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Η συνταγή της
Ευτυχίας ονομάζεται

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΝΙΩΣΤΕ
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Mental Power
ΒΑΣΙΚΗ ΛΥΣΗ

Mental
Power

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ

19 €

ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ

Ευτυχία σημαίνει υγεία σε συνδυασμό με δύναμη. Μόνο αν έχετε αρκετή
ενέργεια, μπορείτε να διαχειριστείτε με επιτυχία τις προκλήσεις της
καθημερινότητας. Ο ειδικός συνδυασμός προϊόντων του LR LIFETAKT
Mental Power σας δίνει τη δύναμη και την ψυχραιμία να αντεπεξέλθετε
με επιτυχία σε κάθε περίσταση. Το Mind Master προστατεύει τα κύτταρα
από το οξειδωτικό στρες1, ενώ συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία
του μεταβολισμού της ενέργειας και στη φυσιολογική λειτουργία του
νευρικού συστήματος 2,3. Το ProBalance προσφέρει στον οργανισμό σας
πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία που υποστηρίζουν την εσωτερική του
ισορροπία 4, αποτελώντας την ιδανική βάση για την ευεξία σας.

Mental Power
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΕΤ
Mind Master Σετ 5 τεμ.
Δημιουργήστε το δικό σας Σετ, με
ελεύθερη επιλογή 5 τεμαχίων από
τις 2 γεύσεις του Mind Master,
Formula Green και Formula Red.
80935 | 5 x 500 ml
Ελλάδα

75,99 € | Κύπρος 64,99 €

Pro Balance Δισκία

80102 | 360 δισκία / 252 g

36,99 €
Κύπρος 31,99 €
Ελλάδα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ
Κωδ. Σετ: 80930

Ελλάδα από 108,99 €

Κύπρος από 91,49 €

μόνο

μόνο

89,99 €

75,49 €

Η βιταμίνη Ε που περιέχει το Mind Master συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων ενάντια στο οξειδωτικό στρες.
Η θειαμίνη και η βιταμίνη Β12 που περιέχει το Mind Master συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των
μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.
3
Η βιταμίνη Β12 που περιέχει το Mind Master συμβάλλει στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία.
4
Το μαγνήσιο που περιέχει το Pro Balance συμβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών.
1
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ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά στις απαιτητικές
περιστάσεις της καθημερινότητας. Αφουγκραστείτε τις ανάγκες
σας και προσφέρετε στο σώμα σας την υποστήριξη που
χρειάζεται. Όταν νιώθετε μεγάλη πίεση, σκεφτείτε ότι θα τα
καταφέρετε και προσπαθήστε να παραμείνετε συγκεντρωμένοι.
Το Pro 121 και το Colostrum Liquid σας υποστηρίζουν,
προσφέροντας μια αίσθηση γενικής ευεξίας.

EKΠΤΩΣΗ

24%
Θέλετε να αποκτήσετε
ευεξία;

Ψάχνετε για μια απλή

Το Pro 121 υποστηρίζει τον
οργανισμό, προσφέροντας μια
αίσθηση γενικής ευεξίας.

Το Colostrum Liquid είναι
κατάλληλο για γρήγορη, άμεση
κατανάλωση.

Pro 12 Κάψουλες

Colostrum Liquid

80370 | 30 κάψουλες / 15 g

43,99 €

80361 | 125 ml

34,99 €

Ελλάδα
(293,27 € ανά 100g)

Ελλάδα από 45,99€
(27,99 € ανά 100ml)

Κύπρος
(253,27 € ανά 100g)

Κύπρος από 39,99€
(24,39 € ανά 100ml)

37,99 €

1

και γρήγορη λύση;

Αριθμός Πρωτοκόλλου. DE 10 2010 030 546 A1

30,49 €
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Expert Tips
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

“Αν η εργασία και ο τρόπος ζωής σας απαιτούν
γρήγορους ρυθμούς, είναι απαραίτητο να παρέχετε
στον εαυτό σας ποικιλία θρεπτικών στοιχείων, αλ λά
και αρκετά διαλείμματα για σωματική και νοητική
ανάπαυση. Ο σωστός συνδυασμός ισορροπημένης
διατροφής, σωματικής άσκησης και ενός υγιεινού
τρόπου ζωής σας οδηγεί κατευθείαν στο στόχο.”
Dr. Sven Werchan, Ειδικός Διατροφολόγος

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Κοιμηθείτε αρκετά.
Σήμερα κιόλας, πηγαίνετε
για ύπνο 30 λεπτά
νωρίτερα απ’ ότι
συνήθως

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ψάρια όπως ο σολομός,
το σκουμπρί ή η ρέγγα είναι
πλούσια σε απαραίτητα ω-3 λιπαρά
οξέα, τα οποία συναντώνται πολύ
συχνά στον εγκέφαλο. Καταναλώστε
τουλάχιστον 2 μερίδες την εβδομάδα.
Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε
καθημερινά το LR LIFETAKT
Super Omega.

Σ ΩΜΑΤΙΚΗ Α ΣΚΗΣΗ
Σηκώστε και χαμηλώστε τους ώμους
πολλές φορές την ημέρα (δέκα φορές
τον κάθε ώμο).

LR WORLD 02.2018
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Zum
Zum
Glück:
Glück:
GESUNDHEIT
UND ENERGIE
ENERGIE

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ

ευτυχία
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ProActivity
ΒΑΣΙΚΗ ΛΥΣΗ

Pro
Activity

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

22 €

EΞOIKONOMEITE

Ενεργητικότητα σημαίνει για εσάς ευτυχία. Μόνο εάν μπορείτε
να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις της καθημερινότητας με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, μπορείτε να νιώσετε πραγματικά καλά. Για να
ακολουθείτε το δραστήριο τρόπο ζωής που σας ικανοποιεί, η LR LIFETAKT Pro Activity προσφέρει στο σώμα σας την υποστήριξη που χρειάζεται,
για να διατηρήσει και να προωθήσει την κινητικότητά του: με το Aloe
Vera Drinking Gel Freedom1 και τις Active Freedom Κάψουλες2,3.

Pro Activity
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΕΤ
Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom
Σετ 3 τεμ.
80883 | 3 x 1000 ml

Ελλάδα 107,99 € | Κύπρος 91,49 €

Active Freedom Κάψουλες
80190 | 60 Κάψουλες/ 37,2 g
Ελλάδα 35,99 €
(96,75 € ανά 100 g)

Κύπρος 29,99 €
(80,62 € ανά 100 g)

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ
Κωδ. Σετ: 80881

Ελλάδα από 136,99 €

Κύπρος από 115,49 €

μόνο

μόνο

114,99 €

96,99 €

Η βιταμίνη C που περιέχει το Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom συμβάλλει στο φυσιολογικό σχηματισμό του
κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και των οστών.
Η βιταμίνη D που περιέχουν οι Active Freedom Κάψουλες συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών.
3
Το μαγγάνιο που περιέχουν οι Active Freedom Κάψουλες συμβάλλει στη διατήρηση του φυσιολογικού σχηματισμού
του συνδετικού ιστού.
1
2

Individuals

1 2 3

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αν εφοδιάζουμε τα οστά, τους μυς, τις αρθρώσεις και στους
συνδετικούς ιστούς με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τότε
λειτουργούν ρολόι. Με την προσωπική υποστήριξη των
συμπληρωματικών προϊόντων Protein Power και Pro Balance,
αποκτάτε απόλυτο έλεγχο, χάρη στην ελευθερία κινήσεων και την
καλύτερη ποιότητα ζωής που σας προσφέρουν1,2,3. Το δροσιστικό
Aloe Vera Πολυλειτουργικό MSM Body Gel ενδείκνυται ιδιαίτερα
για τα καταπονημένα σημεία των μυών και των αρθρώσεων.

ΒΟΗΘΕΙΑ
ΑΠO
ΕΞΩ

60%

A l o e Ve r a

26%
ΕΚΠΤΩΣΗ

Ασχολείστε με την άθληση
και θέλετε να ενισχύσετε
τη μυϊκή σας μάζα;

Θέλετε να είστε περισσότερο
δραστήριοι και ευκίνητοι
στην καθημερινότητα;

Από τα προϊόντα περιποίησης
ALOE VERA σας προτείνουμε:

Το Protein Power προμηθεύει
τους μυς και τα οστά με τις
απαραίτητες πρωτεΐνες1.

Το Pro Balance βοηθά στη μείωση
της αίσθησης κούρασης και
κόπωσης, χάρη στα πολύτιμα
ιχνοστοιχεία και βασικά μέταλλα
που περιέχει, όπως το μαγνήσιο2,3,4.

Το Aloe Vera Πολυλειτουργικό MSM
Body Gel δροσίζει και χαρίζει
ελαστικότητα στην επιδερμίδα, ενώ
υποστηρίζει την αναζωογόνηση των
καταπονημένων μυών και
αρθρώσεων.

Protein Power
Ρόφημα σε σκόνη
με γεύση βανίλια
80550 | 375 g

48,99 €

Pro Balance Δισκία

80102 | 360 Δισκία / 252 g

36,99 €

Aloe Vera Πολυλειτουργικό
MSM Body Gel

Ελλάδα
(130,64 € ανά 1000g)

Ελλάδα
(146,79 € ανά 1000g)

20604 | 200 ml
Ελλάδα από 26,99€

Κύπρος από 25,99€

Κύπρος
(111,97 € ανά 1000g)

Κύπρος
(126,94 € ανά 1000g)

(10,00 € ανά 100ml)

(9,75 € ανά 100ml)

41,99 €

31,99 €

19,99 €

19,49 €

Οι πρωτεΐνες που περιέχει το Protein Power συμβάλλουν στη διατήρηση και την αύξηση της μυϊκής μάζας.
Το μαγνήσιο που περιέχει το Pro Balance συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην
παραγωγή ενέργειας.
3
Το ασβέστιο που περιέχει το Pro Balance συμβάλλει στη φυσιολογική μυϊκή λειτουργία.
4
Το μαγνήσιο συμβάλλει στη μείωση της αίσθησης κούρασης και κόπωσης.
1
2

1 2 3

Expert Tips
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

“Για να είμαστε πάντα δραστήριοι και να διατηρούμε
την κινητικότητά μας, οι κατάλ ληλες θρεπτικές ουσίες
έχουν μεγάλη σημασία. Ο συνδυασμός ισορροπημένης
διατροφής, υγιεινού τρόπου ζωής και σωματικής
άσκησης είναι απαραίτητος για να έχουμε πάντα
ενέργεια στην καθημερινότητα.”
Dr. Sven Werchan, Ειδικός Διατροφολόγος

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Προγραμματίστε κοινές
δραστηριότητες μαζί με
τους φίλους σας.
Πηγαίνετε για μπόουλινγκ,
για πεζοπορία ή για
ποδηλασία.
Σ’ αυτές τις
όμορφες
στιγμές
κρύβεται η
χαρά της
ζωής.

Το βράδυ, καταναλώστε κατά
προτίμηση λαχανικά και πρωτεΐνες.
Προτιμήστε τα λαχανικά, το κρέας με
χαμηλά λιπαρά (κοτόπουλο, γαλοπούλα)
ή το ψάρι για βραδινό. Αυτό σας βοηθά να ρυθμίσετε το
σωματικό βάρος και να κοιμηθείτε καλά.

Σ ΩΜΑΤΙΚΗ Α ΣΚΗΣΗ
Λυγίστε το πάνω μέρος του σώματός
σας και γείρετε το προς τα κάτω.
Χαλαρώστε για μερικά λεπτά σ’ αυτή
τη στάση. Σηκωθείτε ξανά με
αργές κινήσεις. Επαναλάβετε
την άσκηση 2-3 φορές την
ημέρα.

