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Ιδανικό φινάλε
Σ’ ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Η
λίστα σας

«Φορτίστε» τον οργανισμό
σας με το φως του ήλιου
Χ ΑΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥ ΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ!
Ήλιος, καλοκαίρι, καλή διάθεση…
Ημερολογιακά το καλοκαίρι τελείωσε,
αλλά οι ηλιόλουστες μέρες
συνεχίζονται. Απολαύστε ένα
χαλαρωτικό περίπατο και θαυμάστε τις
ομορφιές της φύσης. Συναντηθείτε με
τους φίλους σας για περπάτημα ή
τζόκινγκ στην φθινοπωρινή ύπαιθρο.
Χαρείτε στο έπακρο τις τελευταίες
ζεστές ημέρες, χωρίς να ανησυχείτε για
τη γενική ευεξία του οργανισμού σας.

Ενισχύστε τη φυσική άμυνα
του οργανισμού
Οι Cistus Incanus Κάψουλες είναι
εμπλουτισμένες με ψευδάργυρο και
βιταμίνη C και συμβάλλουν σημαντικά
στη φυσιολογική λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος.1
1
Η βιταμίνη C συμβά λλει στη φυσιολογική
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος..

26%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Cistus Incanus Κάψουλες
Σετ 3 τεμ.
(3 x 60 κάψουλες · ανά 33,5 g)
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων

Ειδική τιμή Σετ μόνο
						
Κύπρος από 110,97 €

						

80142
131,97 €

97,99 €

(97,50 € ανά 100 g)

μόνο 82,99 €
(82,58 € ανά 100 g)

Απολαύστε μια αίσθηση
γενικής ευεξίας
Το έντερο ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό
για τη γενική ευεξία του οργανισμού
μας, στην οποία παίζουν σημαντικό
ρόλο τα εντερικά βακτήρια. Το Pro 12
περιέχει 1 δισεκατομμύριο βακτήρια
ανά κάψουλα, τα οποία υποστηρίζουν
σημαντικά τον οργανισμό.

26%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Pro 12 Κάψουλες – Σετ 3 τεμ.
(3 x 30 κάψουλες · ανά 15 g)
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων

Ειδική τιμή Σετ μόνο
						

131,97 €

97,99 €

(217,76 € ανά 100 g)

Κύπρος από 113,97 €

						

80373

μόνο 84,99 €
(188,87 € ανά 100 g)

Προετοιμαστείτε
για το φθινόπωρο

Το Colostrum Liquid περιέχει το
πρώτο μητρικό γάλα της
αγελάδας, το οποίο εφοδιάζει τον
οργανισμό του νεογέννητου με
όλα όσα χρειάζεται.

2+1ΔΩΡΟ

Colostrum Liquid
Σετ 2+1τεμ. ΔΩΡΟ
(3 x 125 ml)

80375

Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων

Ειδική τιμή Σετ μόνο
						
Κύπρος από 119,97 €

						

137,97 €

91,98 €

(24,52 € ανά 100 ml)

μόνο 79,98 €
(21,33 € ανά 100 ml)
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Φέρτε εις πέρας τις
καθημερινές σας εργασίες
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑ Σ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΑ Σ
ΓΕΜΑΤΟΙ ΖΩΝΤΑΝΙΑ

Απολαύστε τις τελευταίες όμορφες
ημέρες, συνεχίζοντας τις αγαπημένες
σας καλοκαιρινές ασχολίες: θερινό
σινεμά με τους φίλους σας το βράδυ,
βαρκάδα με τα παιδιά σας το
σαββατοκύριακο. Το απαιτητικό
καθημερινό πρόγραμμα πολλές φορές
δεν σας αφήνει χρόνο να φροντίσετε
για μια ισορροπημένη διατροφή,
πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία.
Η LR LIFETAKT Daily Essentials σας
εφοδιάζει με τα απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά. Ο συνδυασμός Aloe Vera
Drinking Gel Traditional Honey και Pro
Balance θέτει την ιδανική βάση για τη
σωστή λειτουργία του μεταβολισμού1.
Το Pro Balance βοηθά στην
αποκατάσταση της ισορροπίας των
θρεπτικών στοιχείων στον
οργανισμό2.

ΕΚΠΤΩΣΗ

Daily Essentials 1 2 3
Β Α Σ Ι Κ Η ΛΥ Σ Η

18 %
ΜΕ ΤΟ DAILY
ESSENTIALS
ΣΕΤ

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

96,99 € (32,33 € ανά 1000 ml)
Κύπρος 82,99 €(27,66 € ανά 1000 ml)
Ελλάδα

Pro Balance Δισκία

80102 | 360 δισκία / 252 g

36,99 € (146,79 € ανά 1000g)
Κύπρος 31,99 € (126,94 € ανά 1000g)
Ελλάδα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ
Κωδ. Σετ: 80730
Ελλάδα από 133,98 €

μόνο 109,99 €

Κύπρος από 114,98 €

μόνο 93,99 €

Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.
Το μαγνήσιο συμβάλλει στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και στη διατήρηση της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών.
Το EPA και το DHA συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Γι’ αυτόν το λόγο, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη τουλάχιστον 250 mg EPA και DHA
ημερησίως.
1
2
3

1 2 3

Individual
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Ό,τι καλύτερο για την
υγεία της καρδιάς

Το ψάρι, τα αυγά και τα άλλα τρόφιμα που περιέχουν ω-3
δεν έχουν συχνή θέση στο μενού σας; Οι Super Omega
Κάψουλες προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη στον
οργανισμό σας. Με την υψηλή τους περιεκτικότητα σε ω-3
λιπαρά οξέα (EPA και DHA), συμβάλλουν στη διατήρηση της
φυσιολογικής λειτουργίας της καρδιάς3.

ΕΚΠΤΩΣΗ

25 %

Super Omega Κάψουλες

80338 | 60 κάψουλες / 100,8 g

Ελλάδα από 43,99 €

32,99 €

(32,73 € ανά 100 g)

Κύπρος από 36,99 €

27,69 €

(27,47 € ανά 100 g)

1 2 3

Expert Tips
Σ Υ Μ Β ΟΥΛ Ε Σ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Ή
Αποφύγετε την κατανάλωση
αναψυκτικών που 		
περιέχουν ζάχαρη. Αντ’ αυτού, πιείτε
περισσότερο νερό. Ο μεταβολισμός
σας θα σας ευγνωμονεί.

«Η ολοκληρωμένη διαχείριση
της υγείας σας είναι απόλυτα
απαραίτητη για έναν υγιεινό τρόπο
ζωής. Μερικές μικρές αλλαγές στη
διατροφή, τη σωματική άσκηση και
τον τρόπο ζωής σας, μπορούν να
επιφέρουν θετικά αποτελέσματα
στην καθημερινότητά σας.»
Dr. Sven Werchan,
Ειδικός Διατροφολόγος
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Αποκτήστε μια
καλλίγραμμη σιλουέτα
ΥΓΕΙΑ ΚΙ ΕΥΕΞΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Το χαλαρό πρόγραμμα των διακοπών,
σας έκανε να πάρετε βάρος; Εάν
θέλετε να χάσετε μερικά περιττά κιλά,
η σωματική άσκηση σας υποστηρίζει
κατάλληλα: κάντε μια βόλτα με
το ποδήλατο ή τα rollerblades και
συνδυάστε τη δραστηριότητα με τη
διασκέδαση. Ξεκινήστε να ονειρεύεστε
τις επόμενες διακοπές, και αρχίστε από
τώρα την προετοιμασία! Χάρη στο Body
Mission, η απώλεια βάρους είναι πιο
εύκολη από ποτέ, ενώ σας προσφέρει
την κατάλληλη υποστήριξη για να
αποκτήσετε τη σιλουέτα των ονείρων
σας1!

BODY MISSION

Body Mission 1 2 3

ΣΕΤ 28 ΗΜΕΡΩΝ
Απολαυστικά γεύματα
2 x Figu Active Ροφήματα

Β Α Σ Ι Κ Η ΛΥ Σ Η

17 %
ΕΚΠΤΩΣΗ

με ελεύθερη επιλογή από: ΦράουλαΜπανάνα, Βανίλια ή Latte-Macchiato

1 x Figu Active Σούπα με
ελεύθερη επιλογή από: Ντομάτα- Mediterra-

nee, Πατάτα-Auberge, Λαχανικά-Κάρυ India

1 x Figu Active 6άδα Μπάρες με
ελεύθερη επιλογή από: Nougat,

Φράουλα-Γιαούρτι, Crunchy Caramel

1 x Figu Active 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
80434

239,99 €
μόνο204,99 €

Ελλάδα από 287,99 € μόνο
Κύπρος από 245,99 €

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

1 2 3

Individual
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Ενισχύστε το
μεταβολισμό σας

ΔΩΡΕΑ
1 ΕΥΡΩ

Σας προτείνουμε επίσης το Aloe Vera
Drinking Gel Peach Flavour, για την
υποστήριξη του μεταβολισμού και τη
μείωση της αίσθησης κόπωσης
και εξάντλησης2. Έχει ευχάριστη,
γλυκιά γεύση, χωρίς προσθήκη
ζάχαρης3.

Για κάθε αγορά του Σετ Aloe
Vera Drinking Gel Peach Flavour
το Σεπτέμβριο, η LR δωρίζει 1 €
στο LR Global Kids Fund.

20%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Aloe Vera Drinking Gel
Peach Flavour – Σετ 3 τεμ.
(3 x 1000 ml)

80783

Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 89,97 €

1 2 3
Σ Ω Μ ΑΤ ΙΚ Η Α Σ Κ Η Σ Η
Εντάξτε τη σωματική άσκηση στην
καθημερινότητά σας. Βρείτε μια συγκεκριμένη
ώρα μέσα στο πρόγραμμά σας που σκοπεύετε
να αφιερώσετε στη σωματική άσκηση, και
σημειώστε τη στην ατζέντα σας. Αυτό
ενισχύει την αίσθηση εσωτερικής
δέσμευσης και εντείνει τη σημασία
του «ραντεβού». Υπογραμμίστε
επίσης τη σημείωση με ένα
χρωματιστό μαρκαδόρο.

104,97 €

83,99 €

μόνο 71,99 €

Expert Tips
Σ Υ Μ Β ΟΥΛ Ε Σ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

«Τα προϊόντα Body Mission
διευκολύνουν ιδιαίτερα την
απώλεια βάρους. Ο συνοδευτικός
Οδηγός Διαχείρισης Βάρους
στη σελίδα body-miison.com
μετατρέπει την προσπάθειά σας
σε μια διασκεδαστική εμπειρία.»
Dr. Sven Werchan
Ειδικός Διατροφολόγος
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Βγείτε στη φύση
Χ ΑΡΕΙΤΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥ Σ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ Σ ΣΑ Σ
Η ανεμελιά του καλοκαιριού πλησιάζει στο
τέλος της, μικροί και μεγάλοι θα
επιστρέψουν στους εντατικούς ρυθμούς
της καθημερινότητας. Ευκαιρία να
αφιερώσουμε πολύτιμο χρόνο στους
μικρούς μας φίλους, με παιχνίδι και
εκδρομές στη φύση. Παράλληλα, μην
ξεχνάτε την απαλή και φυσική περιποίηση
της παιδικής και βρεφικής επιδερμίδας, με
τα προϊόντα Βρεφικής Περιποίησης της
σειράς LR ALOE VIA, τα οποία προσφέρουν
ολοκληρωμένη προστασία στους
μεγάλους πρωταγωνιστές της ζωής σας.

Απαλή προστασία
για πρόσωπο & σώμα

Ανακούφιση για
τις ερεθισμένες
περιοχές

Με 40% gel Aloe Vera, βιολογικό
εκχύλισμα καλέντουλας και
πανθενόλη, η Aloe Vera Baby
Sensitive Κρέμα Προσώπου &
Σώματος υποστηρίζει το φυσικό
επιδερμικό φραγμό και
προστατεύει αποτελεσματικά από
την απώλεια υγρασίας. Απλώνεται
εύκολα, καταπραΰνει και χαρίζει
ενυδάτωση και περιποίηση στην
επιδερμίδα.

