
15.390,–

11.490,–

20650   33p

Az LR Health & Beauty Systems fenntartja a közölt adatokkal illetve a tartalom bármely 
részével kapcsolatos változtatás jogát, az esetleges nyomdahibákból fakadó 

tévedésekért nem vállal felelősséget.

LR Partnered:

Az LR termékeit LR Partnerek értékesítik.
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-25%

A LEGJOBB
LR AJÁNDÉKOK

Tökéletes 
ajándék

* A termék megvásárlásával az LR 350 Ft adománnyal támogatja 
az LR Global Kids Fund alapítványt. Az LR az egész világon 
támogatja ezáltal a rászoruló gyermekeket.

SOS ÁPOLÁS
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

Aloe vera box
(koncentrátum, propoliszos krém, 
elsősegély spray - 150 ml)

Három LR ALOE VIA speciális ápoló egy 
dobozban minden esetre. A 83% aloe vera 
gélt tartalmazó könnyű spray megnyugtatja 
és hűsíti a bőrt. A frissítő gélkoncentrátum 
ideális száraz, irritált bőrre. A 79% aloe verát 
tartalmazó védő propoliszos krém pedig 
támogatja a különösen száraz bőrt.
Propoliszos krém (100 ml)
Koncentrátum (100 ml)
Elsősegély spray (150 ml)

350 FT 
ADOMÁNY*



12.870,–

9.590,–

6.340.-

4.750,–

4.290,–

3.850,– 2.050,–

1.840,–

250 ml (1.540 Ft/100 ml)
50 ml (3.680 Ft/100 ml)

20318   25p

20328   12p 20329   6p

20330   12p
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-10% -10%

-25%

-25%

Tudományosan bizonyított: 
kíméletes a fogakhoz

SZÜLÉSZNŐK ÉS 
GYERMEKORVOSOK 

AJÁNLÁSÁVAL

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

A LEGKISEBBEKNEK
A LEGJOBBAT!

AMIKOR A GYEREKEINK JÓL VANNAK, 
MI IS JÓL VAGYUNK.

AZ ÉRTÉKES LR ALOE VIA BABA- ÉS 
GYERMEKÁPOLÁSI TERMÉKEKKEL 

VALAMI IGAZÁN FONTOSAT ADHATUNK A 
KICSIKNEK: GYENGÉDEN VÉDETT BŐRT ÉS 
ERŐS FOGAKAT. RÁADÁSUL MINDEN NAP!

Tökéletes 
ajándék

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

A szett érzékeny bababőrre a legjobb 
választás: aloe verával és értékes bio 
növényi kivonatokkal. Extra gyengéd 
habfürdő és sampon 30% aloe vera 
géllel a gyengéd tisztításért. Fájós 
pelenkafelületre: gazdag popsikrém 
40% aloe vera géllel. A bőr védőrétegének 
támogatására: extra gyengéd  arc- és 
testápoló 40% aloe vera géllel.
Aloe vera baba habfürdő és sampon (250 ml)
Aloe vera baba popsikrém (100 ml)
Aloe vera baba arc- és testápoló (100 ml)

Aloe vera Kids szett
(3 az 1-ben tusfürdő, sampon és 
balzsam, Aloe vera csillogó fogkrém) 

Tisztító és ápoló dzsungel szórakozás 
gyerekeknek. Tedd dzsungel-élménnyé 
gyermeked bőrének és fogainak napi 
tisztítását!

Aloe vera Kids 3 az 1-ben tusfürdő, sampon és balzsam (250 ml)
Aloe vera Kids csillogó fogkrém (100 ml)

Aloe vera Kids 
3 az 1-ben tusfürdő, sampon és balzsam

A 3 az 1-ben tusfürdő, sampon és balzsam 
nagyszerű szórakozást és gyengéd tisztítást 
biztosít a zuhany alatt. 30% aloe vera géllel, 
panthenollal és bio őszibarack kivonattal.

Aloe vera Kids 
csillogó fogkrém

A csillogó fogkrém olyan erős fogakat biztosít, 
mint akár csak egy tigrisnek. 38% aloe vera 
géllel, xilittel és kalciummal az érzékeny 
tejfogak gyengéd tisztításához és ápolásához. 
Fogszuvasodás elleni védelemmel.

HAJHÚZÁS 
NÉLKÜL!



3.990,–

3.190,–

100 ml 

4.150,–

3.290,–

100 ml 

6.150,–

4.890,–

200 ml (2.425 Ft/100 ml)

5.180,–

3.850,–

2 x 50  ml (3.850 Ft/100 ml)

8.480,–

6.290,–

27517   10p

20631   10p
20757   10p

20617   18p

20639   16p
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-20%

-20%

-20%

-25%

-25%

TIPP
A bársonyosan puha lábakért éjszakára:  
lefekvés előtt bőségesen krémezd be a 
lábad a lábápoló krémmel, majd vegyél fel 
egy kényelmes zoknit! A krém egy éjszakán 
át beszívódik, és másnap újra bársonyosan 
puha lesz a lábad. 

Tökéletes 
ajándék

Aloe vera 
lábápoló krém

Gyorsan felszívódó krém repedezett, 
érdes lábakra 30% aloe vera géllel és 
bio magnólia kivonattal

Aloe vera 
kímélő arc- és testápoló

Gazdag, nem zsírosodó arc- és testápoló 
a bársonyos és érezhetően puha bőrért 35% aloe 
vera géllel és bio magnólia kivonattal.

Aloe vera 
testápoló balzsam

Tápláló és intenzíven ápoló balzsam 69% aloe 
vera géllel és bio magnólia kivonattal. Javítja a bőr 
nedvességtartalmát.

HA MINDENKÉPP ÁPOLÁSRA VAN SZÜKSÉGE A CSALÁDNAK, AZ LR 
ALOE VIA ÁPOLÁSI TERMÉKEK ÉPPEN NEKTEK VALÓK.
AKÁR FIATAL VAGY IDŐSEBB SZÁMÁRA, TETŐTŐL TALPIG 
MEGFELELŐ ÁPOLÁST NYÚJTANAK. 

NAPI BŐRÁPOLÁS
AZ EGÉSZ CSALÁDNAK

Aloe vera 
golyós dezodor 2-es csomag

Dupla védelem a kellemetlen testszag és 
a hónalj nedvesedése ellen 15% aloe vera 
géllel. Teljesen alkoholmentes formula.

Aloe vera 
krémszappan szett
(krémszappan, krémszappan utántöltő)

Tápláló és gyengéd krémszappan a 
kezeknek. Most készletben praktikus 
utántöltővel!

Aloe vera krémszappan  (250 ml)
Aloe vera krémszappan utántöltő (500 ml)



8.350,–

6.650,–

50 ml (13.300 Ft/100 ml)

8.250,–

6.550,–

15 ml (43.667 Ft/100 ml)

4.950,–

200 ml 
(2.475 Ft/100 ml)

9.990,–

50 ml 
(19.980 Ft/100 ml)

14.940,–

11.990,–

20679   21p 20677   21p
20855   16p 20856   32p

20857   34p
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-20% -20%

1.  Először tisztítsd meg arcod 
az Aloe vera Essence of Rose 
micellás vízzel!

2.  Arctisztítás után kényeztesd 
magad egy relaxáló 
arcmasszázzsal az Aloe vera 
Essence of Rose arcszérum 
segítségével!

* A képen látható rPET anyaga színben eltérhet világosszürke irányban. A zárak, fedők, kupakok műanyagból készültek (PP).

Limitált

A MEGOSZTOTT BOLDOGSÁG 
KETTŐS BOLDOGSÁG. GYŐZD 
MEG SZERETTEID A HELYES 
ÁPOLÁSI RUTINRÓL, ÉS ADJ IGAZI 
KINCSEKET NEKIK!
ÍGY SUGÁRZÓVÁ 
VARÁZSOLHATOD ŐKET  IS!

