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η αγάπη είναι…

… ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ.
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ΠΙΕΙΤΕ ΤΟ ΕΛΙΞΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ!
Με την επαναστατική του σύνθεση, το LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir φροντίζει ώστε να γίνουν
πραγματικότητα και οι 5 επιθυμίες που αφορούν την ομορφιά σας: νεανική εμφάνιση, λαμπερό δέρμα,
σφριγηλό σώμα, δυνατά μαλλιά και γερά νύχια!1,2 Χάρη στο μοναδικό διπλό σύμπλεγμα συστατικών
που περιέχει, μία μόνο δόση την ημέρα ενεργοποιεί αποτελεσματικά τις λειτουργίες του οργανισμού
που αφορούν την ομορφιά, ενώ προσφέρει προστασία από τις κύριες αιτίες γήρανσης και σας χαρίζει
νεανική ομορφιά από την κορυφή ως τα νύχια, όποια κι αν είναι η ηλικία σας.1,2
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119.
Η βιοτίνη και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος και των μαλλιών. Ο ψευδάργυρος συμβάλλει
στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των νυχιών. Ο χαλκός συμβάλλει στη διατήρηση του φυσιολογικού συνδετικού ιστού.
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Ονειρεύεστε νεανική φρεσκάδα;
Θέλετε να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά;
Η ηλικία είναι για εσάς, απλώς ένας αριθμός;
Τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς επιτάσσουν φυσική και υγιή εμφάνιση.
Μια μόνο δόση την ημέρα1-5 από το επαναστατικό LR LIFETAKT 5in1
Beauty Elixir χαρίζει νεανική ομορφιά, με δράση που ξεκινά από μέσα. Το
πρωτοποριακό διπλό σύμπλεγμα συστατικών του, δρα σε βάθος,
περιέχει τα σημαντικότερα ενεργά συστατικά ομορφιάς της φύσης και
της επιστήμης, που εκπληρώνουν με μοναδικό τρόπο τις 5 κυριότερες
επιθυμίες ομορφιάς1-5 : νεανική εμφάνιση, λαμπερό δέρμα, σφριγηλό
σώμα, δυνατά μαλλιά, γερά νύχια.
Πιείτε την καθημερινή σας "δόση ομορφιάς" όπου κι αν βρίσκεστε, χάρη
στην πρακτική του συσκευασία. Είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό,
υγιεινό και φυσικό ελιξήριο ομορφιάς που αξιοποιεί στο μέγιστο τη
δύναμη της φύσης. Έχει υπέροχη, φρουτώδη και δροσιστική γεύση,
χωρίς προσθήκη γλυκαντικών ουσιών, τεχνητών χρωστικών, λακτόζης
και γλουτένης.

Με διπλό σύμπλεγμα συστατικών, μοναδικό στην αγορά

COMPLEX Active

Το ενεργό σύμπλεγμα συστατικών συμβάλλει στην
ενεργοποίηση των διεργασιών του σώματος που αφορούν
την ομορφιά, ενώ καταπολεμά τα σημάδια του χρόνου1-5.
Περιλαμβάνει τα πιο γνωστά βασικά συστατικά ομορφιάς
σε πολύ υψηλή συγκέντρωση:

COMPLEX Preventive

Το σύμπλεγμα συστατικών πρόληψης προστατεύει
από την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων
γήρανσης και προλαμβάνει την εμφάνιση των σημαδιών
του χρόνου. Περιλαμβάνει πολύτιμα φυσικά συστατικά:

+

2,5 g πεπτίδια κολλαγόνου
50 mg υαλουρονικό οξύ
πολύτιμος χαλκός
αποτελεσματικός ψευδάργυρος
9 βιταμίνες σε υψηλή συγκέντρωση:
100% βιταμίνη Ε, Β6, Β12, C, θειαμίνη,
ριβοφλαβίνη, νιασίνη, βιοτίνη ανά ημερήσια
δόση* και 75% βιταμίνη Α ανά ημερήσια δόση*

20% gel Aloe Vera
εκχύλισμα από σαγκουίνι
εκχύλισμα από μύρτιλλο
εκχύλισμα από Rhodiola rosea
εκχύλισμα πράσινου τσαγιού

*της διατροφικής τιμής αναφοράς 1 Η βιοτίνη, ο ψευδάργυρος, η βιταμίνη Α, η ριβοφλαβίνη και η νιασίνη συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος. Ο χαλκός
συμβάλλει στο φυσιολογικό χρωