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SUMMER HITS
ΠΟΥ ΣΑΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ
ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΤΑ MUST-HAVES ΠΟΥ
ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ
Καλοκαίρι, ήλιος, καλοκαιρινά hits! Η θερμοκρασία
ανεβαίνει, τα πρώτα hits του καλοκαιριού ακούγονται
στο ραδιόφωνο: εσείς είστε έτοιμοι για τις πρώτες
εξορμήσεις στην παραλία; Μην αμελήσετε όμως την
κατάλληλη αντηλιακή προστασία για το πρόσωπο και το
σώμα! Τα προϊόντα αντηλιακής προστασίας της σειράς LR
ALOE VIA προσφέρουν αποτελεσματική προστασία από
τις ακτίνες UV, ενυδάτωση και περιποίηση για όλη την
οικογένεια.

απαιτητικούς

Για
με ευαίσθητη επιδερμίδα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ
Aloe Vera Σετ Αντηλιακής
Προστασίας με αντιγηραντική
δράση
23093
Anti-Aging Αντηλιακή Κρέμα
SPF 20 · 23074 · 50 ml
21,99 €
After Sun Κρέμα-Gel · 23070
200 ml
17,99 €
+ ΔΩΡΟ Μπάλα Θαλάσσης
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ΦΕΤΙΝΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ!

Set

Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 39,98 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 38,98 €

31,89 €

μόνο 30,99 €

Για όσους αγαπούν τον ήλιο
με ανοιχτόχρωμη/ευαίσθητη
επιδερμίδα

Set

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ
Aloe Vera Σετ Αντηλιακής
Προστασίας για ανοιχτόχρωμη,
ευαίσθητη επιδερμίδα
23091
Αντηλιακή Κρέμα SPF 50
23072 · 50 ml
27,99 €
After Sun Κρέμα-Gel · 23070
200 ml
17,99 €
+ ΔΩΡΟ Μπάλα Θαλάσσης
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 45,98 €
Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 43,98 €

36,69 €

μόνο 34,99 €

Δώρο

Μπάλα Θαλάσσης
μαζί με κάθε
Αντηλιακό
Σετ

Για δραστήριους με ελαφρώς
μαυρισμένη επιδερμίδα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Set

Aloe Vera Σετ Αντηλιακής
Προστασίας Αctive
23090
Sun Spray Active SPF 30
23073 · 125 ml
21,99€
After Sun Κρέμα-Gel · 23070
200 ml
17,99 €
+ ΔΩΡΟ Μπάλα Θαλάσσης
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 39,98 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 38,98 €

31,89 €

μόνο 30,99 €

Για όσους χαίρονται τον ήλιο
με ελαφρώς μαυρισμένη
επιδερμίδα

Set

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ
Aloe Vera Σετ Αντηλιακής
Προστασίας για ελαφρώς
μαυρισμένη επιδερμίδα
23089
Αντηλιακή Λοσιόν SPF 30
23071 · 100 ml
17,99 €
After Sun Κρέμα-Gel · 23070
200 ml
17,99 €
+ ΔΩΡΟ Μπάλα Θαλάσσης
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 35,98 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 34,98 €

έκπτωση

20%

στα αντηλιακά
Σετ

28,69 €

μόνο 27,69 €

Για τους λάτρεις του ήλιου
με μαυρισμένη επιδερμίδα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ
Aloe Vera Σετ Αντηλιακής
Προστασίας για μαυρισμένη
επιδερμίδα
23088
Αντηλιακό Gel/Κρέμα SPF 20
23075 · 100 ml
17,99€
After Sun Κρέμα-Gel · 23070
200 ml
17,99 €

Set

+ ΔΩΡΟ Μπάλα Θαλάσσης
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 35,98 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 33,98 €

28,69 €

μόνο 26,99 €
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ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΚΑΙ
ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΠΟΥ
ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ
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Χαρίστε στην επιδερμίδα σας την αίσθηση της απεριόριστης φρεσκάδας!
Η Aloe Vera Express Ενυδατική Μάσκα Προσώπου προσφέρει 95%
περισσότερη ενυδάτωση στην επιδερμίδα σε μόλις 3 λεπτά*, για λάμψη
και αναζωογόνηση. Το Aloe Vera Σπρέι Άμεσης Δράσης καταπραΰνει,
αναζωογονεί και δροσίζει την επιδερμίδα μετά την έκθεση στον ήλιο.
Σας παρουσιάζουμε επίσης το νέο προϊόν του καλοκαιριού: το Aloe Vera
Δροσιστικό Ενυδατικό Σπρέι Προσώπου & Σώματος ενυδατώνει, δροσίζει
και κάνει την επιδερμίδα να φαίνεται ανανεωμένη και απαλή.

Set

Aloe Vera
Σπρέι Άμεσης
Δράσης
Απαλό Σπρέι για όλο το
σώμα
• Με έναν ισχυρό
συνδυασμό από 83% gel
Aloe Vera και 12
εκχυλίσματα βοτάνων
• Απλώνεται σαν
προστατευτικό φιλμ
πάνω στην απαιτητική
επιδερμίδα
• Καταπραΰνει και
δροσίζει
20600 | 400 ml

21,99 €

3

ΛΕΠΤΑ

έκπτωση

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

21%

Aloe Vera Express Ενυδατική
Μάσκα Προσώπου
Σετ 2 τεμαχίων
20765
2 x Aloe Vera Express
Ενυδατική Μάσκα Προσώπου
(2 x 75 ml)
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 37,98 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 35,98 €

20,99 €

Ελλάδα
Κύπρος
(54,98 € ανά 1000 ml) (52,48 € ανά 1000 ml)

95%
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ΕΝΥΔ ΑΤΩΣΗ
ΣΕ ΜΟΛΙΣ

29,99 €

μόνο 28,49 €

* σύμφωνα με μετρήσεις μέσω μηχανήματος Corneometer του
Ινστιτούτου Dermatest σε 20 συμμετέχοντες τον Ιανουάριο του
2017

9€

ml)

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ, ΑΠΑΛΟ
ΛΑΚΤΙΣΜΑ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ

Για ένα λάκτισμα extra
ενυδάτωσης,
ψεκάστε το Σπρέι από
απόσταση περίπου
20 εκατοστών στην
επιδερμίδα.
Το Σπρέι απορροφάται
αμέσως, ενώ μπορεί να
εφαρμοστεί και πάνω
από το μακιγιάζ, για
μια ιδανική αίσθηση
δροσιάς ακόμα και όταν
βρίσκεστε καθ’ οδόν
Για ένα δροσερό
λάκτισμα
φρεσκάδας,
φυλάξτε το προϊόν
στο ψυγείο.

Nέο
limited
edition

Aloe Vera
Δροσιστικό Ενυδατικό
Σπρέι Προσώπου &
Σώματος
Απαλό σπρέι προσώπου και
σώματος, για ένα λάκτισμα
φρεσκάδας όλες τις
ώρες της ημέρας
• Με 50% gel Aloe Vera
και βιολογικό εκχύλισμα
καρπουζιού
• Χαρίζει εντατική ενυδάτωση
και δροσίζει την επιδερμίδα
• Αναζωογονεί και τονώνει
την επιδερμίδα
20753 | 100 ml

10,99 €
Κύπρος 10,49 €

Ελλάδα

BEST SELLERS
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Ο καθαρισμός της επιδερμίδας είναι το Α και το Ω
για την καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας,
ώστε να εντυπωσιάσετε και το καλοκαίρι με την
άψογη επιδερμίδα σας. Το Aloe Vera Εξισορροπιστικό
Γαλάκτωμα Καθαρισμού, η Aloe Vera Καθαριστική
Λοσιόν Προσώπου, και τα Aloe Vera Περιποιητικά
Μαντηλάκια Καθαρισμού είναι τα απαραίτητα προϊόντα
που χρειάζεστε καθημερινά για τον καθαρισμό του
προσώπου. Το καλοκαίρι, η επιδερμίδα του προσώπου
αλλά και του σώματός μας έχει ανάγκη από δροσιά και
αναζωογόνηση, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας. Το
πρακτικό Aloe Vera 2 σε 1 Σαμπουάν για Μαλλιά & Σώμα
προσφέρει άμεσα σε όλο το σώμα μια δροσιστική,
καλοκαιρινή αίσθηση.

Aloe Vera
2 σε 1 Σαμπουάν
για Μαλλιά & Σώμα

Aloe Vera
Περιποιητικά
Μαντηλάκια
Καθαρισμού

20633 | 250 ml
Ελλάδα από 13,99 €

10,99 €

(4,40 € ανά 100 ml)
Kύπρος από 13,99 €

10,99 €

(4,40 € ανά 100 ml)

έκπτωση

21%
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Αναζωογονητικό gel για το
ντους, κατάλληλο για το σώμα
και τα μαλλιά

Απαλά μαντηλάκια καθαρισμού
για πρόσωπο και χέρια, πρακτικά
και για όταν είστε καθ’ οδόν
20672 | 25 τεμάχια

5,99 €
Κύπρος 5,99 €
Ελλάδα

3
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1

έκπτωση

Aloe Vera
Εξισορροπιστικό
Γαλάκτωμα
Καθαρισμού

2

Ήπιο γαλάκτωμα καθαρισμού
για το πρόσωπο

21%

Aloe Vera
Καθαριστική
Λοσιόν Προσώπου

20670 | 200 ml
Ελλάδα από 13,99 €

10,99 €

(5,50 € ανά 100 ml)
Kύπρος από 13,99 €

Λοσιόν για τον καθαρισμό
του προσώπου, χωρίς
οινόπνευμα
20671 | 200 ml

(5,50 € ανά 100 ml)

Ελλάδα από 13,99 €

10,99 €

10,99 €

ου
και

(5,50 € ανά 100 ml)
Kύπρος από 13,99 €

ώμα

10,99 €

(5,50 € ανά 100 ml)

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΝΑ ΣΑΣ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΗΘΕΙΑ

1

2

3

Καθαρισμός

Τόνωση

Για το δρόμο

Ο πρωινός και ο βραδινός
καθαρισμός της επιδερμίδας
του προσώπου είναι το Α και
το Ω στην περιποίηση. Το
Aloe Vera Εξισορροπιστικό
Γαλάκτωμα Καθαρισμού, το
βράδυ αφαιρεί το μακιγιάζ
και τους ρύπους από την
επιδερμίδα, ενώ το πρωί
απομακρύνει τα νεκρά
κύτταρα.

Μετά τον καθαρισμό,
συνεχίστε την περιποίηση
με την Aloe Vera
Καθαριστική Λοσιόν
Προσώπου, η οποία
καθαρίζει, καταπραΰνει και
δροσίζει την επιδερμίδα.
Επιπλέον αφαιρεί τα
τελευταία υπολείμματα
μακιγιάζ από την
επιδερμίδα, καθώς και
υπολείμματα αλάτων από
το νερό της βρύσης.

