer a meghosszabbított 
együttműködés eredményeként.
Az új illatkollekció intenzív 
árnyalatokkal és a természet 
jegyeivel csábít.

ILLATDIZÁJN
"Légy eredeti! Légy érzéki! Csak 
légy csábító!" 
Éld át a határtalan csábítás 
intenzív pillanatait!

A PURE TENDERNESS 
bevezet az érzelmek és a 
szenvedély érzéki világába. 
Izgalmas illatkompozíció, mely 
igazán ellenállhatatlanná tesz.

ILLATLEÍRÁS
A PURE TENDERNESS by 
Guido Maria Kretschmer férfi 
parfüm egy intenzív illat, 
virágos, fás jegyekkel. Az 
illatból érzékiség árad a 
természetes jegyeknek 
köszönhetően - tagadhatatlanul 
férfias, egyszerűen 
ellenállhatatlan.

TERMÉKEK AZONOS 
ILLATCSALÁDBÓL
RACING
Bruce Willis
Bruce Willis Personal Edition 

A népszerű vászonzsák a 
TENDERNESS dizájnnal 
igazán különlegessé teszi a 
terméket. Nemcsak a parfüm 
csomagolására, hanem egyéb 
dolgok tárolására is szolgál: 
napszemüveg, okostelefon, stb.

PURE TENDERNESS 
by Guido Maria 
Kretschmer 
Eau de Parfum uraknak
50 ml
ILLATCSALÁD aromás 
- fás - intenzív



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, 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 
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

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 

2.2 FÉRFI ILLATOK 
– DIZÁJN



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

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

2.2 FÉRFI ILLATOK 
– DIZÁJN



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)
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Coumarin, Lina-
lool, Benzyl Alcohol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Benzyl Benzoate, Ethylhexyl Salicylate, Citral, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
Benzyl Cinnamate, Hexyl Cinnamal, Geraniol, CI 17200 (Red 33), CI 60730 
(Ext. Violet 2), CI 42090 (Blue 1)

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

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



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

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

2.3 FÉRFI ILLATOK 
– LR CLASSICS



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, Limonene, Eugenol, 
Citral

Fejillat 
alma, citrom, narancs

Szívillat 
jázmin, rózsa, gyöngyvirág

Alapillat 
pézsma, borostyán, cédrusfa

KÖZKEDVELT

2.3 FÉRFI ILLATOK 
– LR CLASSICS



IV. LIFETAKT

1. LR LIFETAKT 
megoldások
Ál ta lános

Dai ly  Essent ia ls

Menta l  Power

V i ta l  Care

Seasonal  Support

Pro Act iv i ty

Body Miss ion

True Beauty

2. LR LIFETAKT termékek

3. Termékadatok



EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS

Az egészséges táplálkozás az egészséges szervezet és az állandó magas színvonalú életminőség alapja. De mit is jelent 
az egészséges táplálkozás? Az egészséges táplálkozás fedezi az ajánlott makrotápanyagok, mint a fehérje, a zsír, a 
szénhidrát és a mikrotápanyagok, mint a vitaminok, az ásványi anyagok és nyomelemek bevitelét elegendő folyadékbe-
vitellel kombinálva.

A változatos táplálkozás egészen egyszerű, ha pár dolgot szem előtt tartunk:
- Teljes kiőrlésű termékek fehér liszt helyett
- Sok zöldség
- Sok fehérje
- Sok egészséges zsír
- Sok folyadék (minimum 1,5 l naponta)
- Kevés édesség 
- Fontos, hogy új dolgokat is kipróbálj

Persze mindig vannak kivételes esetek, amikor további tápanyagok bevitele is indokolt. Ezekre a helyzetekre az étrend-
kiegészítők jó alternatívák.



WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

Szigorúan ellenőrzött nyersanyagok – például aloe vera

Az LR számára évente körülbelül 23 millió aloe vera növényt 
ültetnek kizárólag Mexikóban. Itt vannak a legmegfelelőbb 
feltételek a termesztéshez, így a növényvédő szerek használata 
teljesen felesleges. Az ültetvények kiváló minőségét és az 
aloe vera feldolgozását folyamatosan ellenőrzi és 
megerősíti a Nemzetközi Aloe Tudományos Tanács (IASC).

Végtermékek és megoldások: szigorú szabályozás

Az LR-nél a minőség áll az első helyen. Hogy ezt 
folyamatosan garantálhassuk, folyamatos belső 
ellenőrzéseket végzünk, de külső, független intézetek is 
rendszeresen vizsgálják a munkánkat. Az Aloe vera 
ivógéleket a Fresenius Intézet ellenőrzi. Dr. Lars Lobbedey 
hangsúlyozza: „A Fresenius Intézet nyugodt lelkiismerettel 
igazolja az LR Aloe vera ivógéljeinek folyamatos minőségét. 
Ezeket független és rendszeresen ismétlődő ellenőrzésekkel 
garantáljuk.“Dr. Lars Lobbedey  

A Fresenius Intézet Health Food 
divízió managere 

Aloe vera ültetvény 
Mexikóban

Kutató & Fejlesztő központ

Szabadalomra 
bejelentve

Természet és tudomány: egy hatékony kombináció

Az LR a természetet veszi alapul és a legfrissebb tudományos 
ismeretekkel egységesíti. Az eredmény: egyedülálló LR 
termékek maximális hatékonysággal. A kiemelkedő 
innovációkat, a biztonságos megoldásokat és a különleges 
előállítási folyamatokat az LR szabadalmaztatja.

MINŐSÉG, TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABADALMAK



Az LR LIFETAKT szakértő partnerként mindig a legjobb megoldást nyújtja - a jobb életminőségért.

Az LR LIFETAKT első osztályú étrendkiegészítőket kombinál egyéni megoldásokkal a különböző 
életszakaszok személyes igényeihez igazítva. Vedd a kezedbe az egészséged és diktáld te a ritmust!

Az LR LIFETAKT a legújabb tudományos kutatásokat kombinálja a természet legjavával. Az eredmény: 
egyedülálló termékek maximális hatékonysággal és állandó minőséggel.

AZ LR LIFETAKT a termékeken kívül szakértő tanácsokkal lát el táplálkozás, mozgás és életmód 
témában.

1 32 ALAPMEGOLDÁS: Minden életszakaszban mások a szükségleteink. Ezekre a
szükségletekre kínál az LR LIFETAKT havi szetteket, melyeknek tudományos alapokon
nyugvó termékkombinációk képzik az alapját. Így szervezeted mindig biztonságban lesz.

1 32 KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK: Mindehhez az LR LIFETAKT termékeket kínál, az egyéni
szükségleteid és kívánságaid szerint.

1 32 A SZAKÉRTŐ TANÁCSA: A teljes körű módszer keretein belül táplálkozási szakértőnk, Dr. Sven 
Werchan hasznos tanácsokkal lát el a táplálkozás, mozgás és életmód területén.

AZ ÚJ EGÉSZSÉGKONCEPCIÓ ALAPJÁN MINDEN LR LIFETAKT MEGOLDÁS 3 ALAPKÖVÖN NYUGSZIK:

      A te életed.
   A te ritmusod.
A te jóléted.



Daily Essentials Mental Power

        A TE ÉLETED.
     A TE RITMUSOD. 
A TE JÓLÉTED.

Body Mission

True Beauty

Seasonal Support

Pro Activity

Vital Care

MEGOLDÁSCSOMAGOK MINDEN ÉLETHELYZETRE

LEGYEN MINDEN ÉVSZAK A TE 
ÉVSZAKOD - változékony tavaszi időjárás, 
klíma, kellemetlen eső vagy elviselhetetlen 
hideg? AZ LR Lifetakt megoldáscsomag 
mindennek az alapja.

MOZGÁSSZABADSÁG MINDEN 
ÉLETHELYZETBEN - Számodra a 
mozgás szabadságot jelent? Ha a napi 
kihívások mellett a tested is edzésben 
tartod, akkor tudsz csak kiteljesedni, 
így érzed jól magad a bőrödben. Hogy 
olyan aktívan alakíthasd az életed, 
ahogy csak akarod, válaszd az LR 
LIFETAKT Pro Activity 
megoldáscsomagot. Így a 
mozgásszabadság megtartása és 
támogatása garantált.

KÍVÁNT TESTSÚLY LÉPÉSRŐL LÉ-
PÉSRE - Szeretnél jól kinézni és egy-
szerűen jól érezni magad a bőrödben? 
Az a kívánságod, hogy az utolsó zsír-
párnáktól is megszabadulj, vagy akár 
több kilót leadj? Akkor az LR 
LIFETAKT Body Mission tökéletes 
megoldás a kívánt súly eléréséhez és 
az önbizalomhoz.

FIATALOS SZÉPSÉG TETŐTŐL TALPIG - Fontos, hogy smink 
nélkül is fiatalosan szépnek érezd magad? Szeretnél minden 
helyzetben jól kinézni, akkor is ha erre nincs mindig elegendő 
időd? A kiegyensúlyozott tápanyagellátás és a káros környezeti 
hatások elleni védelem minden életkorban fontos. Az LR Lifetakt 
True Beauty a mélyreható 5in1 Beauty Elixirrel minden életkorban 
belülről fakadó, fiatalos szépséget garantál.

MARADJ ÉLETTEL TELI - Még rengeteg 
dolgot tartogat számodra az élet.  Az LR 
LIFETAKT tudja a megoldást, hogy az 
élet minden percét élvezhesd.

TELJESÍTŐKÉPESSÉG MINDEN 
HELYZETBEN - legyen szó akár 
családról, munkahelyről vagy 
szabadidőről. Támogatást nyújt, hogy 
szembenézz és megküzdj a 
kihívásokkal.

TÁPANYAGELLÁTÁS MINDEN NAP - 
így te is és családod is mindig alapvető 
tápanyagokkal rendelkezel még akkor 
is, ha nincs időd a kiegyensúlyozott 
étrendre. 



LR LIFETAKT MEGOLDÁSCSOMAGOK MINDENKINEK

Alapmegoldás/havi szett

• Aloe vera mézes ivógél 3-as 

csomag

• Pro Balance Tabletta

Tápanyagellátás 
minden nap

Daily Essentials

 

Kiegészítő termékek:

• Super Omega 3 kapszula 

• Protein ital

• Fiber Boost

• Vita Active

Teljesítőképesség 
minden helyzetben

Kiegészítő termékek:

• Mind Master Extreme

• Probiotic 12 kapszula

• Colostrum Direct

Alapmegoldás/havi szett

• Mind Master 5-ös csomag 

szabadon választható 

Mind Master Green vagy  

Mind Master Red

• Pro Balance Tabletta

Mental Power 1, 2, 3, 4

Kiegészítő termékek:

• Super Omega 3 kapszula

• Probiotic 12 kapszula

• Woman Phyto Aktiv kapszula

Vitalitás minden 
életkorban

Alapmegoldás/havi szett

• Aloe vera Sivera ivógél 3-as 

csomag

• Reishi Plus kapszula

Vital Care 5, 6, 7

1 A Mind Masterben lévő E-vitamin védi a sejteket az oxidatív stresszel szemben.
2 A Mind Masterben lévő tiamin és B12-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez.
3 A Mind Masterben lévő B12-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.
4 A Pro Balanceban lévő magnézium hozzájárul a normál elektrolitegyensúly fenntartásához.
5 A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez.
6 A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és ezen keresztül az erek normál állapotának fenntartásához.
7 A C-vitamin véd az oxidatív stresszel szemben és csökkenti a fáradtságot és a kifáradást.



Kiegészítő termékek:

• Cistus Incanus szájspray

• Colostrum Direct

• Cistus Incanus teakeverék

• Probiotic 12 kapszula

Alapmegoldás/havi szett

• Aloe vera mézes ivógél 3-as 

csomag

• Colostrum Compact kapszula

Támogatás minden 
évszakban

Seasonal Support

Kiegészítő termékek:

• Protein ital

• Pro Balance tabletta

 

Most nyer igazán értelmet 
a mozgásszabadság

Alapmegoldás/havi szett

• Aloe vera Freedom ivógél  

3-as csomag

• Aloe Freedom kapszula

Pro Activity1

Kiegészítő termékek:

• Aloe vera őszibarack ízű ivógél

• Fiber Boost

Kiegészítő termékek:

• Zeitgard 2 bőröregedéscsökkentő készülék 

és átalakító krémzselé szett

• Zeitgard 1 arctisztító készülék szett normál 

bőrre

• Aloe vera korrigáló szett

• Aloe vera Nutri-Repair hajápoló szett

• LR Colours körömápoló szett  

Kívánt testsúly 
lépésről lépésre*

Alapmegoldás/havi szett

• 28 napos diéta csomag

Body Mission

Fiatalos szépség2 tetőtől 
talpig

Alapmegoldás/havi szett

• 5in1 Beauty Elixir

True Beauty

* Súlykontroll: Napi két étkezés helyettesítéseként, kalóriaszegény táplálkozáshoz. Az étkezés helyettesítő segíti a fogyást. A megfelelő hatékonyság 
elérése érdekében, helyettesíts naponta egy vagy két étkezést Figu Active termékekkel.

1 Az Aloe vera Freedom ivógélben található C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez, valamint a vérerek és a csontok normál állapotának  
 fenntartásához. Az Active Freedom kapszulában található D-vitamin hozzájárul a csontok normál állapotának fenntartásához.

² A biotin és a cink hozzájárul a haj normál állapotának megtartásához. A cink hozzájárul a körmök normál állapotának megtartásához.

LR LIFETAKT MEGOLDÁSCSOMAGOK MINDENKINEK



Daily
Essentials
TÁPANYAGELLÁTÁS MINDEN NAP

¹ A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez és az idegrendszer normál működésének megőrzéséhez. 
2 A magnézium hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez, valamint az elektrolit-egyensúly megtartásához.
³ A DHA és az EPA támogatják a normális szívfunkciót. Ehhez minimum napi 250 mg EPA és DHA szükséges.
4 A fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg megőrzéséhez és növeléséhez, valamint a csontok normál állapotának megőrzéséhez.
5 A D-vitamin hozzájárul a csontok és az izomzat normál állapotának megőrzéséhez. A B1-vitamin (tiamin) hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez, az 
idegrendszer és a pszichológiai funkciók normál állapotának fenntartásához.

Pörgős nap, üres tápanyagraktárak?

LR LIFETAKT Daily Essentials.
Mindennapi plusz a tápanyagellátásban.

Az LR LIFETAKT Daily Essentials olyan fontos tápanyagokkal látja el a szervezetet, amikre 
mindennap szüksége van. Főleg akkor, ha nincs időd főzni és kiegyensúlyozottan táplálkozni.

Daily Essentials alapmegoldás

Az Aloe vera mézes ivógél és a Pro Balance tabletta kombinációja fontos ásványi anyagok-
kal, nyomelemekkel és értékes növényi összetevőkkel látja el a szervezetet
Ideális alap a jól működő anyagcseréhez1. 
Aloe vera mézes ivógél: az aloe verát már évszázadok óta nagyra becsülik az összetevői-
nek egyedülálló kombinációja miatt. Az aloe vera növény zseléjét az LR értékes C-vitaminnal 
gazdagítja. Így támogatja az energia-anyagcserét1. 
A Pro Balance tabletta pedig helyreállítja a tápanyagok egyensúlyát a szervezetben2.A test 
sav-bázis egyensúlyát az értékes nyomelemek és az ásványi anyagok megfelelő ellátása sza-
bályozza2.

Fiber Boost   
A Fiber Boost 3 különböző 
forrásból származó rostokat 
tartalmaz, melyekkel kiegészíti 
a napi étkezéseket.

Nem szereted 
a teljes kiőrlé-
sű termékeket?

Vita Active
Egyetlen teáskanál Vita Active 
10 fontos vitamin beviteléről 
gondoskodik minden nap5 – ki-
csiknek és nagyoknak.

Extra adag vitaminra 
van szükséged?

Sokat sportolsz és 
extra adag fehérjé-
re van szükséged?

Protein ital  
A Protein ital extra adag fehérjét 
biztosít az izomtömeg4 megőrzé-
séhez.

A Super Omega-3 kapszula  
A Super Omega-3 kapszula 
omega-3 zsírsavakban - EPA 
és DHA gazdag, valamint 
hozzájárul a szív egészségé-
hez.3

Hal, tojás és más 
omega-3 zsírsavak 
csak ritkán fordul-
nak elő a tányéro-
don?

LR LIFETAKT DAILY ESSENTIALS

Tökéletes az alapmegoldáshoz: kiegészítő termékek az egyedi igényekre szabva



Mental
Power
TELJESÍTŐKÉPESSÉG 
MINDEN HELYZETBEN

LR LIFETAKT MENTAL POWER

Tökéletes az alapmegoldáshoz: kiegészítő termékek az egyedi igényekre szabva

Colostrum Direct  
A Colostrum Direct tökéletes gyors,
azonnali fogyasztásra.

Gyors és egyszerű 
megoldásra 
vágysz?

Probiotic 12 kapszula  
A Probiotic 126 támogatja az általá-
nos jó közérzetet.

Szeretnéd 
jól érezni 
magad?

1 A Mind Masterben lévő E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
2 A Mind Masterben lévő tiamin és B12-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez.
3 A Mind Masterben lévő B12-vitamin hozzájárul a normál pszichikai funkciók megtartásához.
4 A Pro Balanceban lévő magnézium hozzájárul a normál elektrolit-egyensúly fenntartásához.
5 A Pro Balanceban lévő magnézium hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.
6 Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 546 A1

Mindennapi kihívások, rohanó életstílus?

LR LIFETAKT MENTAL POWER.
Több energia és higgadtság.

Az LR LIFETAKT Mental Power megoldáscsomag egyedülálló, egymáshoz illeszkedő termék-
kombinációja segít a stressz negatív hatásait semlegesíteni a testben1 és energiát biztosít. Így 
az összpontosítás nem lesz probléma és a legjobbat tudod nyújtani.2

A Mental Power alapmegoldás

A Mind Master védi a sejteket az oxidatív stresszel szemben1, valamint vitaminokkal3 és ás-
ványi anyagokkal2 járul hozzá a normál energia-anyagcseréhez és az idegrendszer normál mű-
ködéséhez.
A Pro Balance tabletta helyreállítja a szervezet sav-bázis egyensúlyát4. Így a fáradtság és a 
kifáradás csökken5. Mindenkinek, akik rohanó életet élnek, de sikeresek szeretnének lenni.



Vital 
Care
VITALITÁS MINDEN
ÉLETKORBAN

Hosszú távra tervezel?

LR LIFETAKT Vital Care
Támogatás a több energiáért.