Ανακούφιση για τις ερεθισμένες
περιοχές. Με 40% Aloe Vera, βιολογικό
εκχύλισμα καλέντουλας, ψευδάργυρο και
πανθενόλη, η Aloe Vera Baby Sensitive
Κρέμα Προστασίας από Ερεθισμούς της
LR ALOE VIA προσφέρει ένα
προστατευτικό φιλμ που αφήνει την
επιδερμίδα να αναπνέει, ενώ υποστηρίζει
τη διαδικασία ανάπλασης της
ερεθισμένης επιδερμίδας, προστατεύει
από περαιτέρω ερεθισμούς και
καταπραΰνει τη βρεφική επιδερμίδα.

Aloe Vera Baby Sensitive
Κρέμα Προσώπου &
Σώματος
20321 | 100 ml
Ελλάδα

11,49 € Κύπρος 11,49 €

Aloe Vera Baby
Sensitive Κρέμα
Προστασίας από
Ερεθισμούς
20319 | 100 ml
Ελλάδα

11,49 € Κύπρος 11,49 €

Απαλός καθαρισμός
για όλο το σώμα
Το Aloe Vera Baby Sensitive Αφρόλουτρο
& Σαμπουάν καθαρίζει και περιποιείται
απαλά, με ιδιαίτερα ήπιο τρόπο την
επιδερμίδα και τα μαλλιά του μωρού. Η
σύνθεσή της, με 30% gel Aloe Vera,
βιολογικό εκχύλισμα καλέντουλας και
λάδι σόγιας είναι ιδιαίτερα φιλική προς
την επιδερμίδα, ενώ την προστατεύει
από την αφυδάτωση κατά τη διάρκεια
του καθαρισμού, χαρίζοντας επιπλέον
ενυδάτωση.
Aloe Vera Baby Sensitive
Αφρόλουτρο & Σαμπουάν
20320 | 250 ml

11,49 €

Ελλάδα
(4,60 € ανά 100 ml)

11,49 €

Κύπρος
(4,60 € ανά 100 ml)

Απαλός καθαρισμός & περιποίηση
της ευαίσθητης βρεφικής επιδερμίδας
Εξασφαλίζει
την πιο απαλή &
φυσική φροντίδα.
Συνιστάται από
παιδιάτρους
και μαίες.

30%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Aloe Vera Σετ Βρεφικής
Περιποίησης
20318
Αφρόλουτρο & Σαμπουάν · 250 ml
Κρέμα Προστασίας από Ερεθισμούς · 100 ml
Κρέμα Προσώπου & Σώματος · 100 ml
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 34,47 €

34,47 €

23,99 €

μόνο 23,99 €
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Διατηρήστε την
ομορφιά και τη λάμψη
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔ Α ΣΑ Σ
Βγείτε στη φύση και χαρείτε
την ευχάριστη ηλιοφάνεια του
Σεπτεμβρίου, ή χαλαρώστε στο
αγαπημένο σας καφέ και
αισθανθείτε το απαλό άγγιγμα
του ήλιου στην επιδερμίδα. Για
να διατηρήσετε τη λάμψη του
καλοκαιριού στην επιδερμίδα
σας όλο το χρόνο, τα προϊόντα
περιποίησης προσώπου και
σώματος της σειράς LR ALOE
VIA σας προσφέρουν
ολοκληρωμένη περιποίηση και
το Σεπτέμβριο.

Εντατική περιποίηση
για όλο το σώμα
Θρέφει και περιποιείται την επιδερμίδα, με 69%
gel Aloe Vera και βιολογικό εκχύλισμα μανόλιας. Η
τακτική εφαρμογή βοηθά στη βελτίωση του
επιπέδου υγρασίας της επιδερμίδας σε βάθος
χρόνου, χαρίζοντας απαλότητα και ελαστικότητα
στην επιδερμίδα.
Aloe Vera
Ενυδατική Λοσιόν Σώματος
20639 | 200 ml

17,89 €

Ελλάδα
(8,95€ ανά 100 ml)

16,79 €

Κύπρος
(8,40 € ανά 100 ml)

Ολοκληρωμένη
περιποίηση που χαρίζει
φρεσκάδα στην επιδερμίδα

Η επιδερμίδα του προσώπου
εκτίθεται καθημερινά
στις συνθήκες του εξωτερικού
περιβάλλοντος. Το Σετ
Περιποίησης
Προσώπου της σειράς LR ALOE VIA
φροντίζει καθημερινά για την
ισορροπία της επιδερμίδας του
προσώπου, με 50% gel Aloe Vera
και πολύτιμα συστατικά, όπως
βιολογικό εκχύλισμα ελιάς. Χαρίζει
εντατική ενυδάτωση, θρέψη,
αναζωογόνηση αλλά και
αποτελεσματική προστασία της
επιδερμίδας.

28%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Aloe Vera Σετ Περιποίησης
Προσώπου
Κρέμα Ημέρας · 50 ml · 20674
Κρέμα Νυκτός · 50 ml · 20675
Κρέμα Ματιών · 15 ml · 20677

20707
22,99€
22,99€
22,99€

Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 68,97 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 68,97 €

49,99 €

μόνο 49,99 €

Δραστηριοποιηθείτε ξανά
ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥ ΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Το καλοκαίρι τελείωσε, η θερμοκρασίες
όμως παραμένουν σε καλοκαιρινά
επίπεδα και μας καλούν σε εξωτερικές
δραστηριότητες, όπως πικ νικ στη φύση.
Τις ημέρες που επικρατεί φθινοπωρινή
ψύχρα, μπορείτε να χαλαρώσετε στη
μπανιέρα και να αναζωογονήσετε το σώμα
και το πνεύμα σας. Η φυσική περιποίηση
των χεριών και των ποδιών γίνεται
ευκολότερη από ποτέ, με τα Aloe Vera
προϊόντα περιποίησης χεριών και ποδιών
της LR!

Για μεταξένια απαλότητα
στα χέρια
Η Aloe Vera Ιδιαίτερα Πλούσια Κρέμα Χεριών
χαρίζει απαλότητα και προστασία στην ιδιαίτερα
απαιτητική, ξηρή επιδερμίδα των χεριών. Με 40%
ενυδατικό gel Aloe Vera και βιολογικό εκχύλισμα
καλέντουλας, περιποιείται εντατικά και
υποστηρίζει την ανάπλαση της ξηρής
επιδερμίδας.