Τα πρακτικά Aloe
Vera Περιποιητικά
Μαντηλάκια
Καθαρισμού είναι
κατάλληλα για
καθαρισμό όταν
βρίσκεστε καθ’ οδόν.
Καθαρίζουν σε βάθος
και είναι ιδιαίτερα ήπια
προς την επιδερμίδα.
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ΑΣΗΜΙ – ΤΟ
ΑΠΟΛΥΤΟ HIT
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ

Η LR MICROSILVER είναι η σειρά ειδικής αντιβακτηριακής περιποίησης
με πραγματικό ασήμι. Το μοναδικό σύμπλεγμα δραστικών συστατικών
δρα τριπλά: αντιβακτηριακά, ρυθμιστικά, σταθεροποιητικά.
Το LR MICROSILVER Καθαριστικό Προσώπου και η Κρέμα Προσώπου
αποτελούν το νούμερο 1 δυναμικό συνδυασμό για την επιδερμίδα του
προσώπου με τάση για ατέλειες. Το LR MICROSILVER Αποσμητικό
Roll-on προσφέρει αξιόπιστη και ταυτόχρονα απαλή προστασία από
την κακοσμία του ιδρώτα και το καλοκαίρι. Για γρήγορο καθαρισμό
των χεριών χωρίς νερό: LR MICROSILVER Gel για τα Χέρια, με ενώσεις
ψευδαργύρου για ακόμα πιο αποτελεσματική υγιεινή.

Σετ Προσώπου
Καθαρίστε το πρόσωπό
σας πρωί και βράδυ
με το αντιβακτηριακό
Καθαριστικό Προσώπου.
Το σαλικυλικό οξύ
ελευθερώνει τους
πόρους, για βαθύ
αλλά ταυτόχρονα ήπιο
καθαρισμό.
Στη συνέχεια, συνεχίστε
με την εφαρμογή
της Κρέμας Προσώπου,
η οποία μειώνει τις
ατέλειες, βελτιώνει την
όψη της επιδερμίδας
και έχει αντιβακτηριακή
δράση.

Set

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ
Σετ Προσώπου
Καθαριστικό Προσώπου
25000· 150 ml
Κρέμα Προσώπου
25001· 50 ml

25004
19,99 €
21,99 €

Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 41,98 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 41,98 €

29,99 €

μόνο 29,99 €

έκπτωση

29%

26%
έκπτωση

2
1

1

2

Αποσμητικό
Roll-on
Εφαρμόστε το πρωί και
μετά το ντους.
• 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 €

Gel για τα Χέρια
Ενδείκνυται για γρήγορο
καθαρισμό καθ’ οδόν, ακόμα
και χωρίς νερό.
• Υγιεινή χωρίς νερό,
δεν αφυδατώνει την
επιδερμίδα
• Αίσθηση δροσιάς και
καθαριότητας, δεν κολλάει
• Οι ενώσεις ψευδαργύρου
δημιουργούν ένα
προστατευτικό φιλμ στα
χέρια
25051 | 75 ml

Ελλάδα 16,99 €

Ελλάδα
(29,98 € ανά 100 ml)

12,49 €

Kύπρος
(27,98 € ανά 100 ml)

Κύπρος 15,99 €

13,99 €

(16,65 € ανά 100 ml)

11,99 €

(15,99 € ανά 100 ml)
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Το βουρτσάκι καθαρισμού προσώπου από την LR ZEITGARD είναι ένα
πραγματικό εργαλείο αντιγήρανσης για νεανική λάμψη στην επιδερμίδα! Η
λειτουργία μασάζ και η ταυτόχρονη περιστροφή της βούρτσας, εκτός από
το να κάνει απαλό peeling, διεγείρει επίσης την κυκλοφορία του αίματος
στην επιδερμίδα. Αποδεδειγμένα το βουρτσάκι καθαρισμού LR ZEITGARD
είναι έως και 10 φορές πιο αποτελεσματικό* σε σχέση με τις παραδοσιακές
μεθόδους καθαρισμού, και αποτελεί την ιδανική βάση για τα επόμενα βήματα
περιποίησης, ανάλογα με τον τύπο της επιδερμίδας σας.
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ,
ΝΕΑΝΙΚΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Επίσης, η LR ZEITGARD προσφέρει το κατάλληλο βουρτσάκι και το
αντίστοιχο προϊόν καθαρισμού για τις ανάγκες της ευαίσθητης αλλά και
της κανονικής επιδερμίδας.

Το καλύτερο:

Χάρη στην αντιβακτηριακή τεχνολογία
MICROSILVER, η κεφαλή της βούρτσας
διατηρείται σε άριστη υγιεινή για έως
και 3 μήνες.

* Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από το διεθνώς
αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Dermatest GmbH. Χρόνος
διεξαγωγής: 6 εβδομάδες (τέλη Ιανουαρίου έως αρχές
Μαρτίου 2015). Αριθμός συμμετεχόντων: 40

Δώρο

LR ZEITR ARD ΘΗΚΗ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ

εξοικονομείτε

20€

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ
Cleansing-System-Kit

Set

Classic - για κανονική επιδερμίδα
70036
Soft - για ευαίσθητη επιδερμίδα
70037
ZEITGARD 1
1 x Προϊόν Καθαρισμού
+ ΔΩΡΟ LR ZEITGARD Θήκη Ταξιδίου
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 219,98 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο

199,99 €

Κύπρος από 213,98 € μόνο 194,99 €

Συμβουλή:

Σας προτείνουμε τη χρήση της
συσκευής Zeitgard μια φορά την
ημέρα, τις βραδινές ώρες, για
τον εντατικό καθαρισμό της
επιδερμίδας πριν τον ύπνο.