Az élet még sok mindent tartogat a számodra. Szeretnél aktív maradni, ameddig csak lehet? 
Az LR LIFETAKT Vital Care az életnek pont ezen a szakaszán segít. Optimálisan támogatja az 
anyagcserét és a szív működését.1 

Vital Care alapmegoldás

Ebben az életkorban már plusz támogatásra van szükség, amire az Aloe vera Sivera ivógél 
a megfelelő megoldás. A hagyomány szerint az aloe vera növény az összetevői egyedülálló 
kombinációjának köszönhetően igazi csodaszer. A levelének a zseléjét az LR csalán kivonattal 
gazdagítja.

A Reishi Plus kapszula1 gondoskodik a vérerek normál működéséről. A Reishi gombát a Távol-
Keleten a „hosszú élet” gombájának tartják és már évezredek óta alkalmazzák a népi gyógyításban.

LR LIFETAKT VITAL CARE

Tökéletes az alapmegoldáshoz: kiegészítő termékek az egyedi igényekre szabva

1 A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez. A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez, valamint a véredények normál működéséhez.
2 A DHA és az EPA támogatják a normális szívfunkciót. Ehhez minimum napi 250 mg EPA és DHA szükséges.
3 Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 546 A1
4 A D-vitamin és a kálcium hozzájárul a csontok és a fogak normál állapotának fenntartásához. A DHA és az EPA támogatják a normális szívfunkciót. Ehhez 
minimum napi 250 mg EPA és DHA szükséges.

Woman Phyto Aktiv kapszula 
A Woman Phyto Aktiv kálciummal és
D-vitaminnal segít át ezen az időszakon.
Különösen a csontok és a fogak
épségének megőrzéséért4. Értékes 
vöröshere kivonatot is tartalmaz.

Nem szeretnéd, 
hogy a változó kor 
tünetei határozzák 
meg a napjaid?

Super Omega 3 kapszula   
A Super Omega 3 esszeniális
zsírsavakkal látja el a szervezeted,
mint az EPA és a DHA, valamint
hozzájárul a szív normál
működéséhez2.

Szeretnél naponta
gondoskodni a 
szíved egészségé-
ről?

Szeretnéd mindig 
jól érezni magad a 
bőrödben?

Pro 12 kapszula  
A Probiotic 123 támogatja az általános 
jó közérzetet.



i A szív

A szív az egész szervezet motor-
ja, központi, létfontosságú szerve 
testünknek. 

Egy erős, teherbíró szív a jó közér-
zet és az egészség alapja.

A SZÍV KERINGÉSI RENDSZERE

Őrizd meg szíved ritmusát!
Egészséges életmód és fontos tápanyagok
Szíved egészségét egyszerű eszközök segítségével is ha-
tékonyan megőrizheted: az egészséges életmód (kiegyen-
súlyozott táplálkozás, rendszeres mozgás, stb.) és a fon-
tos tápanyagok, mint az omega-3 zsírsavak és az értékes 
növényi kivonatok hozzájárul az egészséges szívműködés-
hez.

Omega-3 zsírsavak: 
Az EPA (eikozapentaénsav) és a DHA (dokozahexaénsav) 
a legfontosabb és biológiailag a legaktívabb omega-3-zsír-
savak. A testben zajló legtöbb folyamatért felelősek. Leg-
főképp a szív egészségének megőrzésében játszanak 
szerepet. Továbbá a DHA az agy és az idegsejtek szem-
pontjából is kulcsfontosságú.
Mindkét értékes zsírsav (EPA+DHA) zsíros, hidegvízi halak-
ból származik, mint a lazac, makréla, hering, tonhal, vagy 
a szardínia.

Csalán kivonat: 
A csalánlevelek arról is ismeretesek, hogy természe-
tes szilíciumot tartalmaznak. A szilícium nélkülözhetetlen 
nyomelem, amely esszenciális fontosságú a testünk szá-
mára. „Esszenciális” annyit tesz, hogy ezt az anyagot a 
szervezetünk a táplálkozás során veszi fel, mert maga nem 
képes előállítani.

i Artériák és vénák

Az artériák és vénák együtt adják a 
szervezet szállító- és ellátórendsze-
rét. A szervezet kereken 100.000 
kilométernyi érrendszeren keresztül 
látja el létfontosságú tápanyagokkal 
és oxigénnel a sejteket.



Seasonal 
Support 
TÁMOGATÁS MINDEN
ÉVSZAKBAN

Készen állsz az időjárás viszontagságaira?

LR LIFETAKT Seasonal Support.
Mindennapi támogatás minden évszakban.

Szeretnél tavasztól őszig minden évszakot kiélvezni?
Az LR LIFETAKT Seasonal Support pont ott segít, ahol a legnagyobb
szükség van rá.

A Seasonal Support alapmegoldás

Az Aloe vera mézes ivógél a napi C-vitamin1 bevitel 75%-ával (90 ml) támogatja az 
immunrendszert. Az aloe vera pedig támogatja az általános jólétet. 

Kiegészítésként a Colostrum Compact kapszulát2 ajánljuk, ami a tehenek előtejéből készül. 
Az első tej pontosan azzal látja el az újszülöttet, amire szüksége van.
 
Két útitárs, ha sokat vagy útközben mások társaságában.

LR LIFETAKT SEASONAL SUPPORT

Tökéletes az alapmegoldáshoz: kiegészítő termékek az egyedi igényekre szabva

1 Ajánlott napi beviteli mennyiség. Az Aloe vera mézes ivógélben lévő C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
2 Kolosztrumtartalmú kapszulák.
3 A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
4 Szabadalmi szám: DE 10 2010 030 546 A1

Probiotic 12 kapszula
A Probiotic 124 támogatja az
általános jó közérzetet.

A tartós megelőzés a 
célod?

Cistus Incanus kapszula és 
Cistus Incanus teakeverék
A Cistus Incanus teakeverék 100%-
ban természetes összetevőkkel 
gondoskodik a szervezet épségéről. 
A Cistus Incanus kapszula C-vitamin-
nal látja el az immunrendszert3.

A természet 
erejére bíznád 
magad?

Cistus Incanus szájspray és 
Colostrum Direct
A Cistus Incanus szájspray C-vitamin-
nal biztosítja immunrendszered
támogatását útközben is3. 
A Colostrum Direct a tehenek előtejé-
ből készül – azonnali fogyasztásra.

Szeretnél felkészülni 
minden helyzetre?



Pro 
 Activity
MOZGÁSSZABADSÁG MINDEN
ÉLETHELYZETBEN

Szeretnél mozgásban maradni?

LR LIFETAKT Pro Activity
Mozgásszabadság minden élethelyzetben

A mozgás nem kor, hanem a személyes kondíció kérdése. Az LR LIFETAKT Pro Activity meg-
oldáscsomaggal teljes körűen élvezheted a mozgásszabadságot és gondtalanul legyőzheted 
a napi kihívásokat.

A Pro Activity alapmegoldás

Erről az Aloe vera Freedom ivógél és a Freedom kapszula gondoskodik. A népi gyógyításban 
az aloe verát az összetevőinek egyedülálló kombinációja miatt már évezredek óta nagyra 
tartják.

Az aloe vera zseléjét az LR C- és E-vitaminnal gazdagította. A C-vitamin segíti a csontok és a 
porcok normál működését.1 A nagyobb rugalmasságról az Active Freedom kapszula gondos-
kodik.
A benne lévő D-vitamin segíti az izomzatot2, a mangán pedig a kötőszöveteket3.
Így szabad az út a mozgáshoz!

LR LIFETAKT PRO ACTIVITY

1 Az Aloe vera Freedom ivógélben lévő C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez, valamint a véredények és a csontok normál állapotának megőrzé-
séhez.
2 Az Active Freedom kapszulában lévő mangán hozzájárul a normál kötőszövet képződéshez.
3 A Protein italban lévő fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg megtartásához és növeléséhez.
4 A Pro Balanceban lévő magnézium hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. 
5 A kálcium hozzájárul az izomzat normál működéséhez.

Szeretnél aktí-
vabb és mozgé-
konyabb lenni a 
mindennapok-
ban?

Pro Balance tabletta
A Pro Balance segít a fáradtság
csökkentésében az olyan nyomelemek-
nek és ásványi anyagoknak köszönhe-
tően, mint például a magnézium5.

Protein ital  
A Protein ital az értékes fehérjék
biztosítója az izmok és a csontok
számára4.

Rendszeresen 
sportolsz és 
szeretnéd növel-
ni az izomtöme-
ged?

Tökéletes az alapmegoldáshoz: kiegészítő termékek az egyedi igényekre szabva



Izomzat
• Az izmok a test minden moz-

dulatában részt vesznek
• Kb. 600 izom tartja moz-

gásban a testet, melyek az 
inakkal közösen adnak tartást 
neki 

Inak
• Az inak kötik össze a csonto-

kat és az izmokat egymással
• Kollagén kötőszövetekből 

állnak 

Kombináció a nagyobb mozgásszabadságért:
Mozgás és tápanyagok

Tanulmányok bizonyítják: aki rendszeresen mozog a mindennapokban – vagy sportol –, nemcsak a fittségét növeli, 
hanem tesz a jó közérzetéért is. Különösen az ízületeink vannak ráutalva a rendszeres mozgásra, mert a mozgáshoz 
szükséges tápanyagok ezáltal jutnak a porcokba. Ha ez nem történik meg, a porcok elkopnak.

A rendszeres mozgás mellett a megfelelő tápanyagbevitel is elengedhetetlen a mozgásszervrendszer szempontjából. 
Különösen az ízületek és a porcok vannak ráutalva az értékes tápanyagokra, mint a C-, D-vitamin és a mangán. A 
C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és ezen keresztül a porcok normál állapotának működéséhez, a 
D-vitamin és a mangán pedig az egészséges csontozat fenntartásához.

Csontok
• A csontok adják mozgás-

szervrendszerünk vázát
• Fontos tápanyagok a csont-

jaink számára például a 
D-vitamin, a kálcium vagy a 
mangán

• A Német Táplálkozástudomá-
nyi Társaság külön felhívja a 
figyelmet a megfelelő mennyi-
ségű D-vitamin bevitelére

Ízületi porcok
• A porcoknak kulcsszerepe 

van az ízület működésében
• Porcsejtek és elasztikus kolla-

génrostok fonadékából áll
• Tápanyagait az ízületi folya-

dékból (ízületi nedvből) veszi 
fel

Ízületi folyadék
• A porcokat ízületi folyadék 

(ízületi nedv) veszi körül
• Ha az ízületeket megfelelő 

mennyiségű és minőségű 
tápanyagokkal látjuk el, az 
ízületi folyadék optimális 
összetételének megőrzését is 
segítjük

A MOZGÁSSZERVRENDSZER: A TERMÉSZET KOMPLIKÁLT MESTERMŰVE



Body
Mission
KÍVÁNT TESTSÚLY
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Szeretnéd elérni az álomalakot?

LR LIFETAKT BODY MISSION.
Mindennapi plusz a vonzó formákért.

Az LR LIFETAKT Body Mission 28 napon keresztül vezet a kívánt súly
felé1. Ez alatt háromszoros védelmet élvezel majd:

LR LIFETAKT BODY MISSION

1 Súlykontroll: Napi két étkezés helyettesítéseként, kalóriaszegény táplálkozáshoz. Az étkezés helyettesítő segíti a fogyást.
2 A megfelelő hatékonyság elérése érdekében, helyettesíts naponta egy vagy két étkezést Figu Active termékekkel.
3 A Pro Balanceban lévő magnézium hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez.
4 A Protein italban lévő fehérjék hozzájárulnak a izomzat és a normál csontozat megőrzéséhez.
5 A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez, valamint a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.
6 Az Aloe vera őszibarack ízű ivógél a természetből származó cukrokat tartalmaz.

Tökéletes az alapmegoldáshoz: kiegészítő termékek az egyedi igényekre szabva

Aloe vera őszibarack ízű
ivógél
Az Aloe vera őszibarack ízű ivógél segíti 
az energia-anyagcserét4, valamint hozzá-
adott cukor nélkül készül, de kellemesen 
édes ízű.5

Fiber Boost 
A Fiber Boost rostital a magas
rosttartalomnak köszönhetően
kellemesen eltelít.

Éhségrohamokkal 
küzdesz?

Szeretnéd fel-
gyorsítani
az anyagcseréd?

A Body Mission alapmegoldás

Étkezéshelyettesítés: A Figu Active termékekkel könnyedén helyettesíthetsz napi két étkezést.  
A shake-ek, a levesek, a müzli és a szeletek gyorsan elkészíthetők.

Kiegészítő termékek: A Pro Balance és a Protein ital – kiegészítő termékek2 támogatják a diétádat, 
ellátnak a megfelelő tápanyagokkal és segítik az izomépítést3.
A diétás teakeverék hozzájárul a kalóriaszegény folyadékbevitelhez.

Személyi tréner: online elérést biztosítunk a személyi tréneredhez heti tervekkel, finom receptekkel, 
súlyméréssel, közösséggel és fitness videókkal.
Kezdd el most! Még soha nem volt ilyen egyszerű a fogyás.



True
Beauty
FIATALOS SZÉPSÉG TETŐ-
TŐL TALPIG

LR LIFETAKT TRUE BEAUTY

Fiatalos szépség, Leplek nélkül? Az életkor nem számít!
LR LIFETAKT True Beauty. A szépség napi adagja belülről.
A természetes és egészséges megjelenés az első számú szépségideál. A Beauty Elixir egyedülálló módon teljesíti az 
öt legnagyobb szépségkívánságot 1-5: fiatalos megjelenés, tiszta bőrkép, feszes bőr, dús haj és erős körmök. E cél 
eléréséhez elengedhetetlen a tápanyagok kiegyensúlyozott ellátása.
A True Beauty megoldáscsomag - a szépségért belülről
Az 5in1 Beauty Elixir az az innovatív mélyreható dupla komplexum a tudomány és a természet legfontosabb szépsé-
gért felelős hatóanyagait tartalmazza. Napi egyetlen adag aktiválja a test szépségfolyamatait.1-5

A még dúsabb 
és ragyogóbb 
hajért!

A még erősebb, 
egészségesebb 
körmökért

Aloe vera Nutri-Repair hajápoló szett
Az LR Aloe Via Nutri-Repair hajápoló
termékek az aloe vera zselé és 7
természetes olaj kombinációjával
táplálják, erősítik és javítják a hajat, valamint 
védenek a töredezéssel szemben.

LR Colours körömápoló szett
Az LR Colours kéz- és körömápoló szérum 
gyengéd ápolást biztosít az értékes
olajai és vitaminjai által. Az LR Colours 
terápiás körömlakk pedig javítja a köröm 
rugalmasságát és erősíti a körmöt.

A szép megjelenésért külső segítség:

A még 
fiatalosabb, 
rugalmasabb 
és 
ránctalanabb 
bőrért

Még 
feszesebb 
cellulit nélküli 
bőrért

Zeitgard 2 bőröregedés-csökkentő 
készülék és átalakító szett
Az LR ZEITGARD 2 bőröregedés-csökkentő 
készülék a hideg/meleg thermotechnikának 
köszönhetően hatékonyan szállítja a 
bőröregedés-csökkentő hatóanyagokat a 
bőrrétegekbe.

A még 
egészségesebb, 
egyenletesebb, 
irritációktól 
mentes bőrért

Zeitgard 1 arctisztító készülék szett 
normál bőrre
A speciális osszcillációs technológiának
köszönhetően az LR ZEITGARD 1
arctisztító készülék pórusmélységig
kíméletesen tisztít és akár
10x hatékonyabb, mint a normál arctisztítás1.

Aloe vera korrigáló szett
Az LR Aloe Via termékek az aloe vera
által intenzíven ápolják és feszesítik a
has, a felkarok, a comb és fenék
területeit a definiált kontúrokért.

1 A biotin, a cink, az A-vitamin, a riboflavin és a niacin hozzájárulnak a bőr normál állapotának megtartásához. A réz hozzájárul a normál bőrpigmentáció 
megtartásához. A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződés és a bőr normál funkcióinak megtartásához.

2 A réz hozzájárul a kötőszövetek normál állapotának megtartásához.
3 A biotin és a cink hozzájárul a haj normál állapotának megtartásához. A réz hozzájárul a normál hajpigmentáció megtartásához.
4 A cink hozzájárul a körmök normál állapotának megtartásához.
5 Az E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. A tiamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez. A B6- és a B12-vitamin 

hozzájárul a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez.



LR LIFETAKT
5 in 1 Beauty Elixir

30 tubus, 25 ml/db

CÉLCSOPORT
Nők minden korosztályban: fiatal nők, 
akik szeretnék megelőzni az öregedés 
látható jeleit, de idősebbek is, akik az 
első látható ráncok ellen lépnének fel. 
Minden nő, akinek fontos a természe-
tes és egészséges megjelenés.
Nők, akik szeretnék, ha teljesülne az 5 
szépségkívánságuk.

JELLEMZŐK
LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir az 
időtlen szépségért belülről, csupán 
napi egy tubussal. 1-5 
Az egyedülálló és innovatív dupla 
komplexum a legfontosabb szépsé-
gért felelős összetevőket kombinálja 
a természetből és a tudományokból 
egyaránt.

Az aktív komplexum aktiválja a szép-
ségfolyamatokat és harcol az örege-
dés jeleivel. 1-5

A közismert szépségért felelős         
összetevőket tartalmazza magas 
koncentrációban: 2,5 g kollagénpept-
id, 50 mg hyaluronsav, réz, cink és 9 
magasan koncentrált vitamin.

Ezeket egészíti ki a megelőző komp-
lexum, mely belülről véd a külső 
környezeti hatásokkal szemben és 
megakadályozza az öregedést. A leg-
fontosabb összetevőket kombinálja 
a természet erejével. A dupla komp-
lexum így egyedülálló módon teljesíti 
az 5 legnagyobb szépségkívánságot.
A napi adag szépség nemcsak ha-
tékony, de egészséges is. Az elixir 
édesítőszer nélkül készült. Az édes 
gyümölcsös íz az agave szirupnak kö-
szönhető. A termék laktóz- és glutén-
mentes, nem tartalmaz mesterséges 
színezőanyagot sem.

HASZNÁLAT
Napi egy tubus. Használat előtt ala-
posan rázd fel.
Ne lépd túl az ajánlott napi beviteli 
mennyiséget! Az étrendkiegészítők 
nem helyettesítik a változatos étren-
det és az egészséges életmódot. 
Gyermekektől távol tartandó. Nem 
ajánlott gyermekek és terhes nők szá-
mára (koffeintartalom: 0,8 mg/25 ml).

Tárolás: Közvetlen napfénytől távol 
tartandó. Száraz, szobahőmérsékletű 
helyen tárold. Nem szükséges hűteni.

KIEGÉSZÍTÉS
Az 5in1 Beauty Elixir optimális ered-
ményeinek eléréséhez, külső ápolás 
is ajánlott. Összeállítottunk néhány LR 
terméket, hogy a külső megjelenést is 
támogassuk.
LR ZEITGARD 1 és LR ZEITGARD 2, 
LR Aloe Via termékek a gyönyörű arc-
bőrért.
Az LR Aloe Via Nutri-Repair hajápoló 
termékek gondoskodnak az erős, ra-
gyogó hajról, az LR Colours körömá-
poló termékek pedig a körmöket erő-
sítik. 

ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRVEK
• A fiatalos megjelenésért 

belülről, napi egy tubussal.
• Az innovatív dupla komp-

lexum egyedülálló utat 
kínál az 5 szépségkívánság 
eléréséhez: fiatalos megje-
lenés, tiszta bőrkép, feszes 
test, ragyogó haj és erős 
körmök1-5.

• Tudományosan igazolt 
hatékonyság

• 20% aloe vera zselével
• Nem tartalmaz édesítőszert 

és mesterséges színezé-
ket, laktóz- és gluténmen-
tes

• Made in Germany

1 A biotin, a cink, az A-vitamin, a riboflavin és a niacin segít megőrizni a bőr normál állapotát. A réz segít megőrizni a normál bőrpigmentációt. A C-vitamin 
támogatja a normál kollagénképződést és segít megőrizni a bőr normál funkcióit. 

2 A réz támogatja a kötőszöveteket.
3 A biotin és a cink hozzájárul a haj egészséges állapotának megőrzéséhez. A réz támogatja a normál hajpigmentációt.
4 A cink segít megőrizni a körmök egészséges állapotát.
5 Az E-vitamin védi a sejteket az oxidatív stresszel szemben. A tiamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez. A B6- és a B12-vitamin csökkenti a 

fáradságot és a kifáradást. 



Gyenge női kötőszövet

Hyaluronsav

Ápoló termékek

5in1 Beauty Elixir

Rugalmas rostok

Kollagén

Erős női kötőszövet

Epidermis

Dermis

Hypodermis

Izmok

A BŐR
A legnagyobb emberi szerv körülbelül 
2 milliárd bőrsejttel. Körvonalazza a 
testet, védi a belső szerveket, meg-
előzi a hőveszteséget, távol tartja a 
káros környezeti tényezőket és véd az 
UV-sugárzással szemben is például.
A bőrünk számos vitális funkciót tölt 
be, de azt is megmutatja, mi történik 
a testünkben. Ha megijedünk, elsápa-
dunk, ha dühösek leszünk, vörös lesz 
a bőrünk.
Libabőrösek leszünk, ha valami na-
gyon megérint és izzadni kezdünk, ha 
megrémülünk.
 

A bőr az életkorról is árulkodik. Rész-
ben az alapján is, hogy a férfi és női 
kötőszövetek másképp épülnek fel. 
A kötőszövet adja az alapstruktúrát 
a formáló kollagénrostok által. Míg a 
férfiak testében ezek a rostok háló-
szerű struktúrát alkotnak és stabilitást 
adnak, addig a női testben párhuza-
mosak és nagyobb rugalmasságot 
kínálnak.

Ez előnyös a nőknek a terhesség so-
rán, mert így a kötőszövet rugalma-
sabb, de az ápolási igényei is nagyob-
bak.
 

Számos lehetőség van a bőr megfele-
lő ápolására. A 5in1 Beauty Elixir  ha-
tékony és eredményes, hiszen a bőr 
mély rétegeibe is lejut, erősíti a kol-
lagén szálakat, építi a hyaluronsavat 
és javítja a rugalmas rostokat. A külső 
ápoló bőrápoló termékekkel kombi-
nálva tökéletes napi rutint biztosít te-
tőtől talpig. 

LR LIFETAKT
5 in 1 Beauty Elixir

30 tubus, 25 ml/db



1. FIATALOS MEGJELENÉS 
• Ránccsökkentés a C-vitamin által1, és mélyen beszívódó kollagénpeptidek6

• 15%-kal nagyobb bőrrugalmasság a hatékony kollagénpeptidek által7

• Aloe vera, vérnarancs, rózsagyökér és zöld tea kivonat védi a bőrt az öregedés leg-
főbb jeleivel szemben, mint például az UV-sugárzás.

2. TISZTA, EGÉSZSÉGES BŐRKÉP IRRITÁCIÓK NÉLKÜL
• Védelem a külső környezeti hatásokkal szemben az áfonya kivonat és az E-vitamin 

által5

• Erősebb bőrfunkciók és pigmentáció a magasan koncentrált A- és E-vitamin, a 
tiamin, a riboflavin, a niacin, a B6-vitamin, a biotin, a B12-, a C-vitamin, a cink és az 
esszenciális nyomelemek által1

3. FESZES BŐR KEVESEBB NARANCSBŐRREL 
• A kollagénpeptidek erősítik a bőrsűrűséget és láthatóan csökkentik a narancsbőrt8

• A réz2 és az aloe vera zselé erősíti a kötőszöveteket

4. ERŐS, RAGYOGÓ HAJ
• A biotin erősíti a hajat és belülről ápol3

• A réz biztosítja a normál hajpigmentációt az egészséges ragyogásért3

5. ERŐS, EGÉSZSÉGES KÖRMÖK
• A kollagénpeptidek felgyorsítják a körömnövekedést. A körömrepedezés akár 42%-

kal csökkenhet9

• A cink erősíti a körmöket4

1.
Ránccsökkentés

2.
Bőr 

4.
Hajerősség

5  Az E-vitamin védi a sejteket az oxidatív stresszel szemben. A tiamin támogatja a normál energia-anyagcserét. A B6- és a B12-vitamin csökkenti a fáradtsá-
got és a kifáradást.

6  Forrás: Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119. Jelentős ránccsökkenés és nagyobb kollagénkoncentráció 4 hét használat után. Teszt: 
100 45 és 65 év közötti nő részvételével.

7  Forrás: Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:47-55. 15%-kal nagyobb bőrrugalmasság 4 hét használat után. Teszt: 69 35 és 55 év közötti nő 
részvételével.

8  Forrás: Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food; 18 (12) 1340-1348. Jelentős narancsbőrcsökkenés 3 hónap használat után és látható bőrsűrűség 
növekedés 6 hónap használat után. Teszt: 105 25 és 50 év között nő részvételével. 9 Forrás: Hexsel et al., 2017, Journal of Cosmetic Dermatology; 1-7. 
Jelentős körömrepedezettség csökkentés 2 hónap használat után és gyorsabb körömnövekedés 3 hónap használat után. Teszt: 25 18 és 50 év közötti nő 
részvételével.

3.
Bőrsűrűség
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JÓ HA TUDOD:

KOLLAGÉNPEPTIDEK
A kollagén a bőr legfontosabb szer-
kezet fehérjéje és az emberi szervezet 
egyik legösszetettebb fehérjéje.
Nélkülözhetetlen a bőr nedvességtar-
talma és rugalmassága szempontjá-
ból. A kollagénrostok egy 3-dimenziós 
hálószerű szerkezetet alkotnak a der-
misben, ahol struktúrát, feszességet 
alkotnak és megőrzik a nedvességet.
Ahogy öregszünk és ki vagyunk téve 
a környezeti hatásoknak, a bőrünk 
pedig csökkenti a kollagéntermelést, 
a következmények tisztán láthatóak.
Ráncok képződnek, a bőr többé nem 
lesz feszes – rugalmassághiány lép 
fel. Itt segítenek a kollagénpeptidek: 
ők a kollagénfehérje töredékei és apró 
méretük miatt gyorsan felszívódnak a 
szervezetben.
A vérkeringés a fibroblasztokhoz 
szállítja őket, melyek a bőr mélyebb 
rétegeiben a kollagénképződésért fe-
lelősek. Ez a kollagén stimulálja a test 
saját kollagénképzését.

HYALURONSAV
A hyaluronsav egy legendásan aktív 
összetevő, mely a ragyogó, fiatalos 
megjelenésről gondoskodik. 
A vízben akár 6000 alkalommal meg-
tartja a saját súlyát. Ez az akár 6 liter 
víz/1 gramm sav tárolókapacitásban 
is jól látható. Ez azt jelenti, hogy töké-
letes megoldást nyújt az idő múlása, 
a ráncok ellen.

Bár a hyaluronsav minden emberi 
szervezetben jelen van, a termelő-
dése 25 éves kortól csökken. A bőr-
öregedés első jelei általában 30 éves 
kortól láthatóak. A bőr szárazabb és 
vékonyabb lesz, valamint veszít rugal-
masságából.

RÉZ
A réz a szervezetünk egyik nyomele-
me, mely számos funkciót tölt be. Bár 
a szervezetünk nem képes magától 
előállítani, étellel be tudjuk vinni. A réz 
hozzájárul a normál bőrpigmentáció-
hoz és a kötőszövetek normál állapo-
tának megtartásához.

CINK
A cink egy ásvány, ami szintén a 
nyomelemek közé tartozik. A cink az 
ételek által szívódik fel, a szervezet 
nem képes előállítani.
A cink fontos szerepet játszik az 
egészséges bőr, valamint a körömnö-
vekedés szempontjából.

VITAMINOK
A vitaminok nagyon fontosak a gyö-
nyörű és egészséges bőr szempont-
jából.
A kiegyensúlyozott vitaminellátás ja-
vítja a bőrfunkciókat, segít a bőrnek 
megvédeni magát a külső környezeti 
tényezőktől és támogatja a sejtmeg-
újulást.

ALOE VERA
Az aloe vera ápoló és regeneráló ereje 
támogat a természetesen szép bőr-
höz vezető úton. A mindentudó aloe 
vera képes a leveleiben tárolni a vizet 
és a tápanyagokat. Főleg a levél zse-
léje ismeretes a hidratáló tulajdonsá-
gairól.

KIVONATOK
A vérnarancs, az áfonya, a rózsagyö-
kér és a zöld tea kivonat természe-
tes ereje számos módon támogatja a 
bőrt. Az egészséget szolgáló összete-
vők pozitív hatással  vannak a bőrre, a 
hajra és körmökre. 

LR LIFETAKT
5 in 1 Beauty Elixir
30 tubus, 25 ml/db



Összetevők: víz, aloe vera (Barbadensis Miller) 
zselé, agave szirup, kollagén-hidrolizátum, fehér 
szőlőlé kivonat, narancslé kivonat, körtelé kivonat, 
barcklé kivonat, citromsav, magnesium-karbonát, 
aroma, L-aszkorbinsav, hyaluron-sav, tartósítószer 
(kálium-szorbát), sűrítő (xantángumi), nikoti-
namidok, DL-tokoferol-acetát, retinil-palmitát, 
rózsagyökér kivonat, cink-glükonát, vérnarancs 
kivonat, áfonya kivonat, zöld tea kivonat, citrus 
bioflavonoidok, réz-glükonát, magnesium-szulfát, 
piridoxin-hidroklorid, riboflavin, tiamin-hidroklorid, 
D-biotin, cianokobalamin* ajánlott napi beviteli mennyiség

** az ajánlott napi bevitel mennyisége nincs meghatározva

Tápanyagok A napi adagban % NRV*

A-vitamin % NRV* 75 %

E-vitamin 12 mg α-TE 100 %

Tiamin 1,1 mg 100 %

Riboflavin 1,4 mg 100 %

Niacin 16 mg NE 100 %

B6-vitamin 1,4 mg 100 %

B12-vitamin 2,5 µg 100 %

Biotin 50 µg 100 %

C-vitamin 80 mg 100 %

Magnézium 56,3 mg 15 %

Cink 1,5 mg 15 %

Mangán 0,5 mg 25 %

Réz 270 µg 27 %

Hyaluronsav 50 mg **

Kollagén-hidrolizátum 2,5 g **

Aloe vera zselé 5 g **

Zöld tea kivonat 9 mg **

Zöld tea kivonatból származó koffein 0,8 mg **

Rózsagyökér kivonat  (Rhodiola Rosea) 10 mg **

Áfonya kivonat 3 mg **

Vérnarancs kivonat 10 mg **

Zöld tea és vérnarancs kivonatból származó  
polifenolok 8 mg **

Citrus bioflavonoidok 3 mg **

LR LIFETAKT
5 in 1 Beauty Elixir

30 tubus, 25 ml/db
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LR LIFETAKT 

5in1 Men´s Shot 

 

30 shot (25 ml/shot) 
 
 

 

 

CÉLCSOPORT 

Férfiak 18 éves kortól, akiknek 
fontos az ápolt megjelenés és a 
férfiasság. 

 

JELLEMZŐK 

Az LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot 
egy innovatív italkomplexum, mely a 
természet és a tudomány válogatott 
összetevőit tartalmazza kifejezetten 
a férfiak igényeire szabva.  
A hatékony duplakomplexum 

egy aktiváló és egy megelőző 
funkciót is betölt: 
Az aktiváló komplexum aktiválja a 
férfiasság 5 felépítő folyamatát a 
szervezetben innovatív hatóanyagok 
által, mint a kollagén, l-arginin, öt 
ásványi anyag, mint a cink, a réz, a 
magnézium, a mangán, a szelén és 
10 koncentrált vitamin. 

 

1. Színtiszta energia 

Aktiválja az energiát és támogatja 

az energia-anyagcserét, hogy több 

erőd legyen napközben.
1, 2

 
 

2. Egészséges bőr 

Értékes tápanyagokkal - mint a 
biotin, a cink és a réz - erősíti a 
haj szerkezetét és megelőzi a 
ráncképződést.

3
 

 

3. Dús haj 

Hatékony összetevőkkel illeszkedik a 
hajhagymákhoz és támogatja azokat. 
Gondoskodik a haj szerkezetéről, így az 
dús és ragyogó lesz.

4
 

 

4. Szemrevaló izmok 

Támogatja a fehérjeképződést és az 
izomépítést.

1, 5
 

 

5. Erős férfiasság 

Támogatja a tesztoszteron természetes 
képződését, valamint pozitívan 
befolyásolja a férfiasságot.

6

  
Az aktív komplexumot a megelőző 
komplexummal egészítettük ki, mely 

természetes összetevők hatékony 
kombinációját tartalmazza. Ide tartozik 
a feketebors-kivonat, a zöld teából 
származó koffein, a feketeribizli és a 
vérnarancs. 
A shot íze egzotikus a borsjegyeknek 
köszönhetően. A termék cukormentes, 
laktózmentes, mesterséges 
színezékmentes és gluténmentes. 
 

FOGYASZTÁSI JAVASLAT ÉS 

FIGYELMEZTETÉS 

Napi egy shot fogyasztása ajánlott. 
Felbontás előtt felrázandó. A 
megadott napi mennyiséget nem 
szabad túllépni. 

Az étrend-kiegészítő nem 
helyettesíti a változatos és 
kiegyensúlyozott étrendet, valamint 
az egészséges életmódot. 

Gyermekektől elzárva tartandó.  

Koffeint tartalmaz. Terhes nők és 
gyerekek számára nem ajánlott 
(koffeintartalom 7,5 mg/shot). 

 

Tárolási javaslat: Óvd a közvetlen 
napfénytől! Száraz, 
szobahőmérsékletű helyen tartandó. 
Nem szükséges hűtőben tartani.  

 

1 A tiamin, a B6-vitamin, a B12-vitamin és a magnézium hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez. 

2 A B6-vitamin, a B12-vitamin és a magnézium hozzájárulnak a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. 
3 A riboflavin, az A-vitamin, a niacin, a biotin és a cink hozzájárulnak a bőr normál állapotának megőrzéséhez. A C-vitamin hozzájárul a normál 
kollagénképződéshez és a bőr normál funkcióinak megőrzéséhez. 
4 A biotin és a cink hozzájárulnak a haj normál állapotának megőrzéséhez. Az E-vitamin, a C-vitamin, a szelén és a cink védik a sejteket az oxidatív stresszel 
szemben. A réz hozzájárul a normál hajpigmentációhoz. 
5 A magnézium hozzájárul a normál izomfunkciókhoz. A D-vitamin hozzájárul a normál izomfunkciók megőrzéséhez. A cink hozzájárul a normál 
fehérjeszintézishez. 
6 A cink hozzájárul a vér normál tesztoszteronszintjének megőrzéséhez. A szelén hozzájárul a normál spermaképződéshez. A cink hozzájárul a normál 
termékenységhez és a normál reprodukcióhoz.

Értékesítési érvek 

• Innovatív italkomplexum a 
természet és a tudomány 
válogatott összetevőivel 

• A hatékony 
duplakomplexum aktiválja a 
férfiasság 5 felépítő 
folyamatát és megelőzően 
hat 

• Színtiszta energia, 
egészséges bőr, dús haj, 
szemrevaló izmok, erős 
férfiasság 

• Teljes körű megoldás 
praktikus kivitelezésben 

• Cukormentes, 
laktózmentes, mesterséges 
színezékmentes, 
gluténmentes 

• Made in Germany 
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LR LIFETAKT 

5in1 Men´s Shot 

30 shot (25 ml/shot) 
 
 

KIEGÉSZÍTÉS 

A 5in1 Men´s Shot hatékonyságának 
támogatásához és az ideális 
eredmények eléréséhez a külső 
ápolás is ajánlott. 
Az ALOE VIA férfiaknak szánt 
termékei gondoskodnak a friss és 
ápolt bőrről, főleg a mindennapi 
arcápolás után. 

 
Az L-Recapin sampon és tonik 
gyengéden tisztítja a hajat és fellép az 
örökletes hajhullással szemben. 

 
A tartósan sok energiáért és 
teljesítőképességért a Mind Master 
Green vagy Red fogyasztása javasolt. 

 
 

Az izomok megtartásához és 
növeléséhez a Protein ital 
fogyasztása ajánlott, mely segíti az 
izomépítést. 

 

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA 
DR. SVEN WERCHAN 

(Táplálkozási szakértő) 

"Az LR újabb szuper terméket fejlesztett 
a férfiak számára az LR LIFETAKT 5in1 
Men's Shot-tal. A férfiak anyagcseréje 
néhány tekintetben különbözik a nőkétől. 
Éppen ezért a 5in1 Men's Shot 
egymáshoz igazított, természetes és 
tudományos összetevőket tartalmaz, 
melyek a férfiak szükségleteit szolgálják. 
Praktikus és egyszerű megoldás 
hosszútávra, amely könnyen a 
mindennapokba illeszthető."

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MADE IN 

GERMANY 
 

 
 
 

* ajánlott napi 

beviteli 

mennyiség 

(NRV) 

** nincs 

megadva 

ajánlott napi 

beviteli 

mennyiség 

 

Összetevők: Wasser, Kollagenhydrolysat, Tri- 
Magnesiumdicitrat, Säuerungsmittel: Milchsäure; 
L-Arginin, schwarzes Johannisbeersaftkonzentrat 
(Ribes nigrum (0,7%)), L-Cystein, L-Prolin, Grüntee 
Extrakt (Camellia sinensis), L-Ascorbinsäure, Zink- 
citrat, DL-a-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Reti- 
nylpalmitat, Blutorangen Extrakt (Citrus sinensis), 
Kupfergluconat, Pyridoxinhydrochlorid, Mangan- 
sulfat, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, schwarzer 
Pfefferextrakt (Piper nigrum), Natriumselenat, 
D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin, 
Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Natrium- 
benzoat; Verdickungsmittel: Xanthan; Aroma, 
Süßungsmittel: Steviolglycoside, Natriumcyclamat, 
Acesulfam K, Natriumsaccharin. 