LR WORLD 02.2018
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Daily
Essentials
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Daily Essentials
ΒΑΣΙΚΗ ΛΥΣΗ

Το πρόγραμμά σας είναι ιδιαίτερα
φορτωμένο. Στο σπίτι, στο
γραφείο ή στον αθλητισμό, για να
αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις
είναι απαραίτητο να παρέχετε στον
οργανισμό σας ποικιλία θρεπτικών
στοιχείων. Ευτυχία για εσάς σημαίνει,
να ξεκινάτε την ημέρα σας δυναμικά:
Τα LR LIFETAKT Daily Essentials σας
προσφέρουν αυτά που χρειάζεστε και
βοηθούν εσάς και την οικογένειά σας
να εξασφαλίσετε μια ισορροπημένη
διατροφή1,2.

Daily Essentials
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΕΤ
Aloe Vera Drinking Gel
Traditional Honey
Σετ 3 τεμ.
80743 | 3 x 1000 ml

Ελλάδα 96,99 € | Κύπρος 82,99 €

Pro Balance Δισκία

80102 | 360 Δισκία / 252 g
Ελλάδα 36,99 €
(146,79 € ανά 1000 g)
Κύπρος 31,99 €
(126,94 € ανά 1000 g)

Ειδική Τιμή Σετ
Κωδ. Σετ: 80730
Ελλάδα

127,49 € | Κύπρος 108,99 €

Η βιταμίνη C που περιέχει το Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή
ενέργειας και στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος.
Το μαγνήσιο που περιέχει το Pro Balance συμβάλλει στη μείωση της αίσθησης κούρασης και κόπωσης και στη διατήρηση της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών.
3
Η βιταμίνη D συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών και στη φυσιολογική λειτουργία του μυϊκού συστήματος. Η βιταμίνη Β1 (θειαμίνη)
συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας, στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και
στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία.
4
Το EPA και το DHA συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Γι’ αυτόν το λόγο είναι απαραίτητη η πρόσληψη τουλάχιστον 250 mg EPA και DHA ημερησίως.
5
Οι πρωτεΐνες συμβάλλουν στη διατήρηση και την αύξηση της μυϊκής μάζας, καθώς και στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών.
1

2

1 2 3

Individuals

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η καθημερινότητά σας είναι τόσο ποικιλόμορφη, όσο θα έπρεπε να είναι η διατροφή σας. Οι
ανάγκες και τα γούστα διαφέρουν σε κάθε άνθρωπο. Γι’ αυτό υπάρχουν τα συμπληρωματικά
προϊόντα της LR LIFETAKT, τα οποία σας προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη.

Δεν έχουν συχνή
θέση στο μενού σας
το ψάρι, οι ξηροί
καρποί και άλλα
τρόφιμα που
περιέχουν ω-3;

Αποτελεί η άσκηση
σημαντικό μέρος
της ζωής σας και
χρειάζεστε
περισσότερη
πρωτεΐνη;

Χρειάζεστε μια
extra δόση
βιταμινών;

Δεν είστε λάτρης
των προϊόντων
ολικής άλεσης;

Οι Κάψουλες Super
Omega έχουν υψηλή
περιεκτικότητα σε ω-3
λιπαρά οξέα EPA και DHA,
ενώ συμβάλλουν στη
διατήρηση της
φυσιολογικής λειτουργίας
της καρδιάς.4

Το Protein Power σας
προμηθεύει με μια extra
δόση πρωτεϊνών για την
υποστήριξη της μυϊκής
σας μάζας5.

Το Vita Active εφοδιάζει
τον οργανισμό με 10
σημαντικές βιταμίνες, με
μόνο ένα κουταλάκι του
γλυκού κάθε μέρα 3 κατάλληλο για μικρούς
και μεγάλους.

Το Fiber Boost αποτελεί
ιδανικό συμπλήρωμα της
καθημερινής σας διατροφής,
χάρη στην υψηλή του
περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες.

Super Omega
Κάψουλες

80338 | 60 κάψουλες /
100,8 g

43,99 €

Ελλάδα
(43,64 € ανά 100g)

36,99 €

Κύπρος
(36,70 € ανά 100g)

Protein Power
Ρόφημα σε σκόνη
με γεύση
βανίλια
80550 | 375 g

Vita Active
Κόκκινα φρούτα
80301 | 150 ml

21,99 €

48,99 €

Ελλάδα
(14,66 € ανά 100ml)

41,99 €

Κύπρος
(11,99 € ανά 100ml)

Ελλάδα
(130,64 € ανά 1000g)
Κύπρος
(111,97 € ανά 1000g)

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Απολαύστε το φαγητό σας.
Φροντίστε να έχει όμορφη
εμφάνιση και πάρτε το χρόνο σας για
να μασήσετε και να το γευτείτε.
Έτσι, τρώτε λιγότερο και το
απολαμβάνετε περισσότερο.

17,99 €

1 2 3

Fiber Boost
Ρόφημα σε σκόνη
80630 | 210 g

27,99 €

Ελλάδα
(13,33 € ανά 100g)

23,99 €

Κύπρος
(11,42 € ανά 100g)

Expert Tips
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

“Για να ακολουθείτε έναν υγιεινό τρόπο
ζωής, η ολοκληρωμένη διαχείριση της
υγείας σας παίζει σημαντικό ρόλο. Μπορείτε
να εντάξετε εύκολα στην καθημερινότητά
σας μικρές αλλαγές στη διατροφή, τον
τρόπο ζωής και τη σωματική άσκηση.”
Dr. Sven Werchan,
Ειδικός Διατροφολόγος
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Body Mission
ΒΑΣΙΚΗ ΛΥΣΗ

Body
Mission

Θέλετε να αισθάνεστε καλά με
το σώμα σας ή να χάσετε απλά
κάποια περιττά κιλά; Θέλετε
να αποκτήσετε μια ελκυστική
εμφάνιση και να ακτινοβολείτε
ευτυχία και αυτοπεποίθηση; Το
LR LIFETAKT Body Mission είναι
ο ιδανικός τρόπος να φτάσετε
στο προσωπικό σας επιθυμητό
βάρος1 και να αποκτήσετε νέα
αυτοπεποίθηση. Ο προσωπικός
Οδηγός Διαχείρισης Βάρους σας
βοηθά να πετύχετε τους στόχους
σας. Αξιοποιήστε την αποκλειστική
δυνατότητα πρόσβασης στον
online Οδηγό. Extra Δώρο: το
Λάστιχο Αντίστασης!

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

BODY MISSION

ΔΩΡΟ

ΣΕΤ 28 Ημερών

Απολαυστικά Γεύματα
2 x Figu Active Ροφήματα με ελεύθερη
επιλογή από τις εξής παραλλαγές:
Φράουλα-Μπανάνα, Βανίλια ή
Latte-Macchiato

1 x Figu Active Σούπα με ελεύθερη
επιλογή από τις εξής παραλλαγές:
Ντομάτα-Mediterranee, ΠατάταAuberge ή Λαχανικά-Κάρυ India

EΞOIKONOMEITE

43 €

1 x Figu Active Μπάρα (6αδα) με
ελεύθερη επιλογή από τις εξής
παραλλαγές: Nougat, Φράουλα-Γιαούρτι,
Crunchy Caramel

1 x Figu Αctive Νιφάδες Crunchy
Cranberry
Χρήσιμοι Σύμμαχοι στη Διατροφή
1 x Pro Balance Δισκία
1 x Τσάι Βοτάνων
1 x Protein Power Ρόφημα Βανίλια
1 x LR Shaker με δοσομετρητή
Οδηγός Διαχείρισης Βάρους
Πρόσβαση στον online Οδηγό
Διαχείρισης Βάρους και στο δίκτυο
χρηστών.
+ Δώρο Λάστιχο Αντίστασης
Κωδ. Σετ: 80434

244,49 €
208,99 €

Ελλάδα από 287,99€ μόνο

Κύπρος από 245,99€ μόνο

1
Διαχείριση βάρους: Η αντικατάσταση δύο καθημερινών γευμάτων στα πλαίσια μιας δίαιτας μειωμένων
θερμίδων με υποκατάστατο γεύματος συμβάλλει στην απώλεια βάρους. Για να επιτύχετε το επιθυμητό
αποτέλεσμα, συνιστάται η αντικατάσταση 1-2 γευμάτων ημερησίως.
2
Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην
παραγωγή ενέργειας, καθώς και στη μείωση της αίσθησης κούρασης και κόπωσης.
3
Το Aloe Vera Drinking Gel Peach Flavour περιέχει φυσικά σάκχαρα.

1 2 3

Individuals

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Θέλετε να
ενισχύσετε το
μεταβολισμό σας;

Νιώθετε συνεχώς
πείνα;

Το Aloe Vera Drinking Gel
Peach Flavour υποστηρίζει
το μεταβολισμό της
ενέργειας 2, με ευχάριστη,
γλυκιά γεύση χωρίς
προσθήκη ζάχαρης 3.

Το Ρόφημα Φυτικών Ινών
Fiber Boost χαρίζει μια
ευχάριστη αίσθηση
κορεσμού, με υψηλή
περιεκτικότητα σε
φυτικές ίνες.

Aloe Vera Drinking
Gel Ροδάκινο

Fiber Boost Ρόφημα
σε Σκόνη

80750 | 1000 ml

80630 | 210 g

Ελλάδα

34,99 €
Κύπρος 29,99 €

Ελλάδα
(13,33 € ανά 100g)

Εξασφαλίζοντας μια απολαυστική
διατροφή πλούσια σε ποικιλία, η
προσπάθειά σας γίνεται
πραγματικά διασκεδαστική. Ακόμα
καλύτερα, αν έχετε στο πλευρό
σας ισχυρούς συμμάχους. Τα
Ξεχωριστά Συμπληρωματικά
Προϊόντα σας βοηθούν να
τηρήσετε με επιτυχία την απόφασή
σας. Κάντε την απώλεια βάρους
απολαυστική – ζήστε με υγεία και
ευτυχία!

27,99 €
23,99 €

Κύπρος
(11,42 € ανά 100g)

1 2 3

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΒΑΡΟΥΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΡΙΠΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Expert Tips
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
Dr. Sven Werchan,
Ειδικός Διατροφολόγος

“Σε όλους, όσοι θέλουν κάτι παραπάνω από απλή μέτρηση
θερμίδων, συνιστώ ανεπιφύλακτα το ολοκ ληρωμένο
concept του Body Mission.”
Προγράμματα διατροφής & συνταγές
Ακολουθήστε το πρόγραμμα: 28 ημέρες με 3 χορταστικά
γεύματα την ημέρα. Συνδυάστε καθημερινά δύο Figu
Active Γεύματα με ένα κανονικό γεύμα, το οποίο
ετοιμάζετε όποτε εσείς προτιμάτε, μεσημέρι ή και βράδυ.
Παρακίνηση
Καθώς παρακολουθείτε την πορεία του δικού σας βάρους,
μπορείτε να αντλήσετε έμπνευση και παρακίνηση από την
επιτυχία άλ λων χρηστών του Body Mission.
Κίνηση & Σωματική Άσκηση
Η σωματική άσκηση γίνεται συνήθεια. Εντάξτε τα βίντεο
γυμναστικής στη σελίδα body-mission.com στην
καθημερινότητά σας. Ανακαλύψτε εκ νέου τη χαρά που
δίνει η σωματική άσκηση!
LR WORLD 02.2018
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Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου έφτασε, όμως
δεν προλαβαίνετε να φρεσκαριστείτε πριν το
ραντεβού σας; Ευτυχώς, έχετε μαζί σας τους
μικρούς Συμμάχους της LR MICROSILVER
PLUS. Το Αποσμητικό Roll-on είναι ιδανικό
για το δρόμο, χαρίζει απαλή φρεσκάδα και
αξιόπιστη προστασία. Είστε έτοιμοι για
αγκαλιές!

Μicrosilver Plus
Αποσμητικό Roll-on
Προστασία που διαρκεί έως και
24 ώρες.
· 24ωρη προστασία κατά της 		
κακοσμίας
· Χωρίς οινόπνευμα: ήπιο προς την
επιδερμίδα
· Χωρίς άλατα αλουμινίου: δεν φράζει
τους ιδρωτοποιούς αδένες
· Το ταλκ απορροφά αποτελεσματικά
τον ιδρώτα
25022 | 50 ml

14,99 €

Ελλάδα
(29,98 € ανά 100ml)

14

13,99 €

Κύπρος
(27,98 € ανά 100ml)

LR WORLD 02.2018

Επιβεβαιωμένη αποτελεσματικότητα από
το Ινστιτούτο Dermatest:
80% επιβεβαίωσαν ότι δεν εμφανίστηκαν
δυσάρεστες οσμές*
80 % επιβεβαίωσαν ότι δεν παρουσιάστηκε
ερεθισμός στην επιδερμίδα*
* Το Αντιβακτηριακό Αποσμητικό Roll-on δοκιμάστηκε από
το Ινστιτούτο Dermatest GmbH σε 20 γυναίκες και άνδρες
ηλικίας 25 έως 76 ετών για χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων
τον Απρίλιο του 2010.

ΕΚΠΤΩΣΗ

21 %

ΜΙΚΡΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ

μεγάλη σας αγάπη – 			
ΓΡΗΓΟΡΟΙ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ,
ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ
Μicrosilver Plus Gel
για τα Χέρια
Ενδείκνυται για γρήγορο
καθαρισμό καθ’ οδόν – ακόμα και
χωρίς νερό.
• Υγιεινή χωρίς νερό
• Αίσθηση δροσιάς
• Οι ενώσεις ψευδαργύρου 		
σχηματίζουν ένα προστατευτικό
φιλμ στα χέρια
25051 | 75 ml

16,99 €

15,99 €

Κύπρος
Ελλάδα
(22,65 € ανά 100ml) (21,32 € ανά 100ml)

*Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου
Derma Consult GmbH σε 10 άτομα το 2008

Μicrosilver Plus
Σαμπουάν Κατά της
Πιτυρίδας

Δώστε τέλος στην πιτυρίδα.
Επαναφέρει τη φυσική ισορροπία
της επιδερμίδας του κεφαλιού.
•
•
•
•

Ήπιος καθαρισμός
Καταπολεμά την πιτυρίδα*
Αντιβακτηριακή δράση
Το Octopirox ρυθμίζει την όψη
της επιδερμίδας του κεφαλιού

25070 | 150 ml
Ελλάδα από 27,99€

Κύπρος από 26,99€

(14,66 € ανά 100ml)

(14,33 € ανά 100ml)

21,99 €

21,49 €

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗ
ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΑΣ

λάμψη
Θέλετε να εντυπωσιάσετε τους γύρω σας
με μια εμφάνιση που κόβει την ανάσα;
Αποκτήστε τη σε 5 μόλις λεπτά με το LR
ZEITGARD Anti-Age System, το οποίο χαρίζει
λεία και ομοιόμορφη όψη στην επιδερμίδα,
για αντιγηραντική περιποίηση σε βάθος και
άψογο, λαμπερό πρόσωπο.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ

132 €
ή

Anti-Age System
Κρέμα-Gel
Anti-Age System
Ανάπλασης
Ενυδατική
για πιο ώριμη
Κρέμα-Gel
επιδερμίδα
για πιο νεανική
επιδερμίδα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ
Anti-Age System
ZEITGARD 2 Αnti-Age Device
Ορός Ματιών | 30 ml
+ ΔΩΡΟ Θήκη Ταξιδίου
Σετ Ενυδάτωσης
71006
Ενυδατική Κρέμα-Gel | 50 ml
Σετ Ανάπλασης
71007
Κρέμα-Gel Ανάπλασης | 50 ml
Σύνολο μεμονωμένων
προϊόντων
Ειδική τιμή Σετ μόνο

391,97 €

259,99 €

Κύπρος από 388,97 € μόνο254,99 €

ΧΑΡΙΖΕΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΑΜΨΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Για επιδερμίδα γεμάτη
λάμψη, αλλά και ως
βάση για το μακιγιάζ:
Το LR ZEITGARD
Beauty Diamonds
Έλαιο για Νεανική
Λάμψη εφοδιάζει την
επιδερμίδα σας με τα
απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά το χειμώνα.

NEO
LIMITED
EDITION

95% των γυναικών
που συμμετείχαν στη
δοκιμή προϊόντος θα
πρότειναν το προϊόν
σε μια φίλη τους

LR ZEITGARD
Beauty Diamonds
Radiant Youth
Oil
• Θρέφει και αναζωογονεί την 		
επιδερμίδα, με βιταμίνη Α, Ε και F
• Με πολύτιμα έλαια,
που προστατεύουν από την 		
απώλεια υγρασίας
• Ο συνδυασμός από πλούσια 		
έλαια χαρίζει νεανική λάμψη 		
στην επιδερμίδα
28314 | 50 ml

42,99 €

Ελλάδα
(143,30 € ανά 100ml)

41,49 €

1 Λάδι Προσώπου – 3 ΤΡΌΠΟΙ ΧΡΉΣΗΣ
Ως Αντιρυτιδικό Έλαιο
Η κατάλληλη βασική περιποίηση
για λαμπερή επιδερμίδα
• Εφαρμόστε 3-5 σταγόνες 		
ομοιόμορφα στο πρόσωπο, πρωί
ή βράδυ μετά τον καθαρισμό
• Στη συνέχεια, εφαρμόστε
τα προϊόντα περιποίησης LR 		
ZEITGARD που χρησιμοποιείτε 		
συνήθως, όπως τα προϊόντα 		
της σειράς LR ZEITGARD Beauty 		
Diamonds.

Ως Τονωτικό Έλαιο
Αντιγήρανσης

Πλούσια ενίσχυση περιποίησης, για
βελούδινα απαλή επιδερμίδα
• Προσθέστε μερικές σταγόνες 		
από το Έλαιο στην κρέμα ημέρας
ή νυκτός πάνω στο χέρι
σας (μπορεί να συνδυαστεί 		
επίσης με την LR ZEITGARD 		
Sleeping Mask!)
• Αναμείξτε τα προϊόντα για ακόμα
πιο πλούσια περιποίηση, και 		
εφαρμόστε τα στο πρόσωπό σας

Κύπρος
(138,30 € ανά 100ml)

Ως Έλαιο-Μάσκα Αντιγήρανσης

Εντατική, πλούσια, αναζωογονητική
περιποίηση, για λείανση και σύσφιξη
της επιδερμίδας
• Εφαρμόστε περίπου 10 σταγόνες 		
ομοιόμορφα στο πρόσωπο, το
λαιμό και το ντεκολτέ
• Αφήστε το να δράσει για 10 λεπτά 		
και αφαιρέστε το, ή βοηθήστε το 		
να απορροφηθεί με απαλό μασάζ
στο πρόσωπο.