Η επιλογή είναι
δική σας!
CLASSIC –
ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

SOFT –
ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

• Απαλές ίνες με MICROSILVER
για καθαρισμό σε βάθος
• Συμπληρωματικά, ένα ελαφρώς
αφρίζον gel με σύνθεση ειδικά σχεδιασμένη
για το πρόγραμμα καθαρισμού
• Αποτελεσματικότητα επιστημονικά
αποδεδειγμένη από το Ινστιτούτο Dermatest*

• Απαλές ίνες με MICROSILVER
για λαμπερά καθαρή επιδερμίδα
• Ήπια κρέμα για την ευαίσθητη επιδερμίδα,
με σύνθεση ειδικά σχεδιασμένη για το
πρόγραμμα καθαρισμού
• Αποτελεσματικότητα επιστημονικά
αποδεδειγμένη από το Ινστιτούτο Dermatest*
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Ειδικά το καλοκαίρι, η στοχευμένη
περιποίηση του προσώπου είναι
απαραίτητη για λαμπερή, υγιή και νεανική
επιδερμίδα. Προσφέρετε στην επιδερμίδα
σας μια ευεργετική ανάσα ξεκούρασης,
με την LR ZEITGARD Sleeping Mask! Η
πλούσια μάσκα χαλαρώνει την επιδερμίδα,
παρέχοντας της extra περιποίηση και
αναζωογόνηση κατά τη διάρκεια της
νύχτας. Επίσης, τα Serox Professional Eye
Pads ενυδατώνουν την ευαίσθητη περιοχή
των ματιών και βοηθούν στην ορατή μείωση
του βάθους των ρυτίδων, φέρνοντας στο
σπίτι σας την επαγγελματική περιποίηση
ενός ινστιτούτου ομορφιάς! Το Serox Lip
Optimizer χαρίζει νεανική όψη, με έως και
15% περισσότερο όγκο στα χείλη*!

1
Serox
Professional
Eye Pads
• Επαγγελματικά επιθέματα ματιών,
με την επαγγελματική ποιότητα ενός
ινστιτούτου ομορφιάς
• Χαρίζουν εντατική ενυδάτωση στην
ευαίσθητη περιοχή των ματιών
• Από λυοφιλοποιημένο κολλαγόνο, το
οποίο εμποτίζεται με το διάλυμα των
ενεργών συστατικών
• Διάλυμα ενεργών συστατικών από
Argireline®, Gatuline Expression®
και υαλουρονικό οξύ, τα οποία
συμβάλλουν στη μείωση του βάθους
των ρυτίδων
28235 | 4 x 2 Pads
Ελλάδα 43,99 €

32,99 €

Κύπρος 42,99 €

31,99 €

έκπτωση

1
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ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΕ
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ
ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

25%

2

3

Serox
Lip Optimizer

Sleeping Mask

• Έως και 15%
περισσότερος όγκος
στα χείλη
• Μειώνει ορατά τις
λεπτές γραμμές γύρω
από τα χείλη*
• Τονίζει και βελτιώνει
το περίγραμμα των
χειλιών*
• Με πλούσια και πολύ
θρεπτική υφή, εύκολο
στην εφαρμογή
• Με βιταμίνη Ε

• Περιποιείται και
αναζωογονεί την
επιδερμίδα κατά τη
διάρκεια της νύχτας
• Με λάδι Jojoba για ακόμα
περισσότερη ενυδάτωση
• Με Ultra Filling SpheresTM
για αντιρυτιδική δράση
• Με μούρα Σχιζάνδρα
για φυσική ανάπλαση της
επιδερμίδας
• Για βέλτιστο αποτέλεσμα,
χρησιμοποιήστε τη μάσκα 2
φορές την εβδομάδα, αντί
για τη συνήθη κρέμα
νυκτός σας, χωρίς να την
αφαιρέσετε

28240 | 15 ml

71011 | 50 ml

Ελλάδα
(259,93 € ανά 100 ml)

16,99 €

38,99 €

Ελλάδα 21,99 €

37,99 €

(33,98 € ανά 100 ml)

Kύπρος
(253,27 € ανά 100 ml)

έκπτωση

23%

Η ΑΠΟΛΥΤΗ
STAR
ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ –
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΔΡΙΚΗ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Κύπρος 21,49 €

16,49 €

(32,98 € ανά 100 ml)

2
3
*Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Dermatest σε 10
γυναίκες για χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων το Νοέμβριο του 2016
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ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΕΣ ΝΟΤΕΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΑΣ
ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ
Karolina by Karolina Kurkova – ένα αρωματικό μπουκέτο από μούρα, ζωηρά εσπεριδοειδή
και αναζωογονητική πιπερόριζα, το οποίο αποπνέει ζωντάνια και αγάπη για τη ζωή. Ένα
ανάλαφρο καλοκαιρινό άρωμα που αφυπνίζει τις αισθήσεις και μεταδίδει θετική ενέργεια,
εκπέμποντας το δυναμισμό και τη φαντασία της Karolina Kurkova.

Δοκιμάστε
το Άρωμα εδώ*

Limited
Summer Edition
Karolina by
Karolina Kurkova
Γυναικείο Άρωμα
30041 | 50 ml
Ελλάδα
Κύπρος

38,99 €
37,99 €

Ά
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η ύ

έκπτωση

17%

Δοκιμάστε
το Άρωμα εδώ*

Η καλοκαιρινή εκδοχή του
επιτυχημένου ανδρικού
Αρώματος του Bruce Willis,
το “Personal Edition”, είναι το
απόλυτο hit του καλοκαιριού!
Ευωδιές από γκρέιπφρουτ,
βασιλικό και πεύκο
αντικατοπτρίζουν μοναδικά
την καλοκαιρινή ελαφρότητα
του διεθνούς Superstar.

Limited
Summer Edition
Bruce Willis
Personal Edition
Ανδρικό Άρωμα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

30043 | 50 ml

Αρωματικό Mix Σετ 2 τεμ. 30047
Karolina by Karolina Kurkova
Βruce Willis Personal Edition
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 77,98 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο

64,99 €

Κύπρος από 75,98€ μόνο 63,49

€

*Αγγίξτε απαλά πάνω από το μπουκάλι για
να δοκιμάσετε το Άρωμα.