ÁPOLÁSI RUTIN
TAVASZRA

Tökéletes 
ajándék

A friss 
rózsaszirmok 

illatával

SZETT
AKCIÓ

Aloe vera 
hidratáló gél

Az arc extra frissességéért. Könnyű, gyorsan 
felszívódó, sorbet textúrájú krém, mely 
intenzíven hidratál. 50% aloe vera géllel és 
bio olíva kivonattal.

Aloe vera 
szemkörnyékápoló

Ideális intenzív ápolás az érzékeny 
szemkörnyék számára. Feszesebb és 
friss megjelenésű bőr az 50%-os aloe 
vera gélnek, a bio olíva kivonatnak és 
a haloxilnak köszönhetően.

EGYENKÉNT IS RENDELHETŐ

Aloe vera 
ESSENCE OF 
ROSE micellás víz

Aloe vera 
ESSENCE OF 
ROSE arcszérum

Aloe vera 
Essence of Rose szett
(micellás víz, arcszérum)

Az Aloe vera ESSENCE OF ROSE 
micellás víz  praktikus megoldás 
micellás technológiával a gyors és 
gyengéd arctisztításhoz, beleértve 
a smink eltávolítását is. Az 
Aloe vera ESSENCE OF ROSE 
arcszérum kiváló minőségű ápoló 
esszenciája intenzív nedvességgel és 
tápanyagokkal látja el a bőrt. 50% 
aloe vera géllel és bio rózsavízzel.

Micellás víz (200 ml) +
Arcszérum (50 ml)

AZ ÜVEGEK ÉS A TÉGELYEK 
ÚJRAHASZNOSÍTOTT
ANYAGOKBÓL KÉSZÜLTEK 
(RPET)*



7.390,–

6.250,–

125 ml (5.000 Ft/100 ml)

7.390,–

6.250,–

200 ml (3.125 Ft/100 ml)

30.570,–

22.790,–

15.790,–
30 ml (52.633 Ft/100 ml)

15.790,–
30 ml (52.633 Ft/100 ml)

28000   19p

28001   19p

28008   62p

28280   49p

28191   49p
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-15%

-15%

Ápolási rutin neked:
1.  Tisztítsd meg arcbőröd 

reggel és este az arctisztító 
krémmel és az arctisztító 
kefe fejjel!

2.  Ezután vidd fel a bőrtisztító 
és nyugtató arctonikot!

3.  Végül használd a Zeitgard 
niacinamid szérumot 
alapként a nappali vagy 
éjszakai ápolás előtt!

Tipp: Kezdd napi egyszeri 
1-2 cseppel, és lassan emeld 
a mennyiséget 3-4 cseppre 
reggel és este!

HASZNÁLAT: 
ARCTISZTÍTÓ 
FEJJEL – 70107

TIPP
Hetente kétszer cseréld ki a  
Zeitgard niacinamid szérumot a 
C-vitamin szérumra, és varázsold 
még ragyogóbbá a bőröd!

Limitált

ÚJ!

AZ LR ZEITGARD A GYÖNYÖRŰ 
BŐR TITKA!
RAGYOGÓAN SZÉP BŐR BÁRMELY 
ÉLETKORBAN.

IDŐTLEN
SZÉPSÉG?

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

HASZNÁLAT: 
BŐRRADÍROZÓ 
FEJJEL – 70104

Tökéletes 
ajándék

Zeitgard arctisztító krém

Gyengéden, de alaposan megtisztítja az 
arcbőrt.
A harungana kivonatot tartalmazó finom 
krém támogatja a bőr regenerálódását és 
javítja annak megjelenését. Az eredmény: 
revitalizált, gyengéden matt arcbőr.