24%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Aloe Vera Ιδιαίτερα Πλούσια
Κρέμα Χεριών – Σετ 2 τεμ.
2 x Ιδιαίτερα Πλούσια Κρέμα
Χεριών · 2 x 75 ml
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 22,98 €

20769

22,98 €

17,49 €

μόνο 17,49 €

Απαλή περιποίηση
των ποδιών
Τα πόδια ταλαιπωρήθηκαν ιδιαίτερα
το καλοκαίρι, μεταξύ άλλων λόγω
των ανοιχτών παπουτσιών, με
αποτέλεσμα να χρειάζονται extra
περιποίηση. Η Aloe Vera
Επανορθωτική Κρέμα Ποδιών
φροντίζει για την ανάπλαση και την
περιποίηση των ποδιών, με 30% gel
Aloe Vera και βιολογικό εκχύλισμα
μανόλιας. Η κρέμα απορροφάται
γρήγορα και χαρίζει εντατική
ενυδάτωση, μεταξένια απαλότητα
και όμορφη όψη στα
ταλαιπωρημένα πόδια.

25%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Aloe Vera Επανορθωτική
Κρέμα Ποδιών – Σετ 2 τεμ.
2 x Κρέμα Ποδιών · 2 x 100 ml

27518

Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων

21,98 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 20,98 €

16,49 €

μόνο 15,49 €

Η κατάλληλη περιποίηση
για χέρια & πόδια

24%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Aloe Vera Περιποίηση
Χεριών & Ποδιών – Σετ 2 τεμ. 20770
Κρέμα Ποδιών · 100 ml · 27517
10,99€
Ιδιαίτερα Πλούσια Κρέμα Χεριών
75 ml · 20613
11,49€
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 22,48 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 21,98 €

16,99 €

μόνο 16,49 €
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Ξεκινήστε με
φρεσκάδα και ενέργεια
ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ
Το φθινόπωρο βρίσκεται προ
των πυλών. Είναι ευκαιρία να
απολαύσουμε πραγματικά
τον ήλιο! Τι θα λέγατε για μια
μακρινή βόλτα με το
ποδήλατο; Μήπως προτιμάτε
την αναρρίχηση με τους
φίλους σας; Για ένα
αναζωογονητικό άγγιγμα
φρεσκάδας, η LR ALOE VIA
περιλαμβάνει όλα τα
απαραίτητα σετ
περιποίησης.

Το ιδανικό ξεκίνημα για την ημέρα
σαςπεριλαμβάνει ένα
αναζωογονητικό ντους.
Το Aloe Vera Αναζωογονητικό Gel για
το Ντους προσφέρει βαθύ και
απαλό καθαρισμό,
αλλά και ενυδάτωση, με 35% gel
Aloe Vera και βιολογικό εκχύλισμα
ακτινιδίου. Για απαλή προστασία
από την εφίδρωση: Aloe Vera
Προστατευτικό Αποσμητικό Roll-On
χωρίς οινόπνευμα.

26%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Aloe Vera Σετ Περιποίησης
Σώματος
20771
Gel για το Ντους · 250 ml · 20630 11,49€
Αποσμητικό Roll-On · 50 ml · 20643 7,39€
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 18,88 €

18,88 €

13,99 €

μόνο 13,99 €

Για την
αναζωογόνηση
του σώματος

Ξεκινήστε την ημέρα σας με προσεγμένο ξύρισμα
Για να μην ταλαιπωρείται η ανδρική επιδερμίδα από το καθημερινό ξύρισμα.

1.

ΞΥΡΙΣΜΑ:
Επιλέξτε ανάμεσα στον Aloe Vera
Καταπραϋντικό Αφρό Ξυρίσματος
και το Aloe Vera Καταπραϋντικό Gel
Ξυρίσματος. Και τα δύο προϊόντα
προσφέρουν αποτελεσματικό,
προσεγμένο ξύρισμα, ενώ
προστατεύουν από ερεθισμούς και
καταπραΰνουν την επιδερμίδα ήδη
ενώ ξυρίζεστε.

2.

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ:
Μετά το ξύρισμα, το Aloe Vera
After Shave Balsam δρα ιδιαίτερα
καταπραϋντικά σε τυχόν
ερεθισμό της επιδερμίδας,
χαρίζοντας ενυδάτωση και
περιποίηση.

Αφρός
Ξυρίσματος;

29%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

3.

ΑΓΓΙΓΜΑ ΦΡΕΣΚ ΑΔΑΣ:
Η Aloe Vera Κρέμα Anti-Stress
προσφέρει ένα αναζωογονητικό
άγγιγμα φρεσκάδας, ενώ χαρίζει
ενυδάτωση.

Ή Gel Ξυρίσματος;

29%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Aloe Vera Σετ Ανδρικής
Περιποίησης Ι
Αφρός Ξυρίσματος · 200 ml · 20420
After Shave Balsam · 100 ml · 20421
Κρέμα Anti-Stress · 100 ml · 20422

20424
11,49€
11,49€
17,89€

Aloe Vera Σετ Ανδρικής
Περιποίησης ΙΙ
20425
Gel ξυρίσματος · 150 ml · 20423
11,49€
After Shave Balsam · 100 ml · 20421 11,49€
Κρέμα Anti-Stress · 100 ml · 20422
17,89€

Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων

40,87 €

Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 39,77 €

28,99 €

μόνο 27,99 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 39,77 €

40,87 €

28,99 €

μόνο 27,99 €
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Κρατήστε την αίσθηση
του καλοκαιριού
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΕΣ
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Κρατήστε στη μνήμη σας
όλες τις όμορφες εμπειρίες
του καλοκαιριού: beach party,
πικ νικ, ρομαντικές βόλτες
στην παραλία… Αφήστε τις
αναμνήσεις να σας φτιάξουν
τη διάθεση και σχεδιάστε τις
επόμενες διακοπές ή
εξορμήσεις. Συνδέστε τις
αναμνήσεις αυτές με ένα
αγαπημένο σας Άρωμα και
κρατήστε το καλοκαίρι για
πάντα στην καρδιά σας.

ΔΩΡΟ

+

+

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ 2, ΠΑΙΡΝΕΤΕ 3
Αρωματικό Σετ 2+1τεμ. ΔΩΡΟ 30045
Άρωμα επιλογής σας · 3 x 50 ml
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 88,47 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο

LR Αρωματικό Σετ 2+1

Κύπρος από 85,17 €

58,98 €

μόνο 56,78 €

Εκφράστε όλες τις όψεις της πολύπλευρης προσωπικότητάς σας, με τα LR
Αρώματα. Είτε προτιμάτε το Harem, ακαταμάχητα ανατολίτικο όπως το παραμύθι
‘Χίλιες και μία νύχτες’, το Brilliant Look, ένα Άρωμα γεμάτο θηλυκότητα, ή το
Metropolitan Man, κομψό και άνετο όπως ο σύγχρονος, κοσμοπολίτης Άνδρας,
μπορείτε να φτιάξετε το συνδυασμό της επιλογής σας, σύμφωνα με τα
προσωπικά σας γούστα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

2+1
ΔΩΡΟ

Η επιλογή είναι δική σας!
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
07

05
08

10

14
09

11

04
13

02

12

06
03
01

01 | Rockin´ Romance
Άρωμα 3250 | 50 ml

05 | Beautyqueen
Άρωμα 30134 | 50 ml

09 | Just Sport
Άρωμα 30000 | 50 ml

Ελλάδα 29,49€/ Κύπρος 28,39€

Ελλάδα 29,49€/ Κύπρος 28,39€

Ελλάδα 29,49€/ Κύπρος 28,39€ Ελλάδα 29,49€/ Κύπρος 28,39€

02 | Sensual Grace
Άρωμα 30150 | 50 ml

06 | Brilliant Look
Άρωμα 30095 | 50 ml

10 | Metropolitan Man
Άρωμα 30190 | 50 ml

Ελλάδα 29,49€/ Κύπρος 28,39€

Ελλάδα 29,49€/ Κύπρος 28,39€

Ελλάδα 29,49€/ Κύπρος 28,39€ Ελλάδα 29,49€/ Κύπρος 28,39€

03 | Harem
Άρωμα 3400 | 50 ml

07 | Heart & Soul
Άρωμα 3650 | 50 ml

11 | Ocean‘Sky
Άρωμα 1580 | 50 ml

Ελλάδα 29,49€/ Κύπρος 28,39€

Ελλάδα 29,49€/ Κύπρος 28,39€

Ελλάδα 29,49€/ Κύπρος 28,39€

04| Pseudonym
Άρωμα 3407 | 50 ml

08 | Femme Noblesse
Άρωμα 30372 | 50 ml

12 | Terminator
Άρωμα 3414 | 50 ml

Ελλάδα 29,49€/ Κύπρος 28,39€

Ελλάδα 29,49€/ Κύπρος 28,39€

Ελλάδα 29,49€/ Κύπρος 28,39€

13 | Racing
Άρωμα 30027 | 50 ml
14 | Jungle Man
Άρωμα 3430 | 50 ml

Ζήστε την κάθε στιγμή
ΚΑΙ ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ
ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑ Σ
Χαρείτε τις τελευταίες
ηλιόλουστες, δημιουργώντας
το τέλειο στυλ. Απολαύστε
το ζεστό φθινοπωρινό ήλιο,
επισκεφθείτε το αγαπημένο
σας καφέ με μια καλή φίλη,
φλερτάρετε και
εντυπωσιάστε τους πάντες
με το ακαταμάχητο βλέμμα
σας. Η LR DELUXE Fantastic
Mascara είναι ο καλύτερος
σύμμαχος.

Μην ξεχνάτε τον
καθαρισμό του
προσώπου

Ο βαθύς καθαρισμός του προσώπου
πρωί και βράδυ δεν πρέπει να λείπει από
την καθημερινή σας ρουτίνα
περιποίησης. Ο LR COLOURS Αφρός
Καθαρισμού καθαρίζει σε βάθος, ενώ
είναι ιδιαίτερα ήπιος προς την
επιδερμίδα. Ο αφρός αφαιρεί
αποτελεσματικά το μακιγιάζ και τους
ρύπους, βοηθώντας την επιδερμίδα να
«αναπνεύσει» ξανά και προετοιμάζοντάς
την για τα επόμενα βήματα
περιποίησης.

22%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Αφρός Καθαρισμού – Σετ 2 τεμ. 10393
2 x Αφρός Καθαρισμού · 2 x 150 ml
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 15,98 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 15,98 €

12,49 €

μόνο 12,49 €

Αφαιρέστε εύκολα
το μακιγιάζ των ματιών
Το LR DELUXE Eye Make-up Remover
αφαιρεί απαλά ακόμα και το αδιάβροχο
μακιγιάζ των ματιών, ενώ
είναι ιδιαίτερα φιλικό προς την
ευαίσθητη περιοχή των ματιών. Η
ιδιαίτερη υφή του αποτελείται από 2
φάσεις, οι οποίες αναμειγνύονται πριν
τη χρήση και αφαιρούν
αποτελεσματικά το μακιγιάζ των
ματιών χωρίς να αφήνουν υπολείμματα.

24%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Eye Make-up Remover –
Σετ 2 τεμ.
11196
2 x Eye Make-up Remover · 2 x 125 ml
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 33,98 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 31,98 €

25,99 €

μόνο 24,49 €

Για θεαματικές βλεφαρίδες
που σαγηνεύουν
Το LR DELUXE Activating Lash
Serum χαρίζει στις βλεφαρίδες
έως 35% περισσότερο μήκος
μετά από μόλις 6 εβδομάδες*. Ο
συνδυασμός δραστικών
συστατικών του ορού διεγείρει
αποδεδειγμένα** την ανάπτυξη
των βλεφαρίδων, ενώ είναι
φιλικός προς την επιδερμίδα. Για
ένα θεαματικό αποτέλεσμα, με
extra large βλεφαρίδες!