LR WORLD 02.2018
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ΝΕΟ

LIMITED EDITION
ΚΑΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΔΩΡΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΤΕ

την αγάπη σας
Ένα πρωτότυπο δώρο για την
αγαπημένη σας: το limited
edition Infinity Περιδέραιο
με κρυστάλλους Swarovski,
σχεδιασμένο αποκλειστικά
για την LR. Εκφράστε την
απεριόριστη αγάπη και την
αφοσίωσή σας με αυτό το
πραγματικά εντυπωσιακό δώρο.

Infinity Περιδέραιο με
κρυστάλλους Swarovski
•
•
•
•

Σχεδιασμένο αποκλειστικά για την LR
Κομψό σχέδιο
Μήκος : 50 cm (+ 5 cm προέκταση)
Από ανοξείδωτο ατσάλι, στολισμένο
με κρυστάλλους Swarovski
• Αστραφτερό «Σύμβολο του Άπειρου»
στο κέντρο του Περιδεραίου
• Σε συσκευασία δώρου
69029
Ελλάδα
Κύπρος

74,99 €
72,49 €

ΕΚΠΤΩΣΗ

15%

Ο Bruce Willis δημιούργησε το Lovingly σαν μια
παθιασμένη απόδειξη της αγάπης του για τη
σύζυγό του Emma. Το μοναδικό Άρωμα αποπνέει
γοητεία, ζεστασιά και ρομαντική διάθεση, σε
συνδυασμό με το πάθος της ίδιας της Emma
για τη ζωή. Για τον Άνδρα: το Bruce Willis Personal Edition είναι ένα Άρωμα που ακτινοβολεί
κομψότητα, άνεση και αυτοπεποίθηση, για
χαρισματικούς Άνδρες με σπάνια γοητεία.

Bruce Willis
Personal Edition
Ανατολίτικο – πικάντικο –
γοητευτικό
Άρωμα
2950 | 50 ml
Ελλάδα από 38,99 €
Κύπρος από 37,99 €

32,99 €
31,99 €

Lovingly by
Bruce Willis
Λουλουδένιο – πράσινο – κομψό
Άρωμα
3630 | 50 ml
Ελλάδα από 38,99 €
Κύπρος από 37,99 €

32,99 €
31,99 €

LR WORLD 02.2018
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Για τους λάτρεις των LR Αρωμάτων, έρχεται
τώρα μια special προσφορά στα γυναικεία
και τα ανδρικά Αρώματα, με έκπτωση στο
Σετ 2 τεμ. Είτε θέλετε να εκφράσετε την
εκτίμησή σας στο άλλο σας μισό ή απλά
θέλετε να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό
σας: Δημιουργήστε το συνδυασμό που σας
εκφράζει, όλα είναι δυνατά!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

? +? =

ΕΚΠΤΩΣΗ

29%

Αρωματικό Σετ 2 τεμ.
Ελεύθερης επιλογής

30046

Σύνολο Μεμονωμένων
Προϊόντων
Ειδική Τιμή Σετ

Κύπρος από 53,98 €

55,98 €

μόνο

39,99 €

μόνο 38,49 €

Femme
Noblesse

Heart & Soul

Beautyqueen

Άρωμα
30372 | 50 ml
Ελλάδα 27,99 €
Κύπρος 26,99 €

Άρωμα
3650 | 50 ml
Ελλάδα 27,99 €
Κύπρος 26,99 €

Άρωμα
30134 | 50 ml
Ελλάδα 27,99 €
Κύπρος 26,99 €

Rockin´
Romance
Άρωμα
3250 | 50 ml
Ελλάδα 27,99 €
Κύπρος 26,99 €

Jungle Woman
Άρωμα
30480 | 50 ml
Ελλάδα 27,99 €
Κύπρος 26,99 €

Metropolitan
Man
Άρωμα
30190 | 50 ml
Ελλάδα 27,99 €
Κύπρος 26,99 €

Jungle Man
Άρωμα
3430 | 50 m
Ελλάδα 27,99 €
Κύπρος 26,99 € l

Harem

Pseudonym

Άρωμα
3400 | 50 ml
Ελλάδα 27,99 €
Κύπρος 26,99 €

Άρωμα
3407 | 50 ml
Ελλάδα 27,99 €
Κύπρος 26,99 €

Sensual Grace

Brilliant Look

Άρωμα
30150 | 50 ml
Ελλάδα 27,99 €
Κύπρος 26,99 €

Άρωμα
30095 | 50 ml
Ελλάδα 27,99 €
Κύπρος 26,99 €

Ocean‘Sky

Terminator

Άρωμα
1580 | 50 ml
Ελλάδα 27,99 €
Κύπρος 26,99 €

Άρωμα
3414 | 50 ml
Ελλάδα 27,99 €
Κύπρος 26,99 €

Just Sport

Racing

Άρωμα
30000 | 50 ml
Ελλάδα 27,99 €
Κύπρος 26,99 €

Άρωμα
30027 | 50 ml
Ελλάδα 27,99 €
Κύπρος 26,99 €

ΈΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΌ ΆΡΩΜΑ -

για ερωτευμένους
Λένε ότι η μυρωδιά είναι
αυτό που μας ελκύει
περισσότερο σ’ έναν
ερωτικό σύντροφο. Σ’ αυτό
συμβάλλει βεβαίως και το
κατάλληλο Άρωμα: το Jungle Woman επιστρέφει για
να μας κατακτήσει με τις
εξωτικές, λουλουδένιες και
ολόφρεσκες αρωματικές
του νότες. Διαθέσιμο
για περιορισμένο
χρονικό διάστημα!

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
ΤΟ ΑΡΩΜΑ
ΕΔΩ!
LIMITED
EDITION

Jungle Woman
Άρωμα
Limited Edition
30480 | 50 ml
Ελλάδα
Κύπρος

27,99 €
26,99 €
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1 προϊόν για πολλά
διαφορετικά Look.

Casual

Full Colour Superliner
• Ιδιαίτερα εύχρηστο υγρό Eyeliner για
εκφραστικά μάτια
• Έντονο χρωματικό αποτέλεσμα που
διαρκεί έως και 12 ώρες
• Λεπτή μύτη από πίλημα για εφαρμογή
ακριβείας με μια κίνηση
• Εφαρμόστε το σε καθαρή επιδερμίδα
1,1 ml
11128 Deep Black

Pin-Up

Ελλάδα από 14,99 €

11,99 €

Κύπρος από 14,99 €

Bold

11,99 €

Dramatic

ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ, ΕΝΤΟΝΟ

ΕΚΠΤΩΣΗ

βλέμμα –

20%

ΠΟΥ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ
Κανείς δεν μπορεί ν’ αντισταθεί σ’ αυτό
το βλέμμα. Το LR DELUXE Activating
Lash Serum, το Full Colour Superliner
και η Fantastic Mascara συμπράττουν
και χαρίζουν έντονο, σαγηνευτικό
βλέμμα. Οι μακριές βλεφαρίδες με
τρισδιάστατο αποτέλεσμα και έντονο
μαύρο χρώμα συνδυάζονται ιδανικά
με μια έντονη γραμμή eyeliner. Ήρθε η
ώρα να εντυπωσιάσετε!

Fantastic Mascara
• Ακόμα πιο μακριές και πυκνές βλεφαρίδες
με μεγαλύτερο όγκο: εξασφαλίζει τρισδιάστατο
αποτέλεσμα
• Έξυπνη υφή με τριπλό αποτέλεσμα:
περισσότερο χρώμα, περισσότερος όγκος και
διαχωρισμός των βλεφαρίδων με κάθε εφαρμογή
• Καινοτόμο βουρτσάκι: οι κυματοειδείς ίνες
εξασφαλίζουν άψογο αποτέλεσμα από τη
βάση ως τις άκρες των βλεφαρίδων
• Για εφέ ψεύτικων βλεφαρίδων
11188 | 10 ml
Ελλάδα από 24,99 €

Κύπρος από 23,99 €

(199,90 € ανά 100ml)

(189,90 € ανά 100ml)

19,99 €

18,99 €

ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΕΣ
ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ –
ΜΑΚΡΙΕΣ, ΠΥΚΝΕΣ,
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ

23%

Activating
Lash Serum
• Φιλικός προς την επιδερμίδα
ορός βλεφαρίδων με σύμπλεγμα
δραστικών συστατικών που διεγείρουν
την ανάπτυξη των βλεφαρίδων
• Επιμηκύνει και χαρίζει αποδεδειγμένα
όγκο στις βλεφαρίδες*
• Έως και 35% μακρύτερες βλεφαρίδες
σε 6 μόλις εβδομάδες**
• Μειώνει την απώλεια βλεφαρίδων και
χαρίζει μέγιστη πυκνότητα
11127 | 5,5 ml
Ελλάδα από 38,99 €

29,99 €

(545,27 € ανά 100ml)
Κύπρος από 37,99 €

28,99 €

(527,09 € ανά 100ml)

*Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Dermatest GmbH. Αποτέλεσμα: Απρίλιος 2014.
Συμμετέχοντες: 20 γυναίκες. Εφαρμογή: 2 φορές την ημέρα στην άνω γραμμή των βλεφαρίδων. Διάρκεια εφαρμογής: 12
εβδομάδες (ενδιάμεσο αποτέλεσμα μετά από 6 εβδομάδες)
**Μέγιστο μήκος βλεφαρίδων που έχει καταγραφεί μετά από 6 εβδομάδες: έως και 35% πιο μακριές βλεφαρίδες.
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ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Χαρείτε τη συντροφικότητα της Ημέρας του Αγίου
Βαλεντίνου, με μια extra δόση περιποίησης και
αναζωογόνησης! Το Aloe Vera Box Ειδικής Περιποίησης
περιέχει τους 3 Ειδικούς της σειράς LR ALOE VIA,
οι οποίοι υποστηρίζουν τη φυσική ανάπλαση της
επιδερμίδας, προσφέροντας extra περιποίηση.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ

14%

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ
Η φροντίδα έκτακτης ανάγκης
για όλες τις περιπτώσεις
Aloe Vera Box
Ειδικής Περιποίησης
20650
Κρέμα με Πρόπολη · 100 ml
20,99 €
Συμπυκνωμένο Gel · 100 ml
16,99 €
Σπρέι Άμεσης Δράσης
10,99 €
σε πρακτική συσκευασία των 150 ml
(διατίθεται μόνο με το Box)
+ΔΩΡΕΑΝ Ενημερωτική Μπροσούρα
Σύνολο μεμονωμένων
προϊόντων
Ειδική τιμή Σετ μόνο

Κύπρος από 46,97 €

48,97 €

41,99 €

μόνο 39,99 €

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ

30%

Συντροφικότητα
ΜΕ ΦΡΕΣΚΑΔΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Το LR ALOE VIA Fresh Σετ για
την περιποίηση του προσώπου,
χαρίζει ενυδάτωση και φρεσκάδα
στην επιδερμίδα. Χαρείτε τα
εντυπωσιακά αποτελέσματα του
χαλαρωτικού προγράμματος
περιποίησης: η επιδερμίδα
αποκτά απαλότητα και λάμψη, με
μια ευχάριστη αίσθηση δροσιάς.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ
Aloe Vera Fresh Σετ
20719
Δροσιστικό Gel-Κρέμα
50 ml · 20679
21,99 €
Express Ενυδατική Μάσκα
Προσώπου · 75 ml · 20689 18,99 €
Αναζωογονητικό Peeling
Προσώπου · 75 ml · 20673 12,99 €
Σύνολο μεμονωμένων
προϊόντων
53,97 €
Ειδική τιμή Σετ μόνο

37,99 €

Κύπρος από 52,97 € μόνο 37,49 €
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ΤΑ MUST-HAVES ΓΙΑ ΝΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

αφιερωμένη στην αγάπη!
40%

43

%

Περιποίηση και προστασία για ολόκληρη
την οικογένεια. Τα επιλεγμένα προϊόντα της
σειράς LR ALOE VIA είναι το απόλυτο musthave για να ξεκινήσετε δυναμικά την Ημέρα
του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά και κάθε ημέρα.