Zeitgard 
arctisztító tonik

Tisztítja és nyugtatja a bőrt, erősíti annak 
természetes védő funkcióját cink PCA-val, 
allantoinnal és panthenollal, a harungana 
kivonatnak köszönhetően pedig élénkítő 
hatású. Az alkoholmentes formula minden 
bőrtípusra alkalmas és visszaállítja a bőr 
természetes pH-értékét.

Zeitgard megelőző 
arcápoló szett
(arctisztító krém, 
arctisztító tonik, 
niacinamid szérum)

Tökéletes alap a 
mindennapi arcápolási 
rutinhoz.
Arctisztító krém (125 ml)
Arctisztító tonik (200 ml)
Niacinamid szérum (30 ml)

Zeitgard 
niacinamid szérum

Finomító hatással van az arcbőrre 
és a pórusokra, serkenti a ceramid- 
és lipidtermelést és szabályozza 
a faggyútermelést, egészséges 
ragyogást kölcsönözve a fakó 
bőrnek. Mattítja a zsíros bőrt, növeli 
a rugalmasságát és felgyorsítja a bőr 
regenerációját.

Zeitgard 
C-vitamin szérum

Antioxidáns védelmet nyújt a bőrned 
a szabadgyökök ellen, nagyobb 
rugalmasságot és feszességet biztosít. 
Támogatja a sejtek regenerálódását, 
serkenti a kollagén képződést, sima, 
telt bőrt és ragyogó arcszínt biztosít.



24.290,– 24.290,– 26.690,– 26.690,–

2 x 1000 ml (1.214 Ft/100 ml) 2 x 1000 ml (1.214 Ft/100 ml) 2 x 1000 ml (1.335 Ft/100 ml) 2 x 1000 ml (1.335 Ft/100 ml)

80702   66p 80779   66p 81002   74p 80868   74p
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A JÓLÉT 
SPECIALISTÁJA

1 A C-vitamin fokozza a vas felszívódását a szervezetben.  2 A C-vitamin hozzájárul a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokhoz. 3  A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer 
normál működéséhez. 4  A C-vitamin, a cink és a szelén hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. 5  A cink szerepet játszik a sejtosztódásban.  6  A C-vitamin hozzájárul a 
normál kollagénképződéshez és ezen keresztül a porcok normál állapotának, működésének fenntartásához.

7  A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és ezen keresztül a normál csontozat fenntartásához. * Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a változatos és 
kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot.  ** Az aloe vera természetből származó cukrokat tartalmaz.

 
 

Ajándék

MINDENKI SZÁMÁRA
REMEK AJÁNDÉK

Tökéletes 
ajándék

SPECIALISTÁRA VAN SZÜKSÉG?
AZ LR ALOE VERA IVÓGÉLEK KÖZÖTT BIZTOSAN MEGTALÁLOD 
A SZÁMODRA MEGFELELŐT, ÉS SEGÍT SZEMÉLYES IGÉNYEIDET 
TÁMOGATNI. 

Aloe vera mézes ivógél 
2-es csomag*
+ AJÁNDÉK Aloe vera 
arctisztító kendő

Fontos tápanyagokkal látja el 
a szervezetet és támogatja 
azok hasznosulását 1, az 
energia-anyagcserét 2 és az 
immunrendszert.3

+ 1 x 25 db

A TESTTUDATOSOK 
SPECIALISTÁJA

Aloe vera őszibarack ízű 
ivógél 2-es csomag*
+ AJÁNDÉK Aloe vera 
arctisztító kendő

Támogatja az energia-
anyagcserét 2, 
valamint cukormentes**.