Tápanyag A napi adagban 

(1 shot = 25 ml) 

% NRV* 

A-vitamin 600 μg RE 75 % 

E-vitamin 12 mg -TE 100 % 

D3-vitamin 5 μg 100 % 

Tiamin 1,1 mg 100 % 

Riboflavin 1,4 mg 100 % 

Niacin 16 mg NE 100 % 

B6-vitamin 1,4 mg 100 % 

B12-vitamin 2,5 μg 100 % 

Biotin 50 μg 100 % 

C-vitamin 80 mg 100 % 

Magnézium 187,5 mg 50 % 

Cink 10 mg 100 % 

Mangán 0,5 mg 25 % 

Réz 270 μg 27 % 

Szelén 45 μg 82 % 

Kollagén hidrolizátum 2,5 g ** 

Zöld tea kivonat 90 mg ** 

Zöld teából származó polifenolok 50 mg ** 

Zöld tea kivonatból származó koffein 7,5 mg ** 

Feketeribizlilé koncentrátum 200 mg ** 

Feketebors-kivonat 1 mg ** 

ebből piperin 0,95 mg ** 

Vérnarancs kivonat 7,8 mg ** 

Arginin 690 mg ** 

Cisztein 100 mg ** 

Prolin 432 mg ** 

   

 



AZ ALOE VERA

Növény különleges tulajdonságokkal

Az aloe verát már évezredek óta csodanövényként tartják 
számon az egyedülálló összetevőinek köszönhetően. A 
növény rengeteg pozitív tulajdonsággal rendelkezik. 

Ezeknek főleg a táplálkozásban van jelentős szerepe: ér-
tékes összetevőket juttat a szervezetbe és gondoskodik a 
megfelelő folyadékbevitelről is. Tökéletes kiindulás a kie-
gészítő termékekhez.

Aloe vera az LR-től – mindig kifogástalan minőség. 
A Fresenius Intézet pecsétje a piac egyik legszigorúbb 
minőségi normáinak megfelelését jelenti. A független inté-
zet mind a négy Aloe vera ivógélt folyamatosan ellenőrzi a 
termesztéstől kezdve, a feldolgozáson át, egészen a vég-
termékig – szúrópróbaszerűen, változatos időközönként, 
hónapról hónapra, évről évre.

A Nemzetközi Tudományos Aloe Tanács egy tudományos 
érdekképviselet, ami az aloe vera pozitív tulajdonságainak 
felhasználásáért és feldolgozásáért felel. A tanács Mary-
landben (USA) működik és szigorú szabályok szerint ta-
núsítják az aloe vera termékeket, hogy a lehető legjobb 
minőséget garantálhassák.

Előfordulás, termesztés és előállítás
Az aloe vera egy jelentéktelen növény, ami elsőre a kak-
tuszra hasonlít, de valójában a liliomfélék családjába tar-
tozik. Az aloe vera olyan területeken őshonos – Kuba, 
Mexikó, Brazília, Afrika - ahol extrém forró a nyár. Hogy 
túléljen, a növény nagy nedvességraktárakat növesztett a 
leveleiben. Az LR egy olyan mexikói fennsíkról szerzi be az 
aloe vera zselét, ami szociális projektekben is részt vesz. 
Az aloe vera termesztés a hagyományos módszerek sze-
rint történik, trágyázás és növényvédő szerek használata 
nélkül.

A levél zseléjét több alapos lépés során nyerik ki:
1. Minden egyes levelet mechanikusan tisztítanak vízfürdő-
ben, hogy minden szennyeződést eltávolítsanak róluk.
2. A külső, zöld réteget óvatosan eltávolítják a levelekről, 
hogy kinyerjék a zselés belső részt.
3. Szűrővel ellátott sajtoló és további lépések segítségével 
kinyerik a levél zseléjét.
4. A kipréselt zselét technikailag megfelelő körülmények 
között betöltik és már szállítható is.

Az aloe vera Barbadensis Miller közismert hatóanya-
gai:
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, gluta-
minsav, glicin, alanin, cisztein, tirozin, hisztidin, prolin, hid-
roxiprolint, leucinea
Enzimek: oxidáz, kataláz, amiláz, bradykinase, celluláz, li-
páz, allinase, foszfatáz, kreatin-foszfokináz, dehidrogenáz, 
SGO-transzamináz, SGP-transzamináz
Mono-és poliszacharidok: acemannan, arabinózon, ga-
laktóz, 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 ösz-
szetevőivel együttesen fejti ki. 

i

Acemannan 

Az aloe vera egyik fontos összete-
vője. A mucopoliszaccharidok közé 
tartozik és organizmusok által kerül 
a sejtekbe.

Az acemannan jótékony hatását 
főképp az aloe vera többi alkotóele-
mének összjátékával fejti ki. 

INFO
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2. LR LIFETAKT

CÉLCSOPORT
Férfiaknak és nőknek minden életkorban.
                                                                                                                                      
JELLEMZŐK
Az Aloe vera mézes ivógél egy termé-
szetes termék 90% aloe vera zselével 
és 9% mézzel. Az értékes összete-
vők támogatják a jó közérzetet és az 
anyagcserét. Az ajánlott napi beviteli 
mennyiség fedezi a napi C-vitamin 
bevitel 75%-át.

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Napi 3x30 ml étkezés előtt. Az ivógélt 
fogyaszd ízlés szerint magában, fel-
hígítva, hűtve vagy szobahőmérsék-
leten. Az ajánlott napi beviteli meny-
nyiséget nem szabad túllépni. Figyelj 
a változatos, kiegyensúlyozott táplál-
kozásra és az egészséges életmódra. 
Gyermekektől távol tartandó!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
 – A vérerek normál működéséért1

 – A csontok normál állapotának
 – megtartásáért3

 – A normál energia-anyagcseréért2

 – Az idegrendszer normál működé-
séért3

 – Az immunrendszer normál műkö-
déséért4

1 A C-vitamin hozzájárul a normál kolla-
génképződéshez, valamint a vérerek, a 
csontok, a porcok, a fogíny, a bőr és a 
fogak normál állapotának megtartásához.
2 A C-vitamin támogatja a normál ener-
gia-anyagcserét, az idegrendszer normál 
működését és a pszichikai funkciókat.
3 A C-vitamin hozzájárul a normál kol-
lagénképződéshez, valamint a porcok 
normál állapotának megtartásához.
4 A C-vitamin hozzájárul az immunrend-
szer normál működéséhez.

KIEGÉSZÍTÉS
LR Aloe Via termékek
Super Omega 3 kapszula
Reishi Plus kapszula

Értékesítési érvek
• 90% tiszta aloe verával és 

9% virágmézzel
• Tradicionális receptúra, 

évezredes hagyományok 
alapján

• Támogatja az anyagcserét

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).

INFO

Aloe vera mézes ivógél 
- hagyomány és egészség

Az Aloe vera teljesen természe-
tes, ami világszerte népszerű 
és már évezredes tradíciót 
tud maga mögött. A mexikói 
aztékok, az egyiptomi fáraók és 
Nagy Károly is használták uta-
zásaik és területhódításaik során 
az aloe vera jótékony hatását. 

Az Aloe vera mézes ivógél re-
ceptúrájának megalkotásakor az 
LR az eredeti receptet is felhasz-
nálta, ami Romano Zago brazil 
szerzetestől származik. Az aloe 
vera zselé és a méz kombináció-
ját már ő is nagyra tartotta. 

Ezt a receptet egységesítette 
az LR a legújabb tudományos 
ismeretekkel, így született meg 
az Aloe vera mézes ivógél.

i

Tápérték /100 ml /90 ml (=3 x 30 ml)

C-vitamin 67 mg (84%*) 60 mg (75%*)

* ajánlott napi bevitel

LR LIFETAKT Aloe Vera ivó-
gélje megtalálható a Kölner 
Liste®-en. A Kölner Liste® 
doppingellenőrzött termé-
kek listája. A Kölni Listán® 
szereplő termékek közül 
történő választás ered-
ményeképpen minimálisra 
csökken annak kockázata, 
hogy doppingvétséget 
kövessünk el.
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2. LR LIFETAKT

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.  

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.
 
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
– A vérerek normál működéséért1

– A csontok normál állapotának
megtartásááért1

– A normál energia-anyagcseréért1

– Az idegrendszer normál
működéséért2

– Az immunrendszer normál
működéséért3

1 A C-vitamin hozzájárul a normál kollagén-
képződéshez, valamint a vérerek, a cson-
tok, a porcok, a fogíny, a bőr és a fogak 
normál állapotának megtartásához.
2 A C-vitamin hozzájárul a normál ener-
gia-anyagcseréhez, az idegrendszer nor-
mál működéséhez, valamint a normál pszi-
chikai funkciók megtartásához.
3 A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer 
normál működéséhez.
** Az Aloe vera a természetből származó 
cukrokat tartalmaz

KIEGÉSZÍTÉS
LR Aloe Via termékek
Super Omega 3 kapszula
Reishi Plus kapszula

Értékesítési érvek
• 98% tiszta aloe verával
• Hozzáadott cukrot nem 

tartalmaz**
• Gyümölcsös őszibarack 

ízzel INFO

Aloe vera őszibarack ízű ivógél 
– hozzáadott cukor nélkül

Az Aloe vera ivógél semmilyen 
hozzáadott cukrot nem tartalmaz. 
Ez az ivógél egyik nagy előnye. 

A dietetikusok szerint is nagyon 
fontos, hogy az étkezések során 
minimalizáljuk a cukorbevitelt 
és a vércukorszintet alacsonyan 
tartsuk. 

Manapság sokan tudatosan 
figyelnek a cukorbevitelre. 
Pontosan nekik fejlesztette ki az 
LR az Aloe vera őszibarack ízű 
ivógélt.

i



2. LR LIFETAKT

Aloe vera őszibarack ízű 
ivógél
1000 ml

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).

LR LIFETAKT Aloe Vera ivó-
gélje megtalálható a Kölner 
Liste®-en. A Kölner Liste® 
doppingellenőrzött termé-
kek listája. A Kölni Listán® 
szereplő termékek közül 
történő választás ered-
ményeképpen minimálisra 
csökken annak kockázata, 
hogy doppingvétséget 
kövessünk el.
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2. LR LIFETAKT

Aloe vera Sivera ivógél
1000 ml

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”.

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. 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
– Az általános jó közérzetért

KIEGÉSZÍTÉS
LR Aloe Via termékek
Super Omega 3 kapszula
Reishi Plus kapszula

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

2. LR LIFETAKT

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).

LR LIFETAKT Aloe Vera ivó-
gélje megtalálható a Kölner 
Liste®-en. A Kölner Liste® 
doppingellenőrzött termé-
kek listája. A Kölni Listán® 
szereplő termékek közül 
történő választás ered-
ményeképpen minimálisra 
csökken annak kockázata, 
hogy doppingvétséget 
kövessünk el.
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Aloe vera Immune Plus 
ivógél
1000 ml

CÉLCSOPORT
Nők és férfiak, akik természetes 
módon szeretnék erősíteni az im-
munrendszerüket - szezonálisan 
vagy hosszú távon. Továbbá azok, 
akik sok emberrel érintkeznek.                                                                                                                                     
 
JELLEMZŐK
Az Aloe vera Immune Plus ivógél be-
lülről kifelé haladva építi fel a testazo-
nos immunrendszert. Az összetevők  
szinenergetikus hatékonysága teljes 
körű, ráadásul egyedülálló a piacon.

Háromszoros hatékonyság
ERŐSÍTI  a meglévő immunsejteket 
és védi őket a baktériumoktól az aloe 
vera zselé, a gyömbér, a méz és a 
szelén által.

AKTIVÁLJA  az immunsejteket és re-
aktiválja a meglévőket.3 A cink gon-
doskodik az immunsejtek osztódásá-
ról és sokszorosodásáról.4 

STIMULÁLJA az immunrendszert 
a C-vitamin által, amit a citrom és a 
gyömbér tartalmaz, hogy gyorsabban 
reagálhasson a támadásokra. 

Az „immunbomba" napi adagja nem-
csak hatékony, hanem finom is. A 
gyömbér könnyed csípőssége a fris-
sítő citrommal és az édes mézzel 
kombinálva különleges karaktert köl-
csönöz és egyedülálló hatékonyság-
gal bír. A magas minőséget független 
intézetek ellenőrzik rendszeresen, 
mint például a neves Fresenius Inté-
zet. Nem tartalmaz mesterséges szí-
nezőanyagot. Aloinmentes.*

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Napi 3 x 30 ml étkezés előtt. 12 alatti 
gyermekeknek 2 x 20 ml.
Az Aloe vera Immune Plus ivógél íz-
lés szerint fogyasztható hűtve vagy 
szobahőmérsékleten, esetleg vízzel. 
A forró víz hozzáadása elkerülendő, 
mert befolyásolja az összetevők haté-
konyságát.

A megadott napi beviteli mennyisé-
get ne lépd túl! Figyelj a változatos 
és kiegyensúlyozott táplálkozásra, 
valamint az egészséges életmódra. 
Hűvös helyen tárold! Kisgyermekektől 
elzárva tartandó!

* Alointartalom a határérték alatt: <0,1mg/l.
1 A C-vitamin, a cink és a szelén hozzájárulnak az 
immunrendszer normál működéséhez.
2 A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyag-
cseréhez.
3 A cink hozzájárul a sav-bázis egyensúly meg-
tartásához.
4 A cink hozzájárul a sejtosztódáshoz.

ÚJ

Értékesítési érvek
• Az erős immunrendszer 

specialistája
• 85% aloe vera zselével, 8% 

mézzel, 6% gyömbérlével 
és citromlével

• C-vitaminnal, cinkkel és 
szelénnel gazdagítva1,2

• Egyedülálló teljes körű 
hatékonyság: erősíti, 
aktiválja és stimulálja az 
immunrendszert

• Könnyed, természetes 
gyömbérjegyekkel

Az immunrendszer az 
idegrendszer mellett az emberi 
szervezet legkomplexebb 
kapcsolóműve. Védi a testet 
a külső káros hatásokkal 
szemben, ráadásul a túléléshez 
is elengedhetetlen.

Fogaskerekekként 
kapcsolódnak egymásba a 
különböző sejtek. Ha ezek már 
nem tudnak zökkenőmentesen 
összetapadni, akkor az 
immunrendszer gyengül, lassul 
és a szervezet támadható lesz.

Megelőzésben is segít: az 
immunrendszer erősítése 
hosszú távon belülről kifelé és 
a védekezőfolyamatok edzése 
elengedhetetlen a megfelelő 
vitaminokkal és nyomelemekkel.

INFOi
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Aloe vera Immune Plus 
ivógél
1000 ml

Összetevők: Aloe Vera (Barbadensis Miller) 
Gel (85 %), Blütenhonig (8 %), Ingwersaft (6 %), 
Zitronensaftkonzentrat (0,4 %), Vitamin C (L-
Ascorbinsäure), Säuerungsmittel (Citronensäure), 
Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kalium-
sorbat), Zinkcitrat-3-hydrat, Natriumselenit.

Tápérték 100 ml-ben 90 ml-ben (=3x30 ml)

C-vitamin 89 mg (111 %**) 80 mg (100 %**)

Cink 11 mg (110 %**) 10 mg (100 %**)

Szelén 50 μg (91 %**) 45 μg (82 %**)

KIEGÉSZÍTÉS       
Hideg idő, évszakváltás vagy az első 
pollenek okozzák a stresszt a testben. 
A megfelelő termékekkel egy további, 
természetes védelmet kell felépíteni 
a nyálkahártyának és az immunrend-
szernek:
A cistuszrózsának magas a polifenol-
tartalma és természetes védőpajzs-
ként is ismert - vészhelyzetben se-
gít a Cistus Incanus spray. A Cistus  
Incanus kapszulában lévő C-vitamin 
aktiválja az immunrendszert.5

A Colostrum Direct az első ko- 
losztrumtartalmú tejet kínálja azonna-
li fogyasztásra. A kolosztrum az első 
immunrendszererősítő, mellyel a bor-
jú találkozik a születést követő első 
órákban. 
A baktériumok akár 3 óráig képesek a 
bőrben maradni - a MicroSilver kéz-
tisztító rendszeres használata szintén 
erősen ajánlott.

5 A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer nor-
mál működéséhez.

ÚJ

Az LR LIFETAKT Aloe vera 
ivógélek szerepelnek a kölni 
listán (Kölner Liste®), ami a 
minimális doppingrizikóval 
rendelkező termékeket hozza 
nyilvánosságra.
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Az aloe vera egy igazi multitalentum, ami egyedülálló hatóanyagkombinációja által mutatkozik meg: acemannan, vita-
minok, nyomelemek, ásványi anyagok és enzimek.

Az Aloe vera ivógél erősíti, aktiválja és stimulálja az immunrendszert, valamint egyensúlyban tartja a testazonos folya-
matokat.1 

Gyömbér     
A gyömbér éteri olajokat, gyömbérolajat és gyantát, C-vi-
tamint, magnéziumot, vasat, kálciumot, nátriumot és fosz-
fort tartalmaz.

Továbbá a gyömbér antibakteriális és gyulladáscsökkentő 
hatással bír, gyorsítja az anyagcserét, valamint aktiválja az 
anyagcserét és felgyorsítja az immunrendszert a nyálka-
hártya intenzív vérellátása által.

Méz           
A méz már évezredek óta minden háztartás jótékony cso-
daszere megfázás esetén. A görögök a halhatatlanság for-
rásának tekintették, hiszen bioaktív anyagokat és antioxi-
dánsokat tartalmaz.

C-vitamin
A C-vitamin erősíti az immunrendszert, hiszen védi a sej-
teket a szabadgyökökkel szemben és részt vesz a vírusok 
és baktériumok leküzdésében is1 - ezért a citromot sok-
szor alkalmazzák megfázás esetén is a háztartásokban. 
A C-vitamin pozitív hatással van sok más folyamatra is az 
emberi szervezetben. A citrom természetesen sok C-vita-
mint tartalmaz.

Cink
A cink aktiválja az immunrendszert. A test esszenciális 
nyomelemei közé tartozik és fontos szerepet játszik az 
anyagcsere folyamatokban.2, 3, 4

Szelén
A szelén aktiválja az immunrendszert.2 A testazonos 
anyagcsere során nem képződik szelén, így azt minden 
nap be kell vinni a szervezetbe.

1 Az Aloe vera ivógélekben lévő C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
² A C-vitamin, a cink és a szelén hozzájárulnak az immunrendszer normál működéséhez.
3 A cink hozzájárul a sejtosztódáshoz.
4 A cink hozzájárul a normál sav-bázis anyagcseréhez.

JÓ, HA TUDOD

ÚJ
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LR LIFETAKT Aloe Vera ivó-
gélje megtalálható a Kölner 
Liste®-en. A Kölner Liste® 
doppingellenőrzött termé-
kek listája. A Kölni Listán® 
szereplő termékek közül 
történő választás ered-
ményeképpen minimálisra 
csökken annak kockázata, 
hogy doppingvétséget 
kövessünk el.

2. LR LIFETAKT

Aloe vera Freedom ivógél
1000 ml

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.
     
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
– A normál kollagénképződésért1

– A csontok normál állapotának
– A porcok normál működéséért1

megtartásáért1

- A normál energia-anyagcseréért1

– Az idegrendszer normál működé-
séért2

1 A C-vitamin hozzájárul a normál kollagén-
képződéshez, valamint a vérerek, a cson-
tok, a porcok, a fogíny, a bőr és a fogak 
normál állapotának megtartásához.
2 A C-vitamin hozzájárul a normál ener-
gia-anyagcseréhez, az idegrendszer nor-
mál működéséhez, valamint a normál pszi-
chikai funkciók megőrzéséhez.

KIEGÉSZÍTÉS
Active Freedom kapszula
Aloe vera Freedom MSM testzselé
Protein ital

Értékesítési érvek
• 88% tiszta aloe verával
• Támogatja a 

mozgásszerveket
• Támogatja az ízületek 

porcműködését

2. LR LIFETAKT

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%*)

* ajánlott napi bevitel



2. LR LIFETAKT

Active Freedom kapszula
60 kapszula

Összetevők: glükozamin-szulfát (rákok) (54%), 
zselatin, kondroitin-szulfát, E-vi tamin, mangán-glü-
konát, 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. A termék hatóanyag ösz-
szetétele laktóz- és gluténmentes.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
– Hozzájárul a csontok és az izmok
normál állapotának megőrzéséhez1

– Hozzájárul a normál energiaanyag-
cseréhez2

– Hozzájárul a normál kötőszövet-
képződéshez2

1 A D-vitamin hozzájárul a csontok, 
az izmok és a fogak normál állapotá-
nak megtartásához.
2 A mangán hozzájárul a normál 
energia anyagcseréhez és a normál 
kötőszövet-képződéshez.

KIEGÉSZÍTÉS
Aloe vera Freedom ivógél
Aloe vera Freedom 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

Tápanyagok /100 g a napi adagban 
(2 kapszula)

% NRV**

E-vitamin 806 mg 10 mg 83

D-vitamin 202 µg 2,5 µg 50

Mangán 81 mg 1,0 mg 50

Glükozamin-szulfát 54 g 675 mg ***

Kondroitin-szulfát 8,1 g 100 mg ***

** ajánlott napi bevitel
*** eddig nem volt ajánlott napi bevitel

2. LR LIFETAKT
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2. LR LIFETAKT

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.

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.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
- Védi a sejteket1 az oxidatív stresszel 
szemben
- Hozzájárul a normál energia-anyag-
cseréhez3

- Hozzájárul a normál pszichikai funk-
ciók megőrzéséhez2

- Csökkenti a fáradtságot és a kifá-
radást3

- Hozzájárul a kognitív funkciók nor-
mál állapotának megtartásához
- Hozzájárul az idegrendszer normál 
működéséhez2

1 Az E-vitamin védi a sejteket az oxidatív 
stresszel szemben.
2 A tiamin hozzájárul a normál pszichikai 
funkciók megtartásához, az idegrendszer 
normál működéséhez, valamint a normál 
szívfunkciók megtartásához.
3  A B12-vitamin hozzájárul a normál ener-
gia-anyagcseréhez, valamint a fáradtság 
és a kifáradás csökkentéséhez.
4 A vas hozzájárul a normál kognitív funk-
ciók megtartásához.

 

Értékesítési érvek
• Védi a sejteket az oxidatív 

stresszel szemben
• Értékes mikrotápanyagok-

ban gazdag
• Aloe verával

2. LR LIFETAKT

LR LIFETAKT Mind Master 
ivó gél megtalálható a 
Kölner Liste®-en. A Kölner 
Liste® doppingellenőrzött 
termé kek listája. A Kölni 
Listán® szereplő termékek 
közül történő választás 
ered ményeképpen minimá-
lisra csökken annak kocká-
zata, hogy doppingvétséget 
kövessünk el. 



2. LR LIFETAKT

Mind Master 
Green és Red
500-500 ml

Összetevők:  
Mind Master Green:
Aloe vera barbadensis miller zselé (36%), szőlőlé, 
víz, szőlőcukor, kivonatok (zöldtea, rezverat-
roltartalmú keserűfű), stabilizátor (xantán), 
L-karnitin-L-tartrat, vitaminok (tiamin-mononitrat, 
folsav, B12-vitamin, DL-alp ha-tocopherilacetat), 
savanyító szer (citromsav), vas(III)-firofoszfát, 
konzerválószer (kálium-szorbát), színezék (klorofil), 
természetes aroma, édesítőszer (steviol-glükozid), 
koenzim Q10, antioxidálószer (L-aszkorbinsav), 
kolin-bitartrat, nátrium-szelenit. 

Összetevők:
Mind Master Red:
Vörös szőlőlé, aloe vera barbadensis miller zselé1 
(36%) víz, szőlőcukor, stabilizátor (xantán), kivona-
tok (szőlő, zöldtea, rezveratroltar talmú szőlőhéj), 
L-karnitin-L-tartrat, antioxidáló szer (L-aszkorbin-
sav), 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). 

1 USA/Mexiko

SZABADALMI SZÁM
DE 10 2013 205 049 A1

KIEGÉSZÍTÉS
Aloe vera ivógélek
Vita Active

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Kezdd a kóstolást a Mind Master 
Reddel! A Mind Master Greent gyü-
mölcslével is összekeverheted.

2. LR LIFETAKT

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
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Mind Master 
Extreme
14 tasak, 
egyenként 2,5 g

CÉLCSOPORT
A Mind Master Extreme tökéletesen 
megfelel a motivált generáció igé-
nyeinek. Mindenkinek, aki célorientált 
és egészségtudatos, valamint fontos 
számára a jó közérzet.

TULAJDONSÁGOK
2 az 1-ben: energia és védelem
Közvetlen, intenzív és hatékony ener-
gialöket2, hogy újra koncentrált és 
energiával teli lehess. A praktikus 
kiszerelés minden zsebben elfér és 
azonnal fogyasztható.
A guarana, zöldtea kivonat és az 
aminosavak kombinációja felgyor-
sítja az anyagcserét és energiával 
látja el a szervezetet. A B-vitamin 
segít leküzdeni a fáradtságot és tá-
mogatja a pszichikai funkciókat.  

A teljesítőképesség növekszik, ezáltal 
éberebb leszel. A C- és E-vitamin véd 
az oxidatív stresszel szemben.

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Fogyassz napi egy tasakot víz nélkül.

PRAKTIKUS „TO GO“ KISZERELÉS

A megadott napi mennyiséget nem 
szabad túllépni. Az étrendkiegészítők 
nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, 
változatos étrendet.
Kisgyermekektől távol tartandó! A 
túlzott fogyasztás hashajtó hatású le-
het. Koffeint tartalmaz. Gyerekeknek, 
szoptató és terhes nőknek nem aján-
lott (80 mg koffein a napi adagban). 
Száraz, hűvös helyen tartandó.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
      Gyors energiabomba1

• Guaranából származó koffein2 és 
zöldtea

• Aminosavakkal: leucin, izoleucin, 
valin

• Nagyobb teljesítőképesség a B6-, 
a B12-vitamin és a tiamin által4

      Véd az oxidatív stresszel szemben3

• Antioxidánsok hatékony kombi-
nációja véd az oxidatív stresszel 
szemben3 és fedezi az ajánlott 
napi D- és E-vitamin bevitel 
100%-át

• A C-vitamin támogatja az immun-
rendszert5

• Aloe vera por az általános jó 
közérzetért

Értékesítési érvek
• Gyors energiabomba1,2 a  

tasakonkénti 80 mg  
koffeinnek köszönhetően

• Teljesítőképesség  
testnek és léleknek1,2

• Véd az oxidatív stresszel 
szemben3

• Aloe vera porral
• Praktikus „To Go” formula
• Cukormentes

1 A B12-vitamin csökkenti a fáradtságot és a kifáradást.
2 A guaranából származó koffein segít a figyelem és a koncentráció növelésében. A guaranából származó koffein hozzájárul a kitartás 

növeléséhez.
3 Az E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
4 A tiamin, a B6- és B12-vitamin hozzájárul a normál pszichikai funkciók megtartásához.
5 A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

CUKOR- 
MENTES

1

3

2

Nyisd ki!

Vedd be  
víz nélkül!

Töltődj fel!



Night 
Essentials
TERMÉSZETES REGENERÁCIÓ ALVÁS 
KÖZBEN

¹ A www.saffractiv.com 2019.11.13-i adatai alapján. 
2 Comercial Química Massó, nem publikált tanulmány, 2014.
3 A tiamin, niacin, B6,- B12-vitaminok és a magnézium hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez. A cink hozzájárul a normális kognitív működéshez.
4 A B12-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez, az idegrendszer normál működéséhez, valamint a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez.
5 Az E-vitamin védi a sejteket az oxidatív stresszel szemben.
6 A tiamin és a B12-vitamin támogatja a mentális egészséget.

Nem tudsz elaludni és végigaludni az éjszakát vagy fáradtnak érzed magad reggelente?

Az LR LIFETAKT Night Essentials megoldáscsomag hosszú távon támogatja a pihentető és regeneráló alvást1,2,3, ezzel 
javítva az életminőséget.

Night Essentials alapmegoldás

A Night Master rendszeres fogyasztása gondoskodik a hosszú távú, pihentető alvásról.
Az egyedülálló, hármas hatás1,2,3 támogatja a test és az alvás egészséges bioritmusát:

1. Gyorsabb elalvás
2. Mély alvás
3. Kipihent ébredés

LR Zeitgard éjszakai maszk
Az LR Zeitgard éjszakai maszk 
extra ápolást és regenerációt 
biztosít az éjszaka folyamán az 
aktív összetevők magas 
koncentrációja által.

A bőrödnek extra 
adag regeneráló-
dásra van szüksége 
az éjszaka folya-
mán?

Aloe vera thermo krém
Az Aloe vera thermo krém az 
Aloe Via termékcsaládból 
stimulálja a vérkeringést az 
izmokban és relaxációs 
hatással bír.

Az izmaid regeneráció-
ra szorulnak az éjszaka 
folyamán?

Gyors energia-
bombára van 
szükséged?4,5,6

Mind Master Extreme
A Mind Master Extreme igazi 
energiabomba a mentális és 
fizikai teljesítmény növeléséért.4,5,6

Mind Master Red
Mind Master Green
A Mind Master hosszú távon 
növeli a mentális és a fizikai 
teljesítményt egyaránt.5,6 
Ráadásul még az oxidatív 
stressztől is megvéd.4

Jobban teljesítenél 
napközben és meg-
védenéd magad az 
oxidatív stressz-
től?4,5,6

LR LIFETAKT DAILY ESSENTIALS

Tökéletes az alapmegoldáshoz: kiegészítő termékek az egyedi igényekre szabva



LR LIFETAKT
Night Master

30 tasak, egyenként 3,7 g

CÉLCSOPORT
Alvásproblémákkal küzdő nők és férfi-
ak minden életkorban.

JELLEMZŐK
Az LR LIFETAKT Night Master - az új 
éjszakai ital - rendszeres fogyasztása 
gondoskodik a hosszú távú, pihente-
tő alvásról. Az egyedülálló hármas ha-
tás támogatja az alvásritmust:
• Gyorsabb elalvás az ellazulás által
• Mély alvás a jobb alvásminőség ál-

tal
• Kipihent ébredés az alvás közbeni 

optimalizált regeneráció által
Természetes és tudományosan iga-
zolt aktív növényi összetevők haté-
kony kombinációja.
Nem okoz függőséget. 100%-ban ve-
gán. Glutén-, laktóz- és cukormentes.

FOGYASZTÁS
A tasak tartalmát keverd el 100 ml 
vízben és idd meg lefekvés előtt 30 
perccel! A Night Master természetes 
cseresznye ízű. Fogmosás után is fo-
gyaszthatod, hiszen cukormentes.
Fogyassz naponta egy tasakot leg-
alább egy hónapon keresztül (egy 
csomag 30 tasakot tartalmaz)! A ha-
tékonyság maximalizálásához hosszú 
távú fogyasztás javasolt. Az ajánlott 
beviteli mennyiséget ne lépd túl!

ÉRTÉKESÍTÉSI JAVASLAT
A több energiáért napközben. Az LR 
LIFETAKT Mind Master Green és Red 
növeli a teljesítményt, valamint véd 
az oxidatív stresszel szemben. Az 
LR LIFETAKT Mind Master Extreme 
azonnali hatékonyságú energiabom-
bát biztosít.

Az Aloe vera thermo krém - az ALOE 
VIA termékcsaládból - stimulálja a 
vérkeringést a bőrben és segít eny-
híteni az izomfeszültséget kellemes, 
tartós termikus hatása által. Esszen-
ciális olajokkal és intenzív masszázs-
zsal kombinálva ellazítja és reaktiválja 
az izmokat.

TIPP: Fázik a lábad és nem tudsz 
elaludni? Az Aloe vera thermo krém 
pillanatok alatt kellemesen felmelegít.

Az LR Zeitgard éjszakai maszk extra 
ápolást és regenerációt biztosít a bőr-
nek az éjszaka folyamán a magasan 
koncentrált, aktív összetevőinek kö-
szönhetően.

TUDTAD?
Az LR LIFETAKT Night Master javít-
ja az alvásminőséget és támogatja a 
szervezet saját alváshormon-terme-
lődését. Számos tényező járul hozzá 
a jó alváshoz. A melatoninszint óriási 
jelentőséggel bír. A melatonin szabá-
lyozza az alvás és az ébrenlét időtar-
tamát. Megfelelő koncentrációban le-
fáraszt, gyorsan elaltat és átalszod az 
egész éjszakát.

ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRVEK
• Egyedülálló hármas hatás: 

gyorsabb elalvás, mély 
alvás, kipihent ébredés

• Természetes összetevők, 
mint az aloe vera, sáfrány-
kivonat és komlókivonat

• Nem okoz függőséget
• Glutén-, laktóz- és cukor-

mentes
• 100% vegán

Összetevők: Trimagnesium dicitrate, sweetener 
(xylit), L-tryptophan, natural food colouring 
(beetroot powder), zinc gluconate, saffron 
extract (0.8%), hops extract (0.7%), natural 
flavour, nicotinamide, Aloe vera powder (0.4%), 
pyridoxine hydrochloride, thiamin mononitrate, 
methylcobalamin
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Mind Master 
Extreme
14 tasak, 
egyenként 2,5 g

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
Tökéletes kiegészítő termék a Mental 
Power alapmegoldáshoz (Mind Mas-
ter Green vagy Red, Pro Balance).

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
Ne csak beszélj a termékről, kínáld 
meg az érdeklődőt! A kóstoltatás még 
soha nem volt ilyen egyszerű, hiszen a 
termék akár a zsebedben is elfér.

i
KOFFEIN  

A koffein egy ideg- és vérkeringés 
stimuláló anyag. A koffein egy  
pszichoaktív összetevő, egy 
alkaloid, ami természetes formá-
jában sok növényben előfordul. 
Az emberek esetében a koffein 
stimulálja az idegrendszert és 
növeli a koncentrációt. Ez már kis 
mennyiségnél is érvényes.

INFO

Összetevök: édesítőszer (xilit), savanyúságot 
szabályzó anyag (citromsav), taurin, inozitol, mik-
rokapszulázott koffein koffein (koffein, bevonóa-
nyagok (étkezési zsírsavak mono- és digliceridei)), 
guarana kivonat (paullinia cupana Kunt), DL-alfa-to-
koferilacetát, zöldtea kivonat (Camellia sinensis (L)), 
L-aszkorbinsav, természetes édesgyökér aroma 
(Glycyrrhiza glabra L.), coenzym Q10, gránátalma 
aroma, aloe vera por (aloe vera barbadensis miller), 
elválasztószer (étkezési zsírsavak magnéziumsói, 
trikálcium-foszfát), cink-citrát, L-szerin, L-glutamin, 
L-leucin, ciano-kobalamin, kolekalciferol, nátrium-
riboflavin-5’-foszfát, édesítőszer (szukralóz), 
L-izoleucin, L-valin, piridoxin-hidroklorid, tiamin-
hidroklorid, édesítőszer (aceszulfám K), nátrium-
szelenát.

1 tasak (2,5 g) % NRV*

Koffein 80 mg ** 

Taurin 200 mg ** 

Inozitol 100 mg ** 

Aloe vera por 12,5 mg ** 

L-serin 5 mg ** 

L-glutamin 5 mg **

L-leucin 4 mg **

L-valin 2 mg **

L-izoleucin 2 mg **

Coenzym Q10 15 mg **

C-vitamin 20 mg 25 %

D-vitamin 5 µg 100 %

E-vitamin (mg α-TE) 12 mg 100 %

Tiamin 1,1 mg 100 %

Riboflavin 1,4 mg 100 %

B6-vitamin 1,4 mg 100 %

B12-vitamin 2,5 µg 100 %

Cink 2 mg 20 %

Szelén 20 µg 36 %

* ajánlott napi beviteli mennyiség
** nincs megadott napi beviteli mennyiség

CUKOR- 
MENTES 



2. LR LIFETAKT

CÉLCSOPORT
Minden korosztálynak ajánlott.

JELLEMZŐK
Intenzív koncentrátum 21 féle gyü-
mölccsel és zöldséggel, mely 10 vita-
min napi bevitelének 100%-át bizto-
sítja. A D- és a B6-vitamin támogatják 
az immunrendszert, a B12-vitamin se-
gíti a sejtek osztódását, a B1-vitamin 
pedig hozzájárul a szív normál műkö-
déséhez. A megfelelő vitaminellátást* 
már napi 1 teáskanál (5 ml) fedezi. Nem 
tartalmaz tartósítószert és színezék- 
anyagot.

*100% NRV a Tápértékjelölési rende-
let szerint.

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!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
– Az immunrendszer egészségéért2

– A normál energia-anyagcseréért1

– Az idegrendszer normál működé-
séért1

1 A tiamin és a B12-vitamin hozzájárul a 
normál energia-anyagcseréhez és a nor-
mál pszichológiai funkciók megőrzéséhez.
2 A B6-vitamin hozzájárul az immunrend-
szer normál működéséhez.

KIEGÉSZÍTÉS
Pro Balance tabletta

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

Vita Active
150 ml

INFO

A vitaminok igazi multitalentu-
mok.