38,99 €
37,99 €
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έκπτωση

1

24%

2

3

BB Cream με Χρώμα

Bronzing Pearls

Το all-in-one προϊόν για άψογη
επιδερμίδα για καθημερινή
περιποίηση σε ένα μόνο προϊόν
1.Ενυδατώνει
2. Καλύπτει τις ατέλειες
3. Εξισορροπεί τις δυσχρωμίες
της επιδερμίδας
4. Προσφέρει ματ αποτέλεσμα
5. Προστατεύει από την
υπεριώδη ακτινοβολία με
SPF 15
30 ml

• Πούδρα σε μορφή πέρλας
• Χαρίζει ένα καλοκαιρινό look όλο
το χρόνο
• Ενδείκνυται για τον τονισμό των
ζυγωματικών και του ντεκολτέ

01 | 10229-101 Light
02 | 10229-102 Medium / Dark

Ελλάδα 16,99 €

12,99 €

10068 | 18 g

11,99 €

Κύπρος 15,99 €
(66,61 € ανά 100 g)

Κύπρος 15,99 €

11,99 €

12,99 €

Ελλάδα 16,99 €
(72,17 € ανά 100 g)

(43,30 € ανά 100 ml) (39,97 € ανά 100 ml)

Length & Definition
Αδιάβροχη Mascara
• Τονίζει τις βλεφαρίδες,
χαρίζοντας τους επιπλέον
μήκος
• Το HD βουρτσάκι
διαχωρίζει και προσφέρει
εντυπωσιακό μήκος
• Αδιάβροχη σύνθεση μακράς
διάρκειας
10266 | 7 ml

12,99 €

Ελλάδα
(185,57 € ανά 100 ml)

12,99 €

Κύπρος
(185,57 € ανά 100 ml)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΝΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
ΠΑΡΤΥ

SPF

15
01

Ο καλοκαιρινός ήλιος λάμπει, ανεβάζοντας τη
διάθεσή μας, αλλά και τη θερμοκρασία, στα ύψη!
Για ένα απλό, ανεπιτήδευτο look που αντέχει
στις υψηλές θερμοκρασίες, η σειρά LR COLOURS
έχει τα απαραίτητα, όπως την LR COLOURS BB
Cream, ένα μοναδικό, 5-in-1 προϊόν για άψογη
επιδερμίδα και το καλοκαίρι.

1

02

2
Η ανάλαφρη, ματ βάση καλύπτει τις
ανομοιομορφίες της επιδερμίδας, χαρίζοντας
επιπλέον ενυδάτωση και αντηλιακή προστασία
με SPF 15! Για να διατηρήσετε το καλοκαιρινό
σας look ακόμη κι αν δεν έχετε πάει διακοπές,
τα LR COLOURS Bronzing Pearls είναι αυτό που
χρειάζεστε, ενώ η LR COLOURS Length & Definition Αδιάβροχη Mascara τονίζει και διαχωρίζει
ιδανικά τις βλεφαρίδες, με αδιάβροχο
αποτέλεσμα.

3
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ΜΙΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
Ζωηράδα, γοητεία και άψογο καλοκαιρινό στυλ; Ξεκινήστε με την Aloe Vera
Επανορθωτική Κρέμα Ποδιών και στη συνέχεια φροντίστε για την απαλότητα
των χεριών σας με τον LR COLOURS Ορό για Χέρια & Νύχια, με λάδι από
κουκούτσι σταφυλιού, λάδι αβοκάντο, λάδι Jojoba και βιταμίνη Ε!
Ξεκινήστε τώρα: βάλτε χρώμα στα νύχια των χεριών και των ποδιών σας,
με την ευρεία χρωματική παλέτα των LR COLOURS Βερνίκια Τrue Colour ,
χάρη στα οποία θα κεντρίσετε όλα τα βλέμματα. Κι αν το χρώμα που έχετε
εφαρμόσει δεν ταιριάζει με το ντύσιμό σας, μπορείτε να το αφαιρέσετε άμεσα,
με την LR COLOURS Ξεβαφή Βερνικιού Νυχιών σε Κουτί που απομακρύνει το
βερνίκι εύκολα και γρήγορα, χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας.

2

1

Aloe Vera
Επανορθωτική Κρέμα
Ποδιών
Κρέμα περιποίησης για πόδια με
ξηρή και τραχιά επιδερμίδα, που
απορροφάται γρήγορα.
• Με 30% gel Aloe Vera και
βιολογικό εκχύλισμα μανόλιας
• Αναδομεί τη σκληρή και
ιδιαίτερα ξηρή επιδερμίδα των
ποδιών
• Χαρίζει εντατική ενυδάτωση
• Η επιδερμίδα των ποδιών
αποκτά απαλότητα και όμορφη
όψη
27517 | 100 ml
Ελλάδα

10,99 € Κύπρος 10,49 €

TOP

SELLER

2

1

3

3

Ορός για Χέρια
& Νύχια

Ξεβαφή Βερνικιού
Νυχιών σε Κουτί

• Για απαλά χέρια και
δυνατά νύχια
• Με λάδι από κουκούτσι
σταφυλιού, λάδι
αβοκάντο, λάδι Jojoba
και βιταμίνη Ε
• Απαλή και φυσική
περιποίηση για την
ευαίσθητη επιδερμίδα

• Απομακρύνει απλά και
γρήγορα το βερνίκι
• Με φυσικό έλαιο από
κουκούτσι βερίκοκου για
ενυδατική δράση
• Χωρίς ασετόν

10303 | 15 ml

12,99 €

Ελλάδα
(86,60 € ανά 100 ml)

12,99 €

Κύπρος
(86,60 € ανά 100 ml)

10094 | 100 ml

9,99 €
Κύπρος 8,99 €
Ελλάδα
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έκπτωση

Με ελεύθερη
επιλογή
2 χρωμάτων

+
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14

03

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ
ΤΟ ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.
07

True Colour Βερνίκι Νυχιών
Σετ 2 τεμ. ελεύθερης επιλογής
(2 x 5,5 ml)
01 Marshmallow White
03 Ballerina Rose
05 Toffee Cream
07 Happy Coral
09 Foxy Fuchsia
11 Black Cherry
13 Brown Truffle