+ 1 x 25 db

AZ IMMUNRENDSZER 
SPECIALISTÁJA

Aloe vera Immune Plus ivógél 
2-es csomag*
+ AJÁNDÉK Aloe vera 
arctisztító kendő

Támogatja a meglévő 
immunsejteket és serkenti az 
immunrendszert.4, 5

+ 1 x 25 db

A MOZGÁSSZABADSÁG 
SPECIALISTÁJA

Aloe vera Freedom ivógél 2-es 
csomag*
+ AJÁNDÉK Aloe vera 
arctisztító kendő

Támogatja a porc- és 
csontműködést6, 7 és az energia-
anyagcserét.4

+ 1 x 25 db



6.150,–

50 ml 
(12.300 Ft/100 ml)

6.150,–

50 ml 
(12.300 Ft/100 ml)

12.300,–

9.790,–

2 x 50 ml (9.790 Ft/100 ml)

13.070,–

9.750,–

4.890,–
100 ml 

30137   25p

3295-138   16p 3295-170   16p

26097   27p

26073   16p
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-25%

friss-virágos és 
gyümölcsös-gyengéd

Fejillat: 
bergamott, citrusfélék, 

körte, fekete ribizli és 
menta

Szívillat: 
frézia, almavirág és 

jázmin
Alapillat: 

cédrusfa és pézsma

citrusos-friss és 
erőteljesen férfias
Fejillat: 
citrom, borsmenta, 
kardamom és vízi jegyek
Szívillat: 
bors, olibán, levendula és 
muskátli
Alapillat: 
szantálfa, tonkabab, 
pézsma és vetiver

DIY recept:
"Tavaszi érzések"
Egyszerűen illatosítsd a kétfázisú 
olajspray-t kívánságod szerint! 
Keverj össze 16 csepp LR Soul of 
Nature citrom illóolajat és 5 csepp 
LR Soul of Nature cédrusfa illóolajat 
a 2 fázisú olajspray-vel. 
Hmm... micsoda illata van!

1 A vízi környezetre veszélyes 2, 2 Aspirációs veszély 1, 3 Tűzveszélyes folyadékok 3, 4 Bőrmarás/bőrirritáció 2, 5 Légzőszervi/bőr szenzibilizáció 1
*A zárak, fedők, kupakok műanyagból készültek (PP). ** Természetes eredet mértéke (NOI=natural origin index) ISO 16128 standard szerint.

UraknakHölgyeknek

Limitált

Limitált

ENGEDD SZABADJÁRA ÉRZELMEID, ÉS 
INDULJ EL EGY CSODÁS UTAZÁSRA EGYÉNI 
ILLATAINKKAL!
OSZD MEG A BOLDOGSÁG PILLANATAIT 
SZERETTEIDDEL, ÉS AJÁNDÉKOZ NEKIK IS 
BELŐLE!

ILLATOKKAL
AZ ÉRZÉKEK UTÁN

Tökéletes 
ajándék

SZETT 
AKCIÓ

LR Classics Barbados 
EdP 2-es csomag 
(szabadon választható)

Szabadon választható 
szett – csak válassz!

EGYENKÉNT IS RENDELHETŐ

LR Classics 
EdP Barbados 
hölgyeknek

LR Classics 
EdP Barbados 
uraknak

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

100%-BAN TERMÉSZETES ILLÓOLAJOK

TÖBB MINT 95% TERMÉSZETES 
ÖSSZETEVŐ A TERMÉKEKBEN*

AZ ÜVEGEK ÉS A TÉGELYEK 
ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGOKBÓL 

KÉSZÜLTEK (RPET)**

Tökéletes 
ajándék

Soul of Nature tavaszi érzések szett 
(kétfázisú olajspray, citrom illóolaj, 
cédrusfa illóolaj)

DIY recept neked:
A limitált Soul of Nature tavaszi érzések 
szett  a kétfázisú olajspray-ből, citrom 
illóolajból és cédrusfa illóolajból áll.
Kétfázisú olajspray (100  ml)
Citrom illóolaj 1,2,3,4,5 (10 ml)
Cédrusfa illóolaj 1,2,5 (10 ml)

Soul of Nature
kétfázisú olajspray

Tökéletes ápolás 98%-ban természetes 
összetevőkkel** bőröd számára: frissítő, 
hidratáló és tápláló ápolókomplexum 
egyben. A kétfázisú olajspray selymesen 
puha érzetet kölcsönöz a bőrnek 
anélkül, hogy ragadna! Valamint: 
egyénileg illatosítható kedvenc 
olajaiddal!