A D- és a B6-vitamin támogatja az
immunrenszert1, a B12-vitamin a
sejtosztódást, a B1-vitamin pedig
a szívegészségét. A szervezet 
nem képes minden vitamint maga 
előállítani, amire szüksége van. 
Ezért nagyon fontos a változatos, 
kiegyensúlyozott táplálkozás.

i

2. LR LIFETAKT
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Összetevők:
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, ho-
moktövis, citrom, őszibarack, sárgabarack, málna, 
boysen-szeder), szőlőcukor, E-vitamin, emulgeáló 
szer (napraforgóból kivont lecitin), niacin, panto-
ténsav, 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%

Vita Active
150 ml

2. LR LIFETAKT
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Pro Balance
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 Pro Balance 
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 Pro Balanceban található ásványi 
anyagok: mint pl. nátrium, kálium, 
magnézium, kálcium, réz, szilícium, 
króm és molibdén nem csak önma-
gukban fontos lúgosító elemek. A Pro 
Balance olyan speciális, sókkal alko-
tott kötésekben tartalmazza ezeket, 
amelyek képesek beépülni a szerve-
zet sejtjeibe és így jelentősen nő a 
felszívódás. Ezáltal erősen lúgosítják 
a szervezetet, és segítenek kiegyen-
líteni a túlsavasodást.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
– Az idegrendszer normál
működéséért1

– Az izomzat normál működéséért¹
– Hozzájárul az elektrolit-egyensúly2 
megtartásához
– A normál energia-anyagcseréért3

– A makrotápanyagok normál
energia-anyagcseréjéért3

1 A kálium hozzájárul az idegrendszer 
normál működéséhez és az izmok normál 
állapotának megtartásához.
2 A magnézium hozzájárul a fáradtság és 
a kifáradás csökkentéséhez, valamint az 

elektrolit-egyensúly megtartásához.
3 A kálcium hozzájárul a normál ener-
gia-anyagcseréhez, valamint a csontok 
és a fogak normál állapotának megtartá-
sához.

KIEGÉSZÍTÉS
Vita Active

Értékesítési érvek
• Támogatja a természetes 

sav-bázis egyensúlyt
• Értékes ásványi anyagokat 

és nyomelemeket tartalmaz
• Az általános jó közérzetért 

és a kevesebb fáradtságért

Összetevők: nátrium-karbonát, kálcium-karbo-
nát, tömegnövelő szer (szorbit, tömegnövelő szer 
cellulóz), magnézium-karbonát, kálium-citrát, 
nátrium-citrát, kálium-karbonát, magnézium-citrát, 
kálcium-citrát, maltodextrin, kukoricakeményítő, 
elválasztó szer (szilícium-dioxid és magnéziumsó 
étkezési zsírsavakból), réz-glükonát, krómklorid, 
nátrium-molibdát

INFO

Ásványi anyagokra szüksége van 
a szervezetnek a túléléshez. Ezek 
olyan szervetlen anyagok, mint a 
sók és a fémek. Részt vesznek a 
szervezet különböző anyagcsere 
folyamataiban: só- és vízháztar-
tás, testazonos immunvédelem, 
idegfunkciók és csontkeménye-
dés. A tömeges elemek, mint a 
kálium és a kálcium nagy dózis-
ban szükségesek, más anyagok, 
mint a cink, a jód vagy a szelén 
kisebb adagban. Ezeket hívjuk 
nyomelemeknek.

i
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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

** ajánlott napi bevitel
*** az ajánlott napi bevitel mennyisége nincs meghatározva
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Fiber Boost
210 g (=̂ 30 adag)

2. LR LIFETAKT

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 Fiber Boost 
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 Fiber Boost 
egyszerűen elkészíthető és könnyen 
beilleszthető a mindennapokba.                                  

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Fogyassz naponta egy elkészített 
adag Fiber Boostot. 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) Fiber Boost 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.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
– Hozzájárul a makrotápanyagok
normál anyagcseréjéhez; a fehérjék, a 
szénhidrátok és a zsírok könnyebben 
felszívódnak a szervezetben általuk1

– Hozzájárul a vércukorszint megtar-
tásához és megelőzi az éhségroha-
mokat1

1 A króm hozzájárul a makrotápanyagok 
normál anyagcseréjéhez, valamint a vér-
cukorszint megtartásához

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
Pro Balance
Vita Active

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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Probiotic12 kapszula
30 tabletta

2. LR LIFETAKT

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 Probiotic 12 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.        

ALKALMAZÁSI TERÜLET
– A jó közérzetért       

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
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Probiotic12 kapszula
30 tabletta

Összetevők: 
frukto-oligoszacharidok, kukoricakeményítő, 
kapszulatok (hidroxi-propil-metil-cellulóz), bakté-
riumkultúrák (Bifidobacterium longum, B. breve, 
B. bifidum, B.infantis, B. lactis, Lactobacillus 
plantarum, L. casei, L. paracasei, L. rhamnosus, 
L. acidophilus, L. bulgaricus, Streptococcus ther-
mophilus), Maltodextrin, tömegnövelő szer (mikrok-
ristályos cellulóz), elválasztószer (szilícium-dioxid), 
szinezék (titán-dioxid)

Tápérték /100 g a napi adagban (1 kapszula)

Kalóriaérték (kJ/kcal) 1250 / 299 6/ 1

Zsír 1,0 g 0 g

ebből telített zsírsavak 0,9 g 0 g

Szénhidrát 48 g < 0,5 g

ebből cukor 3,9 g 0 g

Rostok 42 g < 0,5 g

Fehérje 3,6 g < 0,5 g

Só 0,39 g < 0,01 g

Probiotikus baktériumok összege kapszulánként: minimum egy milliárd.

Sok fontos bélbaktérium

A bélfalban hasznos – ún.
probiotikus – és nemkívánatos
baktériumok élnek. Ezeknek a
baktériumoknak az egyensúlya
nagy befolyással van a
közérzetünkre.

Optimálisan támogatja a jó közérzetet

A bélrendszer testünk egyik
legnagyobb szerve. Nagyrészben
felelős a jó közérzetünkért.

12 baktériumtörzs

A Probiotic12 kapszulánként
összesen egymilliárd probiotikus
baktériumot tartalmaz, amelyek 12
különböző baktériumtörzshöz
tartoznak. Ez egyedülálló
támogatást nyújt a bélflórának.

0,50 1 2 3

A probiotikus termékek hatékonyságának kulcsa a baktériu-
mok túlélési képessége a gyomorban töltött kritikus időszak 
alatt. Ahhoz, hogy kifejtsék hatásukat, el kell jutniuk a bélsza-
kaszba. A gyomor savas közege azonban elpusztíthatja őket, 
így nem jutnak tovább. A Probiotic12 kettős mikrokapszulába 
zárja a hasznos baktériumokat, így jelentős védelmet nyújt, 
amíg elérik a beleket, ahol kifejthetik jótékony hatásukat.

Még nagyobb hatékonyság a szabadal-
maztatott mikrokapszulák segítségével!

Probiotic12

probiotikus kontrolltermék,
mikrokapszula nélkül

C
si

ra
sz

am
*

*logaritmikus skála

Kettős mikrokapszulák védte
baktériumok1

10.0001 / 15.0002-es nagyításban, sávos elektronmikroszkóp alatt.

Baktériumok védelem nélkül2

100 %

0 % Gyomorban
eltoltott idő 
(ora)

2. LR LIFETAKT
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Super Omega 3 kapszula
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 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.

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.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
– Hozzájárul a szívfunkciók normál 
működéséhez1

1 A DHA és az EPA támogatják a normális 
szívfunkciót. Ehhez minimum napi 250 mg 
EPA és DHA szükséges.

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

A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A szív egészségének megőrzéséhez 
elengedhetetlen a kiegyensúlyozott 
táplálkozás. A túlsúly leküzdéséhez a 
sport a legjobb megoldás.

Értékesítési érvek
• Magas EPA és DHA 

tartalommal a normál 
szívműködésért

• Kizárólag fenntartható 
halállományból

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

INFO

A normál működéshez a szerve-
zetnek egy kevés zsírra is szük-
sége is van. A telítetlen zsírsavak, 
mint az omega-3 különösen 
értékesek. A szervezet nem képes 
előállítani, ezért táplálékkal kell 
bevinnünk. Főleg magvakban, hal-
ban, olívaolajban és avokádóban 
találhatók meg. Összesen 11 féle 
omega-3 zsírsav létezik, a legfon-
tosabb közülük az EPA és a DHA.

i
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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 Protein ital biztosítja a benne lévő 
öt különböző állati és növényi eredetű 
fehérje optimális felszívódását. Az öt 
fehérje összevető a következő: szó-
jafehérje, tejsavó, kálcium-kazeinát, 
tejfehérje és tojásfehérje. A növényi 
és állati eredetű fehérjék kombináci-
ója biztosítja a fehérjék optimális ösz-
szetételét. Ez a kombináció kiegyen-
súlyozott aminosav tartalmat biztosít. 
Az itallal legalább 10 g tiszta fehérjét 
is elfogyasztunk (attól függően, hogy 
vízzel vagy fölözött tejjel készítjük el). 
A fehérjeital fogyasztása főként este 
javasolt vagy étkezések között, ami-
kor éhséget érzünk.
- 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.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
– Hozzájárul az izomtömeg megtartá-
sához és növeléséhez1

– Gondoskodik a normál energia-, fe-
hérje-2 és glükogén-anyagcseréről
– Hozzájárul a csontok normál állapo-
tának megőrzéséhez1

1 A fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg 
megtartásához, valamint a csontok normál 
állapotának megtartásához.
2 A B6-vitamin hozzájárul a normál fehérje- 
és glükogénanyagcsréhez, valamint sza-
bályozza a hormonműködést.

KIEGÉSZÍTÉS
Aloe vera Freedom ivógél
Active Freedom kapszula

Értékesítési érvek
• 5 különböző fehérjéből
• Megőrzi az izmok tömegét 

a diéta alatt is
• 80% fehérjével

FEHÉRJÉK

A fehérjék 22 alkotóelemből 
állnak, amiket aminosavaknak 
nevezünk. Ezek az alkotóelemek 
fontos szerepet töltenek be az 
emberi szervezetben. A fehérjék 
hozzájárulnak többek között az 
izomtömeg megtartásához és 
növeléséhez, valamint a csontok 
normál állapotának megtartásá-
hoz. A fehérjék – a szénhidrátok 
és zsírok mellett – fontos energia-
források is.

i INFO
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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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Herbal Fasting
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 Herbal Fasting diétás teakeverék 
ideális társ a fogyókúra alatt, hiszen 
finom ízének köszönhetően egyszerű-
en beviszed a megfelelő napi meny-
nyiséget, ami a fogyáshoz szükséges. 
Különleges teakeverék különböző 
gyógynövényekkel, matelevelekkel és 
lapacho kéreggel.

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!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
– Gondoskodik a napi
folyadékbevitelről, különösen diéta
idején

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.

KIEGÉSZÍTÉS
Próbálj ki más Figu Active terméke-
ket is: ízletes levesek, szeletek és 
különböző ízű shake-ek. Fogyaszd 
kiegészítésként az Aloe vera ivógélek 
egyikét, a Pro Balance-ot és a Probi-
otic12-t! 

Értékesítési érvek
• Kizárólag természetes 

összetevőkből
• Kalóriaszegény 

folyadékforrás
• Megfelelő folyadékellátás a 

diéta alatt

INFO

Válogatott összetevők:

Zöld tea
Maté levél
Lapacho kéreg
Csalánlevél
Roiboos tea
Citromfű
Édesgyökér

i
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Colostrum Direct
125 ml

Tápérték /100 ml a napi adagban (8 ml)

Kalóriaérték (kJ/kcal) 131 / 31 11 / 3

Zsír < 0,5 g < 0,5 g

ebből telített zsírsavak 0 g 0 g

Szénhidrát 2,6 g < 0,5 g

ebből cukor 2,6 g < 0,5 g

Fehérje 4,0 g < 0,5 g

Só 0,18 g < 0,01 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.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
– Az általános jó közérzetért,
alkalmankénti fogyasztásra

TANÚSÍTVÁNYOK
A FRESENIUS Intézet minősítő pe-
csétjével.

KIEGÉSZÍTÉS
Colostrum Compact kapszula

FONTOS TUDNIVALÓK
Az LR Colostrum egy kíméletesen 
előállított természetes termék. Mint 
minden más természetes nyersanyag 
esetében, előfordulhatnak kisebb 
eltérések az ízében, színében vagy 
állagában. Ennek nincs hatása a mi-
nőségre és az értékes tartalomra.

Összetevők: 
kolosztrumtej, zsírtalanított és kazeinmentesített 

Értékesítési érvek
• Zsírtalanított, 

kazeinmentesített termék
• A német tehenek előteje
• Szabadalmaztatott hideg 

előállítási folyamat

INFO

Kolosztrum – a természet 
legjava

„A kolosztrum a tehenek első 
anyateje és különösen értékes a 
kis borjaknak. Azonnal a szülés 
után képződik és mindennel ellátja 
az újszülöttet, amire szüksége 
van. Az LR Colostrum termékei-
hez természetesen csak az első 
órák felesleges anyatejét használ-
juk fel – a kicsik semmiben sem 
szenvednek hiányt.”

Dr. Stefan Biel
A Kutatás és Fejlesztés vezetője

i
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Colostrum Compact 
kapszula
60 kapszula

Tápérték /100 g
/adag  

(2 kapszula)

Kalóriaérték (kJ/kcal) 1419 / 335 14 / 3 

Zsír 3,9 g < 0,5 g

ebből telített zsírsavak 2,5 g < 0,1 g

Szénhidrát 14 g < 0,5 g

ebből cukor 14 g < 0,5 g

Fehérje 61 g 0,6 g

Só 1,2 g < 0,01 g

2. LR LIFETAKT

Összetevők:  77% tehénkolosztrumpor (tehénko-
losztrumtejpor, zsírtalanított), zselatin, elválasztó-
szer (étkezési zsírsavak magnéziumsói), színezék 
(titándioxid)

CÉLCSOPORT
Férfiaknak és nőknek minden életkor-
ban.

JELLEMZŐK
A kolosztrum a szarvasmarha előteje, 
amely a kisborjú születését követő né-
hány napban termelődik. Ezt követő-
en képződik a már teljesen folyékony 
állagú és fehér színű anyatej. Német 
minőségű termék. Nem tartalmaz szí-
nezékanyagot és tartósítószert. Út-
közben is praktikus. 

FOGYASZTÁSI JAVASLAT
Vegyél be reggel és este egy kapszu-
lát vízzel. 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.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
– Az általános jó közérzetért
rendszeres fogyasztás esetén

TANÚSÍTVÁNY
A FRESENIUS Intézet minősítő pe-
csétjével. 

KIEGÉSZÍTÉS
Colostrum DirectÉrtékesítési érvek

• 800 mg zsírtalanított 
kolosztrumpor/napi adag

• Kíméletes feldolgozás 
• A német tehenek előteje



2. LR LIFETAKT

Tápérték /100 ml
a napi adagban 
(9 permetezés)

% NRV**

C-vitamin 7156 mg 80 mg 100

Cink 179 mg 2,0 mg 20

Cistus Incanus 
ivonat

72 g 0,8 g **

Tápérték /100 ml
a napi adagban 
(9 permetezés)

% NRV**

E-vitamin 556 mg 5,0 mg 42

C-vitamin 3333 mg 30 mg 38

Cistus Incanus 
ivonat

92 g 0,8 g **

2. LR LIFETAKT

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 80 mg Cistus Incanus polyphenolt tartalmaz, 
valamint 40 mg C-vitamint és 1,0 mg cinket.  

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
– Az immunrendszer támogatásához1

1 A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

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. 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
– Az immunrendszer támogatásához1

1 A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működésé-
hez.

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
** nincs megadva ajánlott beviteli mennyiség

* ajánlott napi bevitel
** nincs megadva ajánlott beviteli mennyiség
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INFO

Cistus Incanus – a cistus rózsa 
ereje

A Cistus Incanus egy kis, aro-
más illatú cserje, ami leginkább 
Dél-Európa magnéziumban 
gazdag talajain növekszik. A 
növény története már a Kr. e. 4. 
évszázadban kezdődött. Ekkor a 
cistus rózsa gyantája igazi sláger 
exportcikk volt. Afrikában és a 
Földközi-tenger térségében pedig 
jótékony teaként volt közismert. A 
késő középkorig a főzet haté-
konysága miatt kedvelték, majd 
szinte feledésbe merült.1999-ben 
Európa növényének választották, 
ma pedig mindenki a hatékonysá-
gáról beszél.

i
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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.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
– A jótékony melegségért belülről

 

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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Woman Phyto Aktiv kapszula
90 kapszula

Összetevők: 
kálcium-karbonát, kapszulatok (hidroxi-propil-me-
til-cellulóz), vöröshere kivonat (16%), elválasztó szer 
(magnéziumsó étkezési zsírsavakból), D3-vitamin, 
színezékanyag (titándioxid)

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.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
– A normál energia-anyagcseréért1

– A sejtek közötti normál jelátvitelért1

1 A C-vitamin hozzájárul a normál ener-
gia-anyagcseréhez.
2 A kálcium hozzájárul a normál ener-
gia-anyagcseréhez és a sejtek közti normál 
jelátvitelhez.

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
Pro Balance
Vita Active

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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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 HATÓANYAGOKRÓL
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

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
– Hozzájárul a véredények normál
működéséhez 1

– A normál energia-anyagcseréért2

– Csökkenti a fáradtságot és a kifá-
radást3

– Segíti a csontok és a fogak normál
állapotának megőrzését1
– Védi a sejteket az oxidatív stressz-
től3

1 A C-vitamin hozzájárul a vérerek, a cson-
tok, a porcok és a fogak normál állapotá-
nak megőrzéséhez szükséges kollagénkép-
ződéshez.
2 A C-vitamin hozzájárul a normál ener-
gia-anyagcseréhez.
3 A C-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelméhez, valamint a 
fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

KIEGÉSZÍTÉS
Aloe vera Sivera ivógél
Super Omega 3 Aktiv

2. LR LIFETAKT

Reishi Plus kapszula
30 kapszula/15,2 g

** ajánlott napi bevitel

Tápérték /100 g
a napi adagban 

(1 kapszula)
 % NRV**

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 (titándioxid)

Értékesítési érvek
• Reishi-gombapor és

kivonat C-vitaminnal
• A távol-keleti „hosszú élet

gombájaként” ismert
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26.03.2017
3456789

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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MAHLZEITEN-
ERSATZ

BEGLEITER FÜR
FIGURBEWUSSTE

TÖBB NEKED
Az LR BODY MISSION tökéletesen illeszkedik az életritmusodhoz és segít elérni a személyes céljaid, mindegy, 
hogy ki vagy, hogy mit sportolsz és mik a céljaid. A kívánt testsúlyig vezető utadon a teljes körű program három 
alkotóeleme támogat:

Az LR BODY MISSION az okos megoldás, hogy jól érezd magad a bőrödben. A mottó pedig a súlycsökkentés1, 
egészséges táplálkozás és a jó közérzet. Ki ne vágyna erre? Sokéves tapasztalattal az LR továbbfejlesztette a 
programot. Az LR BODY MISSION most még több.

LR BODY MISSION – A KONCEPCIÓ

* Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a változatos és kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot.
¹  Súlykontroll: a napi főétkezések közül kettőt helyettesíts (Figu Active shake-ekkel, levesekkel és müzlivel) kalóriaszegény táplálkozás mellett, így támogatva

a fogyást. A meghatározott súly elérése érdekében minden nap két főétkezést érdemes helyettesítened étkezéshelyettesítő termékeinkkel.
Súlymegtartás: a napi főétkezések egyikét helyettesítsd (Figu Active shake-ekkel, levesekkel és müzlivel) kalóriaszegény táplálkozás mellett, így segítheted
a súlymegtartást. A meghatározott súly elérése érdekében minden nap egy főétkezést érdemes helyettesítened étkezéshelyettesítő termékeinkkel.

2  A Pro Balance tablettában lévő magnézium hozzájárul a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokhoz.
3  A Protein italban lévő fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg növekedéséhez, és fenntartásához, valamint a normál csontozat fenntartásához.

Étkezések:
Az LR FIGU ACTIVE étkezésekkel kalóriát 
spórolsz. Helyettesíts napi egy vagy két 
étkezést a súlymegtartáshoz vagy 
súlycsökkentéshez.1

Kiegészítő termékek*: 
Pro Balance a sav-bázis egyensúlyért2. 
Protein ital az extra adag fehérjéért3 és 
Herbal Fasting diétás teakeverék támogatnak 
az úton.

SUPPORT

Online támogatás:  
A www.body-mission.com/hu weboldalon 
profitálhatsz a praktikus heti étrendből, a 
finom receptekből és a fitness 
gyakorlatokból - a plusz motivációért és a 
még jobb eredményekért.

TÖBB SIKER
Teljes körű, egyszerű és konkrét tervet kínál - 
ünnepeld a saját LR Body Mission sikereidet!

TÖBB MINŐSÉG
Szakértők által neked fejlesztve: tudományosan 
elismert, teljes körű koncepció a tartós 
eredményekért jojó-hatás nélkül.

TÖBB TERMÉSZETESSÉG
Számos, gondosan válogatott, természetes 
összetevő, melyek igazán különlegessé 
teszik az LR FIGU ACTIVE étkezéseket. 

TÖBB ÉLVEZET
Válassz a különböző ízvilágok közül és élvezd a 
különösen természetes, tiszta ízélményt.
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Ízletes zöld-
ségleves

Fűszeres 
curryleves

Lédús paradi-
csomleves

Imádnivaló 
kávé

Lágy 
vanília

Krémes 
csoki

Gyümölcsös 
eper

Ropogós málnás 
müzli

Értékesítési érvek:
• A shake-ek, levesek és

müzli teljes értékű étkezések
tökéletes egyensúlyban:
alacsony kalóriatartalommal, de
minden tápanyaggal, amire a
szervezetnek szüksége van

• Vegán, alacsony cukortartalmú1,
értékes élelmi rostokkal, mint
például az útifűmaghéj

• Sok értékes és természetes
összetevővel

• Finom íz, az ízvilágok széles
választéka (4 féle shake, 3 féle
leves, 1 müzli)

• Gyors és egyszerű elkészítési
mód

A finom LR FIGU ACTIVE étkezések az LR BODY MISSION fontos alkotóelemei. 
Könnyen elérheted a célod a krémes shake-ekkel, finom levesekkel és ropogós müzlivel.

CÉLCSOPORT
Az LR FIGU ACTIVE támogat a 
különböző célok elérésében. A 
termékek fogyáshoz2 és súlymegtar-
táshoz2, egészséges táplálkozáshoz 
is tökéletesek, de még akkor is, ha 
csak időt szeretnél spórolni.

JELLEMZŐK
Az LR FIGU ACTIVE shake-ek, leve-
sek és müzli gondosan válogatott, 
természetes összetevőket tartalmaz-
nak, melyek támogatnak a fogyás 
és a súlymegtartás során, valamint 
színesítik a mindennapos étkezé-
seket, bármilyen célt tűztél ki magad 
elé. Mindezt a fehérjék, szénhidrátok, 
zsírok, vitaminok és ásványi anyagok 
kiegyensúlyozott kombinációja teszi 

lehetővé. A finom ízek széles válasz-
téka támogatja a termékek hosszú 
távú fogyasztását és gondoskodik a 
változatosságról. 

A Német Táplálkozásért Felelős Tár-
saság a diéta során a táplálkozáson 
kívül felhívja a figyelmet a rendszeres 
mozgásra és az élelmiszerekhez való 
hozzáállásra is.
 Ezekhez tökéletes támogatást nyújt 
az LR BODY MISSION program.

LR FIGU ACTIVE 

1  Az LR Figu Active lédús paradicsomleves a természetes nyersanyagokban (pl. paradicsom) előforduló cukrot tartalmazza. Hozzáadott cukor nélkül. 
 LR Figu Active ropogós málnás müzli az elkészítési javaslat szerint fogyasztva.
2  Súlykontroll: a napi főétkezések közül kettőt helyettesíts (Figu Active shake-ekkel, levesekkel és müzlivel) kalóriaszegény táplálkozás mellett, így 

támogatva a fogyást. A meghatározott súly elérése érdekében minden nap két főétkezést érdemes helyettesítened étkezéshelyettesítő termékeinkkel.
Súlymegtartás: a napi főétkezések egyikét helyettesítsd (Figu Active shake-ekkel, levesekkel és müzlivel) kalóriaszegény táplálkozás mellett, így   
segítheted a súlymegtartást. A meghatározott súly elérése érdekében minden nap egy főétkezést érdemes helyettesítened étkezéshelyettesítő  

 termékeinkkel. 
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MADE IN GERMANYVEGÁNVEGAN ALACSONY 
CUKORTARTALOM*

ZUCKER-
FREI MAGAS 

ROSTTARTALOM
BALLAST-

STOFF-
QUELLE

TERMÉSZETES 
AROMÁK

NATÜRLICHE
AROMENMAGAS 

FEHÉRJETARTALOM**
HOHER

PROTEINGEHALT GLUTÉNMENTES***GLUTEN-
FREI LAKTÓZMENTESLAKTOSE-

FREI

LR FIGU ACTIVE 

Az LR FIGU ACTIVE étkezésekre a következők vonatkoznak:

ELKÉSZÍTÉS
Levesek
Készítsd el a levest egy kb. 500 ml 
űrtartalmú tányérban. Először tölts 
bele 350 ml forró vizet (kb. 60 fo-
kosat), majd kevergetés mellett önts 
hozzá 7 evőkanál port.

Shake-ek 
Az optimális feloldáshoz az LR FIGU 
ACTIVE shake-eket mindig shaker-
ben készítsd el. Először önts 300 ml 
cukormentes szójatejet a shakerbe, 
majd adj hozzá 3 evőkanál port. 
Rázd össze és kész is.

Müzli
Készítsd el a müzlit egy kb. 500 ml 
űrtartalmú tányérban. Önts 300 ml 
szójatejet a tányérba, majd adj hozzá 
6 evőkanál müzlit.

3 x + 300 ml7 x + 350 ml

* A természetes nyersanyagokban (pl. paradicsom) előforduló cukrot tartalmazza. Hozzáadott cukor nélkül.
**  A fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához.
*** Az LR Figu Active ropogós málnás müzli kivételével.

6 x + 300 ml 
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VEGAN

BALLAST-
STOFF-
QUELLE

ZUCKER-
FREI

GLUTEN-
FREI

LR BODY MISSION  |  LR FIGU ACTIVE |  Shake-ek

Összetevők: borsófehérje (39%), maltodextrin, 
kókuszolaj, erősen olajtalanított kakaópor (7%), 
útifűmaghéjpor (6%), természetes aromák, 
emulgálószer: szójaleticin, csicseriborsó-
fehérjekoncentrátum (2%), babfehérje-izolátum 
(2%), inulin (1%), kalcium-foszfát, kalcium-
karbonát, magnézium-hidroxid, édesítőszer: 
steviából származó steviolglikozid, kálium-foszfát, 
L-aszkorbinsav, elválasztószer: szilícium-dioxid, 
étkezési só, cink-oxid, nikotinamid, vas-pyrofoszfát, 
kalcium-D-pantotenát, antioxidáló: alfa-tokoferol, 
mangán-szulfát, D-α- tokoferilacetát, réz-karbonát, 
riboflavin, pyridoxin-hydroklorid, tiamin-
mononitrát, retinil-acetát, nátrium-jodid, pteroil-
monoglutaminsav, nátrium-szelenit, fillokinon, 
D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin.

LR FIGU ACTIVE  
krémes csoki shake

496 g (16 adag, 
adagonként 31 g)

Tápérték 100 g 
porban

% NRV** 
/ 100 g

adagonként (=1 
étkezés)

% NRV**,  

/ adag
 (=1 étkezés)

Energia 1771 kJ / 423 kcal 912 kJ / 218 kcal

Zsír 15 g 6,9 g

ebből telített zsírsavak 9,0 g 3,1 g

ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak 2,4 g 1,2 g

ebből többszörösen telítetlen zsírsavak 3,1 g 2,4 g

Szénhidrátok 29 g 14 g

ebből cukor 2,5 g 2,6 g

Élelmi rostok 13 g 7,3 g

Fehérje 36 g 21 g

Só 1,6 g 0,64 g

A-vitamin 796 μg 100 247 μg 31

D-vitamin 5,5 μg 110 1,7 μg 34

E-vitamin 6,6 mg 55 9,5 mg 79

C-vitamin 82 mg 103 25 mg 31

Tiamin 0,96 mg 87 0,48 mg 44

Riboflavin 1,2 mg 86 0,47 mg 34

Niacin 14 mg 88 6,9 mg 43

B6-vitamin 1,2 mg 86 0,53 mg 38

Folsav 174 μg 87 162 μg 81

B12-vitamin 2,8 μg 112 0,86 μg 34

Biotin 44 μg 88 19 μg 38

Pantoténsav 6,0 mg 100 1,9 mg 32

K-vitamin 69 μg 92 31 μg 41

Kalcium 737 μg 92 267 mg 33

Foszfor 757 μg 108 391 mg 56

Kálium 623 μg 31 703 mg 35

Vas 16 mg 114 6,5 mg 46

Cink 11 mg 110 3,3 mg 33

Réz 1,4 mg 140 0,78 mg 78

Jód 169 μg 113 58,5 μg 39

Szelén 78 μg 142 24 μg 44

Magnézium 252 mg 67 141 mg 38

Mangán 2,1 mg 105 1,3 mg 65

Nátrium 640 mg *** 256 mg ***

Linolsav 2,0 g *** 1,8 g ***

* A fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához.
**  ajánlott napi bevitel
*** nincs megadva ajánlott napi bevitel

MADE IN GERMANY

Gluténmentes

LaktózmentesLAKTOSE-
FREI

NATÜRLICHE
AROMENTermészetes 

aromák

Magas 
fehérjetartalom*

Magas  
rosttartalom

Alacsony  
cukortartalom 

Vegán
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LR BODY MISSION  |  LR FIGU  ACTIVE |  Shake-ek

Tápérték 100 g 
porban

% NRV** 
/ 100 g

adagonként (=1 
étkezés)

% NRV**,
/ adag

 (=1 étkezés)

Energia 1759 kJ (420 kcal) 908 kJ (217 kcal)

Zsír 15 g 6,7 g

ebből telített zsírsavak 9,3 g 3,3 g

ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak 1,7 g 1,0 g

ebből többszörösen telítetlen zsírsavak 2,2 g 2,1 g

Szénhidrátok 29 g 14 g

ebből cukor 3,6 g 2,9 g

Élelmi rostok 13 g 7,3 g

Fehérje 35 g 21 g

Só 1,7 g 0,68 g

A-vitamin 811 μg 101 251 μg 31

D-vitamin 5,5 μg 110 1,7 μg 34

E-vitamin 8,1 mg 68 9,7 mg 81

C-vitamin 82 mg 103 25 mg 31

Tiamin 0,66 mg 60 0,38 mg 35

Riboflavin 1,4 mg 100 0,51 mg 36

Niacin 11 mg 69 6,1 mg 38

B6-vitamin 1,2 mg 86 0,52 mg 37

Folsav 171 μg 86 161 μg 81

B12-vitamin 2,6 μg 104 0,82 μg 33

Biotin 44 μg 88 19 μg 38

Pantoténsav 6,8 mg 113 2,1 mg 35

K-vitamin 76 μg 101 33 μg 44

Kalcium 741 mg 93 269 mg 34

Foszfor 674 mg 96 365 mg 52

Kálium 394 mg 20 632 mg 32

Vas 12 mg 86 5,5 mg 39

Cink 11 mg 110 3,5 mg 35

Réz 1,2 mg 120 0,72 mg 72

Jód 176 μg 117 60,7 μg 40

Szelén 76 μg 138 24 μg 44

Magnézium 257 mg 69 143 mg 38

Mangán 1,6 mg 80 1,1 μg 55

Nátrium 686 mg *** 270 mg ***

Linolsav 2,1 g *** 1,9 g ***

LR FIGU ACTIVE  
gyümölcsös eper shake 

496 g (16 adag, 
adagonként 31 g)

Összetevők: szójafehérje-izolátum (31%), 
maltodextrin, kókuszolaj, borsófehérje (8%), 
útifűmaghéjpor (6%), inulin (5%), emulgálószer: 
szójaleticin, természetes aromák, babfehérje-
izolátum (2%), kalcium-karbonát, kalcium-
foszfát, színező élelmiszer: céklalépor, 
magnézium-hidroxid, kálium-foszfát, 
édesítőszer: steviából származó steviolglikozid, 
eperpor (0,2%), savanyítószer: citromsav, 
borsav, elválasztószer: szilícium-dioxid, étkezési 
só, L-aszkorbinsav, cink-oxid, vas-pyrofoszfát, 
nikotinamid, kalcium-D-pantotenát, D-α-
tokoferilacetát, mangán-szulfátantioxidáló: alfa-
tokoferol, réz-karbonát, riboflavin, pyridoxin-
hydroklorid, tiamin-mononitrát, retinil-acetát, 
pteroil-monoglutaminsav, nátrium-jodid, nátrium-
szelenit, fillokinon, D-biotin, kolekalciferol, 
cianokobalamin.

* A fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához.
**  ajánlott napi bevitel
*** nincs megadva ajánlott napi bevitel

VEGAN

BALLAST-
STOFF-
QUELLE

ZUCKER-
FREI

GLUTEN-
FREI

MADE IN GERMANY

Gluténmentes

LaktózmentesLAKTOSE-
FREI

NATÜRLICHE
AROMENTermészetes 

aromák

Magas 
fehérjetartalom*

Magas  
rosttartalom

Alacsony  
cukortartalom 

Vegán
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LR BODY MISSION  |  LR FIGU ACTIVE |  Shake-ek

Tápérték 100 g 
porban

% NRV** 
/ 100 g

adagonként (=1 
étkezés)

% NRV**,  

/ adag
 (=1 étkezés)

Energia 1777 kJ (424 kcal) 914 kJ (218 kcal)

Zsír 15 g 6,8 g

ebből telített zsírsavak 8,8 g 3,1 g

ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak 2,3 g 1,2 g

ebből többszörösen telítetlen zsírsavak 3,1 g 2,4 g

Szénhidrátok 29 g 14 g

ebből cukor 2,7 g 2,6 g

Élelmi rostok 13 g 7,3 g

Fehérje 36 g 22 g

Só 1,8 g 0,69 g

A-vitamin 802 μg 100 248 μg 31

D-vitamin 5,5 μg 110 1,7 μg 34

E-vitamin 6,6 mg 55 9,3 mg 78

C-vitamin 82 mg 103 25 mg 31

Tiamin 0,97 mg 88 0,48 mg 44

Riboflavin 1,2 mg 86 0,46 mg 33

Niacin 14 mg 88 6,9 mg 43

B6-vitamin 1,2 mg 86 0,52 mg 37

Folsav 174 μg 87 162 μg 81

B12-vitamin 2,8 μg 112 0,85 μg 34

Biotin 44 μg 88 19 μg 38

Pantoténsav 6,1 mg 102 1,9 mg 32

K-vitamin 70 μg 93 31 μg 41

Kalcium 707 mg 88 258 mg 32

Foszfor 809 mg 116 406 mg 58

Kálium 445 mg 22 648 mg 32

Vas 14 mg 100 6,0 mg 43

Cink 11 mg 110 3,3 mg 33

Réz 1,2 mg 120 0,71 mg 71

Jód 169 μg 113 58,5 μg 39

Szelén 79 μg 144 24 μg 44

Magnézium 239 mg 64 137 mg 37

Mangán 1,8 mg 90 1,2 mg 60

Nátrium 707 mg *** 276 mg ***

Linolsav 2,5 g **** 2,0 g ****

LR FIGU ACTIVE  
imádnivaló kávé shake

496 g (16 adag, 
adagonként 31 g)

Összetevők: borsófehérje (41%), 
maltodextrin, kókuszolaj, útifűmaghéjpor 
(6%), természetes aromák, emulgálószer: 
szójaleticin, inulin (4%), koffeinmentes 
instant kávé (3%), babfehérje-izolátum (2%), 
csicseriborsófehérje-koncentrátum (2%), 
kalcium-foszfát, kakaópor, kalcium-karbonát, 
kálium-foszfát, magnézium-hidroxid, 
édesítőszer: steviából származó steviolglikozid, 
étkezési só, L-aszkorbinsav, elválasztószer: 
szilícium-dioxid, cink-oxid, nikotinamid, 
vas-pyrofoszfát, kalcium-D-pantotenát, 
antioxidáló: alfa-tokoferol, mangán-szulfát, D-
α-tokoferilacetát,
réz-karbonát, riboflavin, pyridoxin-hydroklorid, 
tiamin-mononitrát, retinil-acetát, pteroil-
monoglutaminsav, nátrium-jodid, nátrium-
szelenit, fillokinon, D-biotin, kolekalciferol, 
cianokobalamin.