21%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Activating Lash Serum –
Σετ 2 τεμ.
11138
2 x Activating Lash Serum · 2x 5,5 ml
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 75,98 €

77,98 €

61,49 €

μόνο 59,99 €

Για αισθησιακό βλέμμα
που μαγεύει
Η LR DELUXE Fantastic
Mascara χαρίζει τρισδιάστατο
αποτέλεσμα στις βλεφαρίδες,
προσφέροντας περισσότερο
όγκο, μήκος και διαχωρισμό
των βλεφαρίδων. Η έξυπνη
υφή με τριπλό αποτέλεσμα
περικλείει κάθε βλεφαρίδα
από τη ρίζα έως τις άκρες,
χάρη στο ειδικά σχεδιασμένο
βουρτσάκι.

24%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Fantastic Mascara – Σετ 2 τεμ.
2 x Fantastic Mascara · 2 x 10 ml
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 47,98 €

* Μέγιστη επιμήκυνση βλεφαρίδων που έχει καταγραφεί μετά από 6 εβδομάδες: έως και 35 % πιο μακριές βλεφαρίδες.
* * Σύμφωνα με μελέτη 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)

11137

49,98 €

37,99 €

μόνο 36,49 €

LR WORLD 09.2018

19

Η καλοκαιρινή
διάθεση συνεχίζεται
ΔΙΑ ΣΚΕΔ Α ΣΤΕ ΜΕ ΦΙΛΟΥ Σ ΣΤΟ
ΤΕΛΕΥ ΤΑΙΟ PART Y ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Απολαύστε στο έπακρο τις
τελευταίες βραδιές με
καλοκαιρινό καιρό! Αυξήστε
την ένταση στο ραδιόφωνό
σας και τραγουδήστε το
αγαπημένο σας καλοκαιρινό
hit. Διοργανώστε ένα πάρτι
αποχαιρετισμού για το
καλοκαίρι που έφυγε και
τολμήστε ένα πιο έντονο
look για το μακιγιάζ σας, με
τις παλέτες LR DELUXE
Artistic Quattro Eyeshadows.
Σε κάθε βραδινή έξοδο, η
προσοχή όλων θα είναι
στραμμένη πάνω σας!

Χαρίστε όμορφο
σχήμα στα
φρύδια σας

Τα φρύδια αποτελούν βασικό
χαρακτηριστικό για το στιλ σας. Είτε
προτιμάτε το φυσικό, το έντονο ή ακόμη
και το dramatic look στα φρύδια σας, το
LR DELUXE Perfect Browstyler σας βοηθά
να δημιουργήσετε το ιδανικό τόξο.
Διαθέσιμο σε δύο αποχρώσεις,
το LR DELUXE Perfect Browstyler χαρίζει
χρώμα, σχήμα και σταθεροποίηση στα
φρύδια. Με φυσικό τελείωμα και
αποτέλεσμα μακράς διάρκειας, το LR
DELUXE Perfect Browstyler βάφει μόνο τις
τρίχες των φρυδιών, όχι την επιδερμίδα.

23%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Perfect Browstyler –
Σετ 2 τεμ. επιλογής
2 x Perfect Browstyler · 2 x 6 ml
11121-1 Bright Liquid
11121-2 Dark Liquid

11198

Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 29,98 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 27,98 €

22,99 €

μόνο 21,49 €

Βρεθείτε στο
επίκεντρο
της προσοχής

Εκφραστικό βλέμμα
που μαγνητίζει
Είτε προτιμάτε ένα κλασικό
look είτε ένα έντονο cat eye
μακιγιάζ για γατίσιο βλέμμα, το
LR DELUXE Metallic Eyeliner σας
βοηθά να δημιουργήσετε το πιο
εντυπωσιακό στυλ, με την
αδιάβροχη, απαλή υφή του, για
βλέμμα που κόβει την ανάσα.
Με ενσωματωμένο
σφουγγαράκι που «σβήνει» το
χρώμα και εξασφαλίζει πιο
ομοιόμορφο και φυσικό
αποτέλεσμα.

Χαρίστε σε χρόνο μηδέν
περισσότερο όγκο στις
βλεφαρίδες σας, με το LR
DELUXE Lash Booster.
Εφαρμόστε το πριν τη
μάσκαρα, για ακόμα πιο
έντονο αποτέλεσμα και
εντυπωσιακό όγκο στις
βλεφαρίδες. Οι λεπτές ίνες
στη λευκή υφή του Booster
κάνουν τις βλεφαρίδες να
φαίνονται ακόμα πιο μακριές
και πυκνές.

24%

11120-6 Satin Brown

		

11120-7 Gorgeous Grey

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

ΕΚΠΤΩΣΗ

05

03

19,99 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 25,98 €

26 %

11197

Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 25,98 €

25,99 €

μόνο 24,49 €

Κύπρος από 31,98 €

11120-3 Moonlight Silver

		

Metallic Eyeliner
Σετ 2 τεμ. επιλογής
2 x Metallic Eyeliner · 2 x 0,37 g

11186

Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 33,98 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο

11120-2 Velvet Violet

		

23%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Lash Booster - Σετ 2 τεμ.
2 x Lash Booster · 2 x 9 ml

		

μόνο 19,99 €

Ζωηροί χρωματικοί συνδυασμοί
Οι παλέτες σκιών LR DELUXE
Artistic Quattro Eyeshadows
χαρίζουν λαμπερό βλέμμα και
έντονο χρώμα, χάρη στην
επαγγελματική, μεταξένια υφή
κάθε σκιάς, την οποία μπορείτε
να εφαρμόσετε με στεγνό ή με
βρεγμένο πινελάκι. Κάθε παλέτα
περιλαμβάνει 4 αποχρώσεις που
συνδυάζονται ιδανικά μεταξύ
τους, για τη δημιουργία άφθονων
χρωματικών συνδυασμών.
Δημιουργήστε ένα φυσικό
ή ένα έντονο look, ανάλογα με
την περίσταση.