9.980,–

7.390,–

2 x 50  ml (7.390 Ft/100 ml)

9.850,–

8.350,–

150 ml (5.567 Ft/100 ml)

13.040,–

9.750,–

15.040,–

11.250,–
3.150,–
75 ml (4.200 Ft/100 ml)

25004   32p

25032   19p 25072   29p

25132   26p

25090   9p
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-25% -15% -25%

-25%

1 LR MICROSILVER PLUS fogkrém, szabadalmi szám.: DE 10 2010 063 720. 2 A szájvízre vonatkozik. * A fogkrémet a Dermatest Intézet tesztelte 10 férfi és nő részvételével a 18-72 
éves korosztályban, 4 héten keresztül 2006 áprilisában. ** A fogkrémet a Dermatest Intézet tesztelte 30 fő részvételével a 21-65 éves korosztályban, napi 2 használat esetén, 2010 
novemberében.

SZABADALMAZTATOTT 
TERMÉK1

Minden LR MICROSILVER PLUS 
termék antibakteriális és vírusölő 
MICROSILVER BG™-t tartalmaz.

EGY KIS PLUSZ AZ ÁPOLÁSBAN BÍZHATSZ EBBEN A TERMÉKCSALÁDBAN. 
AZ LR MICROSILVER PLUS A SPECIÁLIS 
IGÉNYEKRE SPECIALIZÁLÓDOTT.
EGY KIS PLUSZ A BŐR, A HAJ ÉS A 
FOGAK SZÁMÁRA.Tökéletes 

ajándék

MicroSilver Plus arcápoló szett
(arctisztító krém, arckrém)

Az arctisztító krém gyengéden tisztítja 
a bőrt a pórusokig.  
A MICROSILVER BGTM antibakteriális, 
vírusellenes hatóanyaga elpusztítja a 
kórokozókat, például a baktériumokat 
és vírusokat. Az arckrém regenerálja, 
stabilizálja és finomítja a bőr 
megjelenését.
MicroSilver Plus arctisztító krém (150 ml)
MicroSilver Plus arckrém (50 ml)

MicroSilver Plus 
golyós dezodor
2-es csomag

Akár 24 órán keresztül véd 
a kellemetlen izzadságszag 
ellen. A MICROSILVER BGTM 

kiküszöböli az izzadságszagot 
okozó baktériumokat. Az 
enyhe formula ápolja az 
érzékeny hónaljat.

MicroSilver Plus 
korpásodás elleni 
sampon

Csökkenti a korpásodást 
az első hajmosástól, 
és megakadályozza 
annak újbóli kialakulását. 
Gyengéden ápolja 
az érzékeny, száraz, 
viszketésre hajlamos 
fejbőrt.

Megbízhatóan tisztít és ápol.* 
A MICROSILVER BG™ hatóanyag elpusztítja 
a baktériumokat és vírusokat, így hatékonyan 
véd a lepedék, a fogszuvasodás és a 
fogágybetegség, valamint a rossz lehelet és a 
fogínygyulladás ellen.**

MicroSilver Plus 
szájhigiénia szett
(szájspray, szájvíz)

Megszünteti a baktériumokat és vírusokat a szájban 
az antibakteriális, vírusellenes MicroSilver BG™-nek 
köszönhetően. Megakadályozza a lepedéket, a 
fogszuvasodást és a fogágybetegséget. Meggátolja 
a rossz leheletet – a friss leheletért. Útközben is 
veled van.
MicroSilver Plus szájvíz (300 ml)
MicroSilver Plus szájspray (30 ml)
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MicroSilver Plus fogkrém