* A fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához.
**  ajánlott napi bevitel
*** nincs megadva ajánlott napi bevitel

VEGAN

BALLAST-
STOFF-
QUELLE

ZUCKER-
FREI

GLUTEN-
FREI

MADE IN GERMANY

Gluténmentes

LaktózmentesLAKTOSE-
FREI

NATÜRLICHE
AROMENTermészetes 

aromák

Magas 
fehérjetartalom*

Magas  
rosttartalom

Alacsony  
cukortartalom 

Vegán
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LR BODY MISSION  |  LR FIGUA CTIVE |  Shake-ek

LR FIGU ACTIVE 
lágy vanília shake

496 g (16 adag, 
adagonként 31 g)

Tápérték 100 g 
porban

% NRV** 
/ 100 g

adagonként (=1 
étkezés)

% NRV**,
/ adag

 (=1 étkezés)

Energia 1754 kJ (419 kcal) 907 kJ (216 kcal)

Zsír 15 g 6,7 g

ebből telített zsírsavak 9,4 g 3,3 g

ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak 1,7 g 1,0 g

ebből többszörösen telítetlen zsírsavak 2,2 g 2,1 g

Szénhidrátok 30 g 14 g

ebből cukor 3,8 g 3,0 g

Élelmi rostok 13 g 7,3 g

Fehérje 35 g 21 g

Só 1,7 g 0,67 g

A-vitamin 811 μg 101 251 μg 31

D-vitamin 5,5 μg 110 1,7 μg 34

E-vitamin 8,1 mg 68 9,7 mg 81

C-vitamin 82 mg 103 25 mg 31

Tiamin 0,66 mg 60 0,38 mg 35

Riboflavin 1,4 mg 100 0,52 mg 37

Niacin 11 mg 69 6,1 mg 38

B6-vitamin 1,2 mg 86 0,52 mg 37

Folsav 170 μg 85 161 μg 81

B12-vitamin 2,6 μg 104 0,82 μg 33

Biotin 44 μg 88 19 μg 38

Pantoténsav 6,8 mg 113 2,1 mg 35

K-vitamin 76 μg 101 33 μg 44

Kalcium 741 mg 93 269 mg 33

Foszfor 671 mg 96 364 mg 52

Kálium 385 mg 19 629 mg 31

Vas 12 mg 86 5,5 mg 39

Cink 11 mg 110 3,3 mg 33

Réz 1,2 mg 120 0,72 mg 72

Jód 176 μg 117 60,6 μg 40

Szelén 76 μg 138 24 μg 44

Magnézium 257 mg 69 143 mg 38

Mangán 1,7 mg 85 1,2 mg 60

Nátrium 680 mg **** 268 mg ****

Linolsav 2,1 g **** 1,9 g ****

* A fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához.
**  ajánlott napi bevitel
***  nincs megadva ajánlott napi bevitel

Összetevők: szójafehérje-izolátum (31%), 
maltodextrin, kókuszolaj, borsófehérje (8%), 
útifűmaghéjpor (6%), inulin (5%), emulgálószer: 
szójaleticin, természetes aromák, babfehérje-
izolátum (2%), kalcium-karbonát, kalcium-foszfát, 
magnézium-hidroxid, kálium-foszfát, 
édesítőszer: steviából származó steviolglikozid, 
elválasztószer: szilícium-dioxid, étkezési só, 
L-aszkorbinsav, vaníliapor (0,1%), színező 
élelmiszer: kap-jasmin kivonat, cink-oxid, vas-
pyrofoszfát, nikotinamid, kalcium-D-pantotenát, 
D-α- tokoferilacetát, mangán-szulfát, antioxidáló: 
alfa-tokoferol, 
réz-karbonát, riboflavin, pyridoxin-hydroklorid, 
tiamin-mononitrát, retinil-acetát, pteroil-
monoglutaminsav, nátrium-jodid, nátrium-szelenit, 
fillokinon, D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin.

VEGAN

BALLAST-
STOFF-
QUELLE

ZUCKER-
FREI

GLUTEN-
FREI

MADE IN GERMANY

Gluténmentes

LaktózmentesLAKTOSE-
FREI

NATÜRLICHE
AROMENTermészetes 

aromák

Magas 
fehérjetartalom*

Magas  
rosttartalom

Alacsony  
cukortartalom 

Vegán
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LR BODY MISSION  |  LR FIGU ACTIVE |  Levesek

LR FIGU ACTIVE  
ízletes zöldségleves

488 g (8 adag,  
adagonként 61 g)

Tápérték 100 g 
porban

% NRV** 
/ 100 g

adagonként (=1 
étkezés)

% NRV**,
/ adag

 (=1 étkezés)

Energia 1471 kJ (350 kcal) 897 kJ (214 kcal)

Zsír 8,4 g 5,1 g

ebből telített zsírsavak 5,1 g 3,1 g

ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak 1,1 g 0,7 g

ebből többszörösen telítetlen zsírsavak 2,2 g 1,3 g

Szénhidrátok 30 g 18 g

ebből cukor 6,6 g 4,0 g

Élelmi rostok 16 g 9,8 g

Fehérje 31 g 19 g

Só 4,9 g 3,0 g

A-vitamin 541 μg 68 330 μg 41

D-vitamin 3,0 μg 60 1,8 μg 37

E-vitamin 6,9 mg 58 4,2 mg 35

C-vitamin 88 mg 110 54 mg 67

Tiamin 0,74 mg 67 0,45 mg 41

Riboflavin 0,89 mg 64 0,54 mg 39

Niacin 12 mg 75 7,4 mg 46

B6-vitamin 1,4 mg 100 0,85 mg 61

Folsav 145 μg 73 88,5 μg 44

B12-vitamin 1,6 μg 64 0,98 μg 39

Biotin 41 μg 82 25 μg 50

Pantoténsav 3,6 mg 60 2,2 mg 37

K-vitamin 90 μg 120 55 μg 73

Kalcium 604 mg 76 368 mg 46

Foszfor 754 mg 108 460 mg 66

Kálium 1526 mg 76 931 mg 47

Vas 13 mg 93 7,9 mg 56

Cink 5,7 mg 57 3,5 mg 35

Réz 0,62 mg 62 0,38 mg 38

Jód 94,6 μg 63 57,7 μg 38

Szelén 35 μg 64 21 μg 38

Magnézium 255 mg 68 156 mg 41

Mangán 1,3 mg 65 0,79 mg 40

Nátrium 1967 mg *** 1200 mg ***

Linolsav 2,0 g *** 1,2 g ***

* A fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához.
** ajánlott napi bevitel
*** nincs megadva ajánlott napi bevitel

Összetevők: 
szójafehérje-izolátum (25%), burgonyapehely 
(12%) (burgonya (99%), emulgeálószer: 
étkezési zsírsavakból származó mono- és 
digliceridek, stabilizálószer: difoszfátok, 
fűszerkivonat), maltodextrin, brokkoli 
(10%), inulin (7%), póréhagyma (5%), 
alaplé (hidrolizált kukoricafehérje, só, 
napraforgóolaj), kókuszolaj, emulgeálószer: 
szójalecitin, borsófehérje (3%), természetes 
aromák, hagyma (3%), kálium-foszfát, 
kalcium-karbonat, babfehérje-izolátum (1%), 
petrezselyem (1%), magnézium-hidroxid, 
útifűmaghéjpor (1%), étkezési só, fekete 
bors (0,2%), L-aszkorbinsav, elválasztószer: 
szilícium-oxid, sűrítő anyag: guaramagliszt, 
vas-difoszfát, cink-oxid, nikotinamid, 
DL-α-tocoferolacetát, mangán-szulfát, 
kálcium-D-pantotenát, antioxidáló szer: 
alfa-tokoferolacetát, édesítőszer: steviából 
származó steviolglikozid, riboflavin, piridoxin-
hidroklorid, tiamin-mononitrát, retinil-acetát, 
réz-karbonát, pteroil-monoglutaminsav, 
nátrium-jodid, nátrium-szelenit, fillokinon, 
D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin.

MADE IN GERMANY

GluténmentesGLUTEN-
FREI

LaktózmentesLAKTOSE-
FREI

NATÜRLICHE
AROMENTermészetes  

aromák

Magas 
fehérjetartalom*

Magas 
rosttartalom

Alacsony  
cukotartalom 

Vegán
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LR BODY MISSION  |  LR FIGU ACTIVE |  Levesek

LR FIGU ACTIVE  
lédús paradicsomleves

488 g (8 adag,  
adagonként 61 g)

Tápérték 100 g 
porban

% NRV** 
/ 100 g

adagonként (=1 
étkezés)

% NRV**,
/ adag

 (=1 étkezés)

Energia 1503 kJ / 357 kcal 917 kJ (218 kcal)

Zsír 6,3 g 3,8 g

ebből telített zsírsavak 1,6 g 1,0 g

ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak 1,9 g 1,2 g

ebből többszörösen telítetlen zsírsavak 2,8 g 1,7 g

Szénhidrátok 36 g 22 g

ebből cukor 15 g 9,2 g

Élelmi rostok 13 g 7,9 g

Fehérje 33 g 20 g

Só 3,1 g 1,9 g

A-vitamin 480 μg 60 293 μg 37

D-vitamin 3,0 μg 60 1,8 μg 37

E-vitamin 11 mg 92 6,6 mg 55

C-vitamin 74 mg 93 45 mg 56

Tiamin 0,95 mg 86 0,58 mg 53

Riboflavin 1,1 mg 79 0,67 mg 48

Niacin 13 mg 81 7,7 mg 48

B6-vitamin 1,4 mg 100 0,85 mg 61

Folsav 188 μg 94 115 μg 57

B12-vitamin 1,5 μg 60 0,92 μg 37

Biotin 30 μg 60 18 μg 36

Pantoténsav 4,8 mg 80 2,9 mg 49

K-vitamin 61 μg 81 37 μg 49

Kalcium 526 mg 66 321 mg 40

Foszfor 517 mg 74 315 mg 45

Kálium 1797 mg 90 1096 mg 55

Vas 10 mg 71 6,2 mg 44

Cink 6,6 mg 66 4,0 mg 40

Réz 0,71 mg 71 0,43 mg 43

Jód 94,2 μg 63 57,5 μg 38

Szelén 34 μg 62 21 μg 38

Magnézium 244 mg 65 149 mg 40

Mangán 1,4 mg 70 0,85 mg 43

Nátrium 1241 mg *** 757 mg ***

Linolsav 2,6 g *** 1,6 g ***

Összetevők: 
paradicsompor (35%), borsófehérje 
(30%), maltodextrin, emulgeálószer: 
szójalecitin, természetes aromák, inulin 
(3,5%), alaplé (hidrolizált kukoricafehérje, 
só, napraforgóolaj), hagyma (2%), 
útifűmaghéjpor (1%), kalcium-karbonát, 
csicseriborsófehérje-koncentrátum 
(1%), babfehérje-izolátum (1%), színező 
élelmiszer: céklalépor, sűrítő: guaramagliszt, 
savanyúságot szabályozó anyag: citromsav, 
oregánó (0,8%), bazsalikom (0,8%), 
magnézium-hidroxid, só, fekete bors, 
L-aszkorbinsav, fűszerpaprika (0,1 %), 
nikotinamid, kálium-foszfát, cink-oxid, DL-
alfa-tocoferolacetát, kálcium-D-pantotenát, 
vas-difoszfát, mangán-szulfát,
 antioxidáló szer: α-tokoferol, édesítőszer: 
steviából származó steviolglikozid, 
elválasztó szer: szilícium-dioxid, riboflavin, 
piridoxin-hidroklorid, tiamin-mononitrát, 
retinil-acetát, pteroil-monoglutaminsav, 
nátrium-jodid, fillokinon, D-biotin, réz-
karbonát, nátrium-szelenit, kolekalciferol, 
cianokobalamin.

* A fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához.
**  ajánlott napi bevitel
*** nincs megadva ajánlott napi bevitel

MADE IN GERMANY
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LaktózmentesLAKTOSE-
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NATÜRLICHE
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LR FIGU ACTIVE  
fűszeres curryleves

488 g (8 adag,  
adagonként 61 g)

Tápérték 100 g 
porban

% NRV** 
/ 100 g

adagonként (=1 
étkezés)

% NRV**,
/ adag

 (=1 étkezés)

Energia 1505 kJ (358 kcal) 918 kJ (218 kcal)

Zsír 7,6 g 4,6 g

ebből telített zsírsavak 3,5 g 2,1 g

ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak 1,2 g 0,7 g

ebből többszörösen telítetlen zsírsavak 2,7 g 1,6 g

Szénhidrátok 34 g 21 g

ebből cukor 5,6 g 3,4 g

Élelmi rostok 14 g 8,5 g

Fehérje 31 g 19 g

Só 4,9 g 3,0 g

A-vitamin 630 μg 79 384 μg 48

D-vitamin 3,0 μg 60 1,8 μg 37

E-vitamin 6,9 mg 58 4,2 mg 35

C-vitamin 49 mg 61 30 mg 38

Tiamin 0,69 mg 63 0,42 mg 38

Riboflavin 0,89 mg 64 0,54 mg 39

Niacin 13 mg 81 7,6 mg 48

B6-vitamin 0,97 mg 69 0,59 mg 42

Folsav 147 μg 74 89,7 μg 45

B12-vitamin 1,6 μg 64 0,98 μg 39

Biotin 42 μg 84 26 μg 52

Pantoténsav 3,6 mg 60 2,2 mg 37

K-vitamin 58 μg 77 35 μg 47

Kalcium 519 mg 65 317 mg 40

Foszfor 751 mg 107 458 mg 65

Kálium 1257 63 767 mg 38

Vas 8,9 mg 64 5,4 mg 39

Cink 5,8 mg 58 3,5 mg 35

Réz 0,64 mg 64 0,39 mg 39

Jód 98,5 μg 66 60,1 μg 40

Szelén 34 μg 62 21 μg 38

Magnézium 238 mg 63 145 mg 39

Mangán 1,3 mg 65 0,79 mg 40

Nátrium 1970 mg *** 1202 mg ***

Linolsav 2,1 g *** 1,3 g ***

Összetevők: szójafehérje-izolátum 
(28%), maltodextrin, burgonyapehely 
(13%) (burgonya 99%), emulgeálószer: 
étkezési zsírsavakból származó mono- 
és digliceridek, stabilizátor: difoszfátok, 
fűszerkivonat), inulin (8%), curry-
fűszerkeverék (5%) (koriander, kurkuma, 
görögszéna, gyömbér, chili, kömény, 
kardamom, jamaikai szegfűbors, lestyán) 
alaplé (hidrolizált kukoricafehérje, só, 
napraforgóolaj), emulgeálószer: szójalecitin, 
borsófehérje (3%), vöröslencseliszt (3%), 
természetes aromák, répa (2%), kókuszolaj, 
vöröshagyma (2%), kálium-foszfát, kalcium-
karbonát, póréhagyma (1%), babfehérje-
izolátum (1%), étkezési só, petrezselyem 
(1%), gyömbérpor (1%), magnézium-
hidroxid, útifűmaghéj (1%), fekete bors 
(0,2%), L-aszkorbinsav, szerecsendió, 
sűrítő anyag: guaramagliszt, elválasztószer: 
szilícium-dioxid, vas-pirofoszfát, cink-oxid, 
nikotinamid, D-α-tokoferilacetát, mangán-
szulfát, kalcium-D-pantotenát, édesítőszer: 
steviából szárma stevoilglikozid, 
antioxidálószer: alfa-tokoferol, riboflavin, 
pyridoxin-hidroklorid, tiamin-mononitrát, 
retinil-acetát, réz-karbonát, pteroil-
monoglutaminsav, nátrium-jodid, nátrium-
szelenit, fillokinon, D-biotin, kolekalciferol, 
cianokobalamin.

* A fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához.
**  ajánlott napi bevitel
*** nincs megadva ajánlott napi bevitel
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LR FIGU ACTIVE  
ropogós málnás müzli

420 g (12 adag, 
adagonként 35 g)

Összetevők: Zabpehely (18%), borsófehérje
(15%) barna rizs ropogós (teljes rizsliszt)
(10%), étcsokoládé cseppek (kakaómassza
(48%), cukor, kakaóvaj (6%), emulgeálószer: 
szójalecitinek) (10%), szója ropogós (szójafehérje 
izolátum (70%), rizsdara, szójaliszt, só) (9%), 
Kakaós ropogós (rizsliszt, kakaópor (7%), só, 
természetes aroma) (5%), napraforgórizs
Cruspies (napraforgó fehérje (75%), rizsliszt)
(3%), kukorica dextrin, emulgeálószer: 
szójalecitinek; Fava babfehérje izolátum 
(2%), lenmagliszt (2%), málnadarabok (2%), 
áfonyadarabok (2%), pörkölt apróra vágott mogyoró 
(2%), Kalcium-foszfát, kálium-foszfát, természetes 
aromák, útifűmaghéjpor (1%), eperdarabok
(1%), almadarabok (1%), magnézium-hidroxid, 
savanyító: citromsav; sűrítő anyag:
guargumi; só, L-aszkorbinsav, édesítőszer:
a steviából származó szteviol-glikozidok; vas-
pirofoszfát, cink-oxid, nikotinamid, D-α-tokoferil-
acetát, Kalcium D-pantotenát, antioxidáns: alfa-
tokoferol; rézkarbonát, riboflavin, piridoxin-
hidroklorid, mangán-szulfát, tiamin-mononitrát, 
Retinil-acetát, Pteroilmonoglutaminsav, Nátrium-
jodid, Nátrium-szelenit, filokinon, D-biotin, 
kolekalciferol, cianokobalamin.

Tápérték 100 g porban % NRV1 
/ 100 g

adagonként (=1 
étkezés)2

% NRV1

/ adag
(=1 étkezés)2

Energia 1605 kJ (382 kcal) 925 kJ (220 kcal)

Zsír 11 g 6,0 g

ebből telített zsírsavak 3,6 g 1,6 g

ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak 3,9 g 1,8 g

ebből többszörösen telítetlen zsírsavak 2,7 g 2,4 g

Szénhidrátok 38 g 18 g

ebből cukor 8,6 g 4,8 g

Élelmi rostok 12 g 7,5 g

Fehérje 26 g 20 g

Só 1,5 g 0,66

A-vitamin 716 μg 90 250 μg 31

D-vitamin 4,8 μg 96 1,7 μg 34

E-vitamin 14 mg 117 12 mg 100

C-vitamin 90 mg 113 32 mg 40

Tiamin 1,0 mg 91 0,53 48

Riboflavin 1,2 mg 86 0,51 36

Niacin 16 mg 100 8,3 mg 52

B6-vitamin 1,2 mg 86 0,57 41

Folsav 192 μg 96 175 μg 88

B12-vitamin 2,3 μg 92 0,81 32

Biotin 42 μg 84 20 μg 40

Pantoténsav 5,6 mg 93 2,0 mg 33

K-vitamin 79 μg 105 37 μg 49

Kalcium 707 mg 88 286 mg 36

Foszfor 1011 mg 144 510 mg 73

Kálium 958 mg 48 845 mg 42

Vas 16 mg 114 7,3 mg 52

Cink 10 mg 100 3,7 mg 37

Réz 1,2 mg 120 0,76 76

Jód 136 μg 91 54 μg 36

Szelén 59 μg 107 21 μg 38

Magnézium 300 mg 80 168 mg 45

Mangán 1,8 mg 90 1,2 mg 60

Nátrium 586 mg *** 262 mg ***

Linolsav 2,3 g *** 2,0 g ***

* A fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához.
**  ajánlott napi bevitel
*** nincs megadva ajánlott napi bevitel
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