05

10414

02 Frosty Vanilla
04 Sandy Beige
06 Latte Macchiato
08 Pink Flamenco
10 Red Kiss
12 Lady Lilac
14 Smoky Grey

Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 13,98 €

13,98€

10,49 €

μόνο 10,49 €

13
09

11
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Κολύμβηση, ποδηλασία, χορός… Το καλοκαίρι είναι εδώ
και μας προσκαλεί να απολαύσουμε στο έπακρο κάθε
μας δραστηριότητα. Για να διατηρείτε όλο το χρόνο
την κινητικότητά σας, η LR LIFETAKT σας προσφέρει
την κατάλληλη λύση: LR LIFETAKT Pro Activity. Το Aloe
Vera Drinking Gel Active Freedom περιέχει βιταμίνη
C, η οποία ενισχύει το μυοσκελετικό σύστημα1,
υποστηρίζοντας τη λειτουργία των οστών και των
χόνδρων. Οι Active Freedom Κάψουλες χαρίζουν ακόμα
περισσότερη ευελιξία και κινητικότητα 2.

1 2 3
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Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ΩΘΗΣΗ

Pro Activity
Β Α Σ Ι Κ Η ΛΥ Σ Η

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

107,99 €

91,49 €

Ελλάδα
| Κύπρος
(36,00 € ανά 1000 ml) | (30,50 € ανά 1000 ml)

Active Freedom Κάψουλες
80190 | 60 Κάψουλες / 37,2 g

35,99 €

29,99 €

Ελλάδα
| Κύπρος
(96,75 € ανά 100g) | (80,62 € ανά 100g)

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ
Κωδ. Σετ: 80881
Ελλάδα από 143,98 €

μόνο 136,99 €

Κύπρος από 121,48 €

μόνο 115,49 €

1
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.
2
Η βιταμίνη D που περιέχουν οι Active Freedom Κάψουλες συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης
των οστών.
3
Το μαγνήσιο που περιέχει το Pro Balance συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που
αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. Το ασβέστιο συμβάλλει στη φυσιολογική μυϊκή λειτουργία.
4
Το μαγνήσιο που περιέχει το Pro Balance συμβάλλει στη μείωση της αίσθησης κούρασης και εξάντλησης.

1 2 3

Individual
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Πάρτε στα χέρια σας την ποιότητα της ζωής σας και κινηθείτε ελεύθερα! Λόγω
της έντονης σωματικής δραστηριότητας, μπορεί να αισθάνεστε κουρασμένοι.
Το Pro Balance είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεστε, καθώς βοηθά στη μείωση
της αίσθησης κόπωσης.4

Δωρεάν
Pro Balance Δισκία

+

Θέλετε να είστε περισσότερο
δραστήριοι και ευκίνητοι
στην καθημερινότητα;
Το Pro Balance βοηθά στη μείωση της
αίσθησης κούρασης και εξάντλησης,
χάρη στα πολύτιμα ιχνοστοιχεία και
βασικά μέταλλα που περιέχει, όπως το
μαγνήσιο3.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ
Pro Balance Δισκία
Σετ 2 + 1 ΔΩΡΟ

80108

(3 x 360 Δισκία · 252 g)
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 110,97 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο

73,98 €

(97,86 € ανά 1000 g)

Κύπρος από 95,97 €

μόνο 63,98 €

(84,63 € ανά 1000 g)

1 2 3

Expert Tips
Σ Υ Μ Β ΟΥΛ Ε Σ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

Σ Ω Μ ΑΤ Ι Κ Η Α Σ Κ Η Σ Η
Είτε περιμένετε
το λεωφορείο, πλένετε τα
δόντια ή βρίσκεστε στο ντους, όπου
κι αν βρίσκεστε, σηκωθείτε στις
μύτες των ποδιών και κατεβείτε
ξανά και ξανά. Η άσκηση αυτή
δυναμώνει τις γάμπες και
τους αστραγάλους.

«Ο συνδυασμός ισορροπημένης
διατροφής, σωματικής άσκησης
και υγιεινού τρόπου ζωής είναι
το Α και το Ω για να διατηρούμε
την κινητικότητά μας, η οποία μας
προσφέρει ελευθερία και μας δίνει
τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε
τη ζωή και να ανταποκρινόμαστε
σε όλες της τις προκλήσεις.»
Dr. Sven Werchan,
Ειδικός Διατροφολόγος
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Το καλοκαίρι είναι η εποχή που μας αρέσει να
περνάμε χρόνο έξω, μαζί με τους αγαπημένους μας.
Οι υψηλές θερμοκρασίες ταλαιπωρούν όμως τον
οργανισμό μας, ο οποίος έχει άμεση ανάγκη από
«θαυματουργή» υποστήριξη. Χάρη στην LR LIFETAKT
Seasonal Support, απολαμβάνετε το καλοκαίρι στο
έπακρο, χωρίς να ανησυχείτε για τη γενική ευεξία
του οργανισμού σας1.
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Η ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
1 2 3

Seasonal Support
Β Α Σ Ι Κ Η ΛΥ Σ Η

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

96,99 €

82,99 €

Ελλάδα
| Κύπρος
(32,33 € ανά 1000 ml) | (27,66 € ανά 1000 ml)

Colostrum Κάψουλες

80360 | 60 Κάψουλες / 30,2 g

64,99 €

54,99 €

Ελλάδα
| Κύπρος
(210,32 € ανά 100g) | (177,96 € ανά 100g)

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ
Κωδ. Σετ: 80741
Ελλάδα από 161,98 €

μόνο 152,49 €

Κύπρος από 137,98 €

μόνο 129,99 €

Η βιταμίνη C που περιέχει το Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος.
Η βιταμίνη C που περιέχει το Cistus Incanus Σπρέι συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος.
1
2

1 2 3

Individual
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Υποστηρίξτε εύκολα τη γενική ευεξία του οργανισμού σας, με τα
κατάλληλα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις προσωπικές σας
ανάγκες.