Artistic Quattro
Eyeshadow
4 x 0,5 g

Ελλάδα από 38,99 €

28,99 €
€

Κύπρος από 37,99 € 28,49

01 | 11150-1

Night Rock

02 | 11150-3

Velvet Vintage

03 | 11150-8

Secret Dawn

04 | 11150-10

Delighted Nude

05 | 11150-12

Sublime Marine
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Σταματήστε το χρόνο
ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΚΑΛΟ
ΣΤΟΝ ΕΑΥ ΤΟ ΣΑ Σ
Κάντε ένα διάλειμμα από το
ασφυκτικά γεμάτο πρόγραμμά σας,
για να χαλαρώσετε και να φροντίσετε
τον εαυτό σας. Για παράδειγμα, μια
περιποίηση μασάζ έχει ευεργετική
επίδραση για το σώμα και το πνεύμα
και σας βοηθά να χαλαρώσετε και να
ακτινοβολείτε αρμονία. Για
επαγγελματική περιποίηση στην
άνεση του σπιτιού σας, το LR
ZEITGARD Σετ Καθαρισμού καθαρίζει
σε βάθος και περιποιείται την
επιδερμίδα, κάνοντας χαλαρωτικό
μασάζ.

Σετ επαναληπτικής
αγοράς

Όπως με την οδοντόβουρτσά μας, είναι
απαραίτητο να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην
υγιεινή της βούρτσας καθαρισμού του
προσώπου μας. Χάρη στην πρωτοποριακή
αντιβακτηριακή τεχνολογία MICROSILVER, η
κεφαλή της βούρτσας είναι κατάλληλη προς
χρήση για έως και τρεις μήνες. Μετά το
διάστημα αυτό, συνιστάται η αλλαγή της
κεφαλής, ώστε να διατηρείται υψηλό το
επίπεδο της απόδοσης του καθαρισμού.

26%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

«Ανταλλακτικό» Σετ Καθαρισμού
Ανταλλακτικό Σετ - Classic 70060
1 x Βουρτσάκι Καθαρισμού Classic
1 x Προϊόν Καθαρισμού Classic

για κανονική
ή
επιδερμίδα

για ευαίσθητη
επιδερμίδα

Ανταλλακτικό Σετ - Soft
70061
1 x Βουρτσάκι Καθαρισμού Soft
1 x Προϊόν Καθαρισμού Soft
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 50,48 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 48,38 €

37,49 €

μόνο 35,99 €

Αποκτήστε το τώρα:
Σετ Καθαρισμού
για ευαίσθητη & για κανονική
επιδερμίδα

27%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Cleansing-System-Kit
Classic – κανονική επιδερμίδα 70036
Soft – ευαίσθητη επιδερμίδα 70037
ZEITGARD 1
1 x Προϊόν Καθαρισμού
ZEITGARD Θήκη Ταξιδίου

ΔΩΡΟ

Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων

230,98 €

Ειδική τιμή Σετ

209,99 €

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κύπρος από 224,98 €

167,99 €

μόνο 163,99 €

Το LR ZEITGARD Cleansing System είναι
ένα σύστημα καθαρισμού μελετημένο
μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.
Σχεδιασμένο για τις ανάγκες της
κανονικής αλλά και της ευαίσθητης
επιδερμίδας, χαρίζει λεία, λαμπερή και
νεανική όψη στην επιδερμίδα, χάρη στον
βαθύ καθαρισμό που προσφέρει, ο
οποίος είναι έως και 10 φορές πιο
αποτελεσματικός*. Επίσης, ο
επαγγελματικός καθαρισμός αποτελεί
την κατάλληλη προετοιμασία για τα
επόμενα βήματα της περιποίησης.

* Σύμφωνα με μελέτη του διεθνώς αναγνωρισμένου Ινστιτούτου Dermatest
GmbH. Χρόνος διεξαγωγής: 6 εβδομάδες (τέλη Ιανουαρίου έως αρχές
Μαρτίου 2015), αριθμός συμμετεχόντων: 40
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Μια ανάσα ξεκούρασης
για την ψυχή & το σώμα
ΠΑΡΤΕ ΑΦΘΟΝΟ ΧΡΟΝΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥ ΤΟ ΣΑ Σ
Προετοιμαστείτε για το φθινόπωρο
που έρχεται! Χαλαρώστε, μαζέψτε
δυνάμεις και δώστε προτεραιότητα
στον εαυτό σας. Εάν αισθάνεστε
όμορφα με τον εαυτό σας, εκπέμπετε
αυτή την αύρα και προς τα έξω. Κάντε
ένα διάλειμμα και περιποιηθείτε την
επιδερμίδα σας. Προς το τέλος του
καλοκαιριού, η επιδερμίδα έχει
ιδιαίτερη ανάγκη από ενυδάτωση και
ειδική περιποίηση, με συμπλέγματα
συστατικών που προλαμβάνουν τη
γήρανση της επιδερμίδας. Τα
προϊόντα εξειδικευμένης
περιποίησης της σειράς LR ZEITGARD
είναι η σωστή επιλογή για να
καλύψετε τις απαιτητικές ανάγκες
περιποίησης της επιδερμίδας σας.

Για μια extra
δόση ζωντάνιας

ΣΑΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΗ
ΜΕΡΑ! ΙΔΑΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΔΡΙΚΗ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ!

Πάρτε χρόνο για τον εαυτό σας
και προσφέρετε ένα λάκτισμα
ενέργειας στην κουρασμένη
επιδερμίδα, με ένα συνδυασμό
από Reductine ®, υαλουρονικό οξύ,
εκχύλισμα φυκιών και ένα
αναζωογονητικό σύμπλεγμα 7
βοτάνων. Η ανάλαφρη υφή της
κρέμας ενυδατώνει, αναζωογονεί
και σταθεροποιεί την επιδερμίδα.
Για ένα έντονο άγγιγμα
φρεσκάδας για άνδρες και
γυναίκες – κατάλληλο για όλες
τις ώρες της ημέρας!

22%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Powerlift Σετ 2 τεμ.
2 x Power Lift · 2 x 30 ml

28097

Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 45,98 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 45,98 €

35,99 €

μόνο 35,99 €

Κούρα ομορφιάς
ενώ κοιμάστε

ΣΑΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙ
ΤΗ ΝΥΧΤΑ!
ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΔΡΙΚΗ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ!