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

15%

A l o e Ve r a

35%

A l o e Ve r a

Aloe Vera
ΟδοντόκρεμαGel για Extra
Φρεσκάδα
Οδοντόκρεμα-gel για τον
καθημερινό καθαρισμό
των δοντιών
• Με 43% gel Aloe
Vera και εκχύλισμα
Echinacea
• Καθαρίζει 		
αποτελεσματικά τα
δόντια ενώ είναι ήπιο
για τα ούλα
• Αφήνει μια ευχάριστη
αίσθηση φρεσκάδας
• Χωρίς φθόριο
20690 | 100 ml

6,99 €
Κύπρος 6,99 €
Ελλάδα

Aloe Vera
Οδοντόκρεμα
για Προστασία
Οδοντόκρεμα για τον
καθημερινό καθαρισμό
των ευαίσθητων δοντιών
• Με 40% gel Aloe 		
Vera και σύμπλεγμα 		
μεταλλικών στοιχείων
• Καθαρίζει 		
αποτελεσματικά 		
ενώ είναι ιδιαίτερα 		
ήπια
• Μειώνει την
ευαισθησία των 		
δοντιών
• Μειώνει 			
αποτελεσματικά την
οδοντική πλάκα
• Περιέχει φθόριο
20691 | 100 ml

6,99 €
Κύπρος 6,99 €

Ελλάδα

Aloe Vera
Προστατευτικό
Αποσμητικό
Roll-On
Απαλή προστασία από
την εφίδρωση, χωρίς
οινόπνευμα
• Με 15% gel Aloe Vera
και βιολογικό εκχύλισμα
βαμβακιού
• Φιλικό προς την 		
επιδερμίδα, κατάλληλο
ακόμη και για τις 		
ευαίσθητες επιδερμίδες
• Ιδιαίτερα απαλό για
μετά την αποτρίχωση
20643 | 50 ml

6,99 €

Ελλάδα
(13,98 € ανά 100ml)

6,99 €

Κύπρος
(13,98 € ανά 100ml)

Aloe Vera
Απαλή
Κρέμα
Πλούσια, μη λιπαρή
κρέμα για πρόσωπο και
σώμα
• Με 35% gel
Aloe Vera και 		
βιολογικό εκχύλισμα
μανόλιας
• Χαρίζει εντατική 		
ενυδάτωση
• Η επιδερμίδα είναι
βελούδινη και 		
αισθητά απαλή
• Απορροφάται γρήγορα
20631 | 100 ml
Ελλάδα
Κύπρος

10,99 €
10,99 €

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ
ΜΕ EXTRA ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
Το χειμώνα, η επιδερμίδα του προσώπου χρειάζεται
extra περιποίηση και φροντίδα, με την κατάλληλη Κρέμα
Ημέρας: η limited edition Ιδιαίτερα Πλούσια Κρέμα Ημέρας
προσφέρει θρέψη, περιποίηση και ενυδάτωση στην
ταλαιπωρημένη επιδερμίδα το χειμώνα.

ΤΟ
ΑΠΟΛΥΤΟ
MUST

NEΟ
LIMITED
EDITION

50%

A l o e Ve r a

Aloe Vera
Ιδιαίτερα Πλούσια
Κρέμα Ημέρας
“Ειδικά το χειμώνα, η επιδερμίδα
χρειάζεται πλούσια περιποίηση και
προστασία από την αφυδάτωση.
Το έλαιο Αrgan υποστηρίζει τον
επιδερμικό φραγμό και περιποιείται
την ξηρή, ταλαιπωρημένη
επιδερμίδα, ενώ την καταπραΰνει
και ενισχύει την ανθεκτικότητά της. ”

Dr. Stefan Biel,
Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης
της LR

Πλούσια κρέμα που χαρίζει
ενυδάτωση και αναζωογονεί την
ιδιαίτερα απαιτητική επιδερμίδα
του προσώπου.
• Με 50% Aloe Vera, θρεπτικό έλαιο
Argan και βιολογικό εκχύλισμα
ελιάς
• Τονώνει τη διαδικασία 		
ανάπλασης των κυττάρων
• Προστατεύει από την απώλεια
υγρασίας και μειώνει την 		
ξηρότητα της επιδερμίδας
20740 | 50 ml

21,99 €

Ελλάδα
(43,98 € ανά 100ml)

21,99 €

Κύπρος
(43,98 € ανά 100ml)
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ
ΖΕΣΤΑΣΙΑΣ

για δύο!

26 %

ΕΚΠΤΩΣΗ

Ειδική Προσφορά

Aloe Vera Χαλαρωτική
Θερμαντική Λοσιόν
Σετ 2 τεμ.
Θερμαντική λοσιόν περιποίησης,
κατάλληλη για μυϊκά πιασίματα
• Με 45% gel Aloe Vera και
φυσικά αιθέρια έλαια
• Χαρίζει ενυδάτωση και 		
περιποίηση
• Ενισχύει τη ροή του αίματος
στους μυς
• Χαλαρώνει τους μυς και φροντίζει
την επιδερμίδα
20728 | 2 x 100 ml
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων
33,98 €
Ειδική τιμή Σετ μόνο

24,99 €

Κύπρος από 31,98 € μόνο 23,49 €

Ο/Η LR Συνεργάτης σας

Η LR Health & Beauty Systems επιφυλάσσεται για αλλαγές των προϊόντων που γίνονται με σκοπό τις τεχνικές
και ποιοτικές αναβαθμίσεις, όπως και για λάθος κατανοήσεις εξαιτίας τυπογραφικών λαθών.

Κωδ. Παρ. : 95050-110

LR Health & Beauty Systems ΕΠΕ • 14452 Μεταμόρφωση Αττικής

GR /CY