Δώρο

Cistus Incanus Σπρέι

+

Θέλετε να είστε άριστα
προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ανάγκης;
Το Cistus Incanus Σπρέι περιέχει
βιταμίνη C, για την αποτελεσματική
υποστήριξη του ανοσοποιητικού
συστήματος όταν βρίσκεστε καθ’
οδόν2. Το Colostrum Liquid προσφέρει
το πρωτόγαλα της αγελάδας για άμεση
κατανάλωση, για την υποστήριξη της
γενικής ευεξίας του οργανισμού.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ
Colostrum Liquid
Σετ 2 τεμ.
(2 x 125 ml)

80363

+ΔΩΡΟ Cistus Incanus Σπρέι
αξίας 21,99 €
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 113,97 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 97,97€

1 2 3

87,99 €

μόνο 76,99 €

Expert Tips
Σ Υ Μ Β ΟΥΛ Ε Σ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

Σ Ω Μ ΑΤ Ι Κ Η Α Σ Κ Η Σ Η
Χρησιμοποιήστε το ποδήλατο
για να πάτε σε διάφορες
δουλειές, όποτε έχετε τη δυνατότητα.

«Εκτός από την ισορροπημένη διατροφή
και τον υγιεινό τρόπο ζωής, η σωματική
άσκηση παίζει επίσης σημαντικό ρόλο
στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού.
Λόγω της καλύτερης κυκλοφορίας
του αίματος στα όργανα, η αυξημένη
παραγωγή ενδογενών αντισωμάτων
οδηγεί σε ενισχυμένη αντίσταση και
ρυθμιστική ικανότητα του οργανισμού.
Dr. Sven Wechan,
Ειδικός Διατροφολόγος
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Είναι σημαντικό να έχετε καθαρή σκέψη όλο το χρόνο. Για να μπορείτε
να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και να δίνετε τον καλύτερό σας
εαυτό ακόμα και με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η LR LIFETAKT Mental
Power σας προσφέρει την υποστήριξη που χρειάζεστε. Ο συνδυασμός
του Mind Master και του Pro Balance βοηθά στην εξουδετέρωση των
αρνητικών επιπτώσεων του στρες στον οργανισμό1, ενώ σας χαρίζει
ενέργεια2. Εάν χρειάζεστε άμεσα τόνωση, ώστε να ανταποκριθείτε
σε μια απαιτητική κατάσταση ή να ξεπεράσετε την έντονη κόπωση
που αισθάνεστε, το LR LIFETAKT Mind Master Extreme σας δίνει ένα
λάκτισμα ενέργειας4,5, ώστε να διατηρήσετε τη συγκέντρωσή σας
και τις υψηλές σας επιδόσεις5, ενώ ο οργανισμός σας παραμένει
προστατευμένος από τις αρνητικές επιπτώσεις του στρες1.
Αποκτήστε ευεξία και θετική ενέργεια σε κάθε περίσταση.

Υ
σε ψηλ
κά ές
θε επ
πε ιδό
ρί σε
σ τ ις
ασ
η

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ
Ο ΣΩΣΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ

Mental Power
Β Α Σ Ι Κ Η ΛΥ Σ Η

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

75,99 €

64,99 €

Ελλάδα
| Κύπρος
(30,40 € ανά 1000ml) | (26,00 € ανά 1000ml)

Pro Balance Δισκία

80102 | 360 δισκία / 252 g

36,99 €

31,99 €

Ελλάδα
| Κύπρος
(146,79 € ανά 1000g) | (126,94 € ανά 1000g)

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ
Κωδ. Σετ: 80930

Ελλάδα από 112,98 €

Κύπρος από 96,98 €

μόνο

μόνο

108,99 €

91,49 €

Η βιταμίνη Ε που περιέχει το Mind Master συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων ενάντια στο οξειδωτικό στρες.
Το μαγνήσιο που περιέχει το Pro Balance συμβάλλει στη μείωση της αίσθησης κούρασης και εξάντλησης.
Η θειαμίνη και η βιταμίνη Β12 που περιέχει το Mind Master Extreme συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών
διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.
4
Η βιταμίνη Β12 συμβάλλει στη μείωση της αίσθησης κούρασης και εξάντλησης.
5
Η καφεΐνη που περιέχει το Guarana συμβάλλει στην ενίσχυση της συγκέντρωσης και της εγρήγορσης, ενώ συμβάλλει στην αύξηση της
αντοχής και της αποδοτικότητας.
6
Η θειαμίνη, η βιταμίνη Β6 και η βιταμίνη Β12 συμβάλλουν στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία.
7
Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
*της διατροφικής τιμής αναφοράς για την ημερήσια πρόσληψη.
1
2
3

EXTREME ΕΝΕΡΓΕΙΑ!
ΑΜΕΣΑ, ΕΝΤΟΝΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ.
ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ

ΧΩΡΙΣ
ΖΑΧΑΡΗ

2 ΣΕ 1:
ΔΥΝΑΜΗ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Δύναμη και ενέργεια
στο λεπτό!

1

Γρήγορο λάκτισμα ενέργειας
Αναζωογονητική καφεΐνη από

ΑΠΛΑ ΑΝΟΙΞΤΕ
Το πρακτικό Mind Master ExΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
treme Stick προσφέρει άμεσα
ενέργεια, όπου κι αν βρίσκεστε2.
Είναι κατάλληλο για άμεση
κατανάλωση και μπορείτε να το
έχετε παντού μαζί σας, χάρη
ΛΗΨΗ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ
στην πρακτική του συσκευασία5.