22%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Sleeping Mask Σετ 2 τεμ.
2 x Sleeping Mask · 2 x 50 ml

71022

Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 45,98 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 44,98 €

35,99 €

μόνο 34,99 €

Προετοιμάστε την επιδερμίδα σας για την
ψύχρα του φθινοπώρου! Με την LR
ZEITGARD Sleeping Mask, εφοδιάζετε την
επιδερμίδα σας με μια extra δόση
περιποίησης κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Το λάδι Jojoba που περιέχει, ενυδατώνει
εντατικά την επιδερμίδα, ενώ τα Ultra
Filling Spheres® έχουν αντιγηραντικό
αποτέλεσμα και τα μούρα Σχιζάνδρα
υποστηρίζουν την ανάπλαση της
επιδερμίδας. Η μάσκα δεν αφαιρείται,
επομένως τα συστατικά της παραμένουν
στην επιδερμίδα και ξεδιπλώνουν τη
δράση τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

*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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Με τη σωστή
προετοιμασία
ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ
ΤΕΛΕΥ ΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Η αλλαγή του καιρού θα αρχίσει σιγά σιγά
να γίνεται αισθητή... Η ημέρα μικραίνει και
η θερμοκρασία πέφτει ελαφρώς. Με τη
σωστή προετοιμασία, μπορείτε να
ξεκινήσετε ξέγνοιαστοι το φθινόπωρο και
να αποκτήσετε πολλές νέες εμπειρίες.
Οργανώστε ένα ταξίδι με τους φίλους ή
την οικογένειά σας. Εάν βρίσκεστε συχνά
καθ’ οδόν και έρχεστε σε επαφή με
πολλούς ανθρώπους, χρειάζεστε την
ειδική αντιβακτηριακή περιποίηση της
LR MICROSILVER!

Διατηρήστε το πιο
λαμπερό σας χαμόγελο

O άργυρος είναι γνωστός για την
αντιβακτηριακή του δράση και
χρησιμοποιείται με επιτυχία στην ιατρική
και την επιστήμη εδώ και πολύ καιρό. Με
την ανάπτυξη της τεχνολογίας
MICROSILVER BG™, η LR δημιούργησε μια
πραγματική καινοτομία, πάνω στην οποία
βασίζεται η τριπλή δράση της LR
MICROSILVER Οδοντόκρεμας:
προλαμβάνει την τερηδόνα και την
οδοντική πλάκα, προστατεύει από την
ουλίτιδα και καταπολεμά την κακοσμία
του στόματος.

24%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

MICROSILVER Οδοντόκρεμα –
Σετ 2 τεμ.
25092
2 x Οδοντόκρεμα · 2 x 75 ml
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 18,98 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 18,78 €

14,49 €

μόνο 14,29 €

Απολαύστε
αντιβακτηριακή
προστασία

Το συστατικό MICROSILVER BG™
καταπολεμά αποτελεσματικά τα
βακτήρια και εμποδίζει την
επανεμφάνισή τους. Επιπλέον, δρα
εντελώς φυσικά και όχι με χημικό
τρόπο. Το LR MICROSILVER Αποσμητικό
Roll-on είναι ιδιαίτερα φιλικό προς την
επιδερμίδα, δεν φράζει τους
ιδρωτοποιούς αδένες και δρα
αποτελεσματικά κατά της κακοσμίας για
έως και 24 ώρες, χωρίς οινόπνευμα και
άλατα αλουμινίου.

25%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

LR MICROSILVER Αποσμητικό Roll-on
Σετ 2 τεμ.
25032
2 x Αποσμητικό Roll On · 2 x 50 ml
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 31,38 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 29,38 €

23,49 €

μόνο 21,99 €

Πρόληψη και στοματική
περιποίηση καθ’ οδόν

«Πλύσιμο» χεριών
χωρίς νερό

Η LR MICROSILVER
Οδοντότσιχλα λειτουργεί
συμπληρωματικά στην
καθημερινή περιποίηση των
δοντιών με την Οδοντόκρεμα,
ακόμα και όταν βρίσκεστε
καθ’ οδόν. Μασήστε την μετά
από κάθε γεύμα ή σνακ.

Εάν βρίσκεστε συχνά καθ’
οδόν, είναι απαραίτητο να
πλένετε συχνά τα χέρια σας,
ωστόσο δεν διαθέτετε
σαπούνι και νερό. Το
πρακτικό, αντιβακτηριακό
LR MICROSILVER PLUS Gel
για τα Χέρια είναι αυτό
ακριβώς που χρειάζεστε.

37%

26%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Οδοντότσιχλα - Σετ 10 τεμ. 25096
10 x Οδοντότσιχλα
(10 x 10 ανά 1,4 g)

MICROSILVER Gel για τα Χέρια
Σετ 2 τεμ.
25063
2 x Gel για τα Χέρια · 2 x 75 ml

Σύνολο μεμονωμένων

Σύνολο μεμονωμένων

προϊόντων

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 37,90 €

44,90 €

28,49 €
μόνο 23,99 €

προϊόντων

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 33,58 €

35,78 €

26,49 €
μόνο 24,99 €
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Γρήγορος & εύκολος
καθαρισμός απ’ την κορυφή έως τα νύχια
Το Aloe Vera 2 σε 1 Σαμπουάν
για Μαλλιά & Σώμα προσφέρει
την απαραίτητη δροσιά και
αναζωογόνηση μετά από κάθε
ζεστή ημέρα, με 35% gel Aloe
Vera και βιολογικό εκχύλισμα
μπαμπού. Για εύκολο και
αποτελεσματικό καθαρισμό
και περιποίηση all-in-one,
ιδανικό για όσους δεν θέλουν
να αφιερώνουν πολύ χρόνο
στο ντους. Μην χάνετε καιρό
– βγείτε έξω και απολαύστε
τις τελευταίες ζεστές ημέρες!

25%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Aloe Vera 2 σε 1 Σαμπουάν για Μαλλιά
& Σώμα – Σετ 2 τεμ.
20665
2 x 2 σε 1 Σαμπουάν για Μαλλιά
& Σώμα · 2 x 250 ml
Σύνολο μεμονωμένων προϊόντων 29,38 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο
Κύπρος από 29,38 €

21,99 €

μόνο 21,99 €

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.: 95050-810

LR Health & Beauty Systems Συστήματα Υγείας & Ομορφιάς MΕΠΕ
14452 Μεταμόρφωση Αττικής

GR/CY