2

Mind Master Extreme
Performance Powder
80980 | 35 g / 14 Sticks ανά 2,5g
Ελλάδα

32,99 €

Kύπρος

27,99 €

(94,26 € ανά 100 g)
(79,97 € ανά 100 g)

3

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ
ΔΥΝΑΜΙΚΑ

Guarana5 και πράσινο τσάι
Υψηλή πνευματική αποδοτικότητα,
χάρη στις βιταμίνες Β6, Β12 και τη θειαμίνη5
Περιέχει τα αμινοξέα λευκίνη, ισολευκίνη
και βαλίνη (BCAA)
Προστασία
Με έναν αποτελεσματικό συνδυασμό
αντιοξειδωτικών που σας προστατεύουν από το
οξειδωτικό στρες1 και καλύπτουν το 100 % των
καθημερινών αναγκών του οργανισμού σε βιταμίνη D και E*
Με βιταμίνη C που υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα7

Με σκόνη Aloe Vera που συμβάλλει στη γενική ευεξία
του οργανισμού
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ΤΟ TOP 3 ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
Πριν αναπτυχθεί πλήρως η προστατευτική λειτουργία της ευαίσθητης βρεφικής επιδερμίδας, έχει
μεγάλη ανάγκη από ήπια περιποίηση. Τα προϊόντα βρεφικής περιποίησης LR ALOE VIA περιποιούνται,
αναζωογονούν και προστατεύουν τη βρεφική επιδερμίδα, χωρίς parabens, ορυκτά έλαια και
αρώματα. Μόνο τα ιδιαίτερα ήπια συστατικά, όπως η Aloe Vera και το καταπραϋντικό εκχύλισμα
καλέντουλας, απορροφώνται από την ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα και την περιποιούνται απαλά.

2

1

1

2

3

Aloe Vera Baby
Sensitive Κρέμα
Προσώπου & Σώματος

Aloe Vera Baby
Sensitive Αφρόλουτρο
& Σαμπουάν

Aloe Vera Baby Sensitive
Κρέμα Προστασίας από
Ερεθισμούς

Ήπια, ανάλαφρη κρέμα για
ευαίσθητη επιδερμίδα
• Με 40% gel Aloe
Vera, βιολογικό εκχύλισμα
καλέντουλας και πανθενόλη
• Υποστηρίζει τον επιδερμικό
φραγμό και προστατεύει
από την απώλεια υγρασίας
• Ενυδατώνει, θρέφει και
καταπραΰνει την
επιδερμίδα
• Χωρίς άρωμα

Ήπια, κρεμώδης λοσιόν καθαρισμού για
την ευαίσθητη επιδερμίδα
• Με 30% gel Aloe
Vera, βιολογικό εκχύλισμα
καλέντουλας και λάδι σόγιας
• Ήπιος, απαλός καθαρισμός
• Προστατεύει την ευαίσθητη
επιδερμίδα από την
αφυδάτωση κατά τον
καθαρισμό, ενώ προσφέρει
ενυδάτωση
• Χωρίς θειικά άλατα, χωρίς
άρωμα

Πλούσια, απαλή κρέμα για την
ερεθισμένη επιδερμίδα
• Με 40% gel Aloe Vera, βιολογικό
εκχύλισμα καλέντουλας,
ψευδάργυρο και πανθενόλη
• Υποστηρίζει τη διαδικασία
ανάπλασης της ερεθισμένης
επιδερμίδας και προστατεύει από
τους συνήθεις ερεθισμούς στην
περιοχή της πάνας
• Αναζωογονεί και καταπραΰνει την
ερεθισμένη επιδερμίδα
• Χωρίς άρωμα

20320 | 250 ml

20319 | 100 ml

20321 | 100 ml

10,99 €
Κύπρος10,99 €
Ελλάδα

Ελλάδα

10,99 €

Κύπρος

10,99 €

(4,40 € ανά 100 ml) (4,40 € ανά 100 ml)

Ελλάδα

10,99 €
10,99 €

Κύπρος

27%

ΤΟ
ΑΠΟΛΥΤΟ
MUST

έκπτωση

ει
ται,

ά.

Aloe Vera Σετ Βρεφικής
Περιποίησης
20318
Αφρόλουτρο & Σαμπουάν
250 ml
10,99€
Κρέμα Προστασίας από Ερεθισμούς ·
100 ml
10,99€
Κρέμα Προσώπου & Σώματος
100 ml
10,99€
Σύνολο μεμ. προϊόντων

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 32,97 €

3

32,97€

23,99 €
μόνο 23,99 €
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ
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ΣΕΑΠΙΣΤΕΥΤΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

25%
έκπτωση

LR MICROSILVER PLUS
ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ
Βουρτσίστε τα δόντια σας τουλάχιστον 2 λεπτά το
πρωί,το βράδυ και όποτε νιώθετε την ανάγκη.
• Προστατεύει από την τερηδόνα και την πλάκα
• Προλαμβάνει την ουλίτιδα
• Καταπολεμά την κακοσμία του στόματος
• Με υδροξυαπατίτη που ενισχύει το σμάλτο
2 x 75 ml
25 0 9 2
Ε Λ Λ Α Δ Α Α Π Ο 17,98 €

MONO 13,49 €

Κ Υ Π Ρ ΟΣ Α Π Ο 17,98 €

MONO 13,49 €
ΔΩΡΕΑ
1 ΕΥΡΩ

LR Health & Beauty Systems Συστήματα Υγείας & Ομορφιάς MΕΠΕ
14452 Μεταμόρφωση Αττικής
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. : 95050-510

Για κάθε αγορά του Σετ 2 τεμαχίων της
LR MICROSILVER PLUS Οδοντόκρεμας
το μήνα Ιούνιο, η LR δωρίζει 1€ στο LR
Global Kids Fund.

GR/CY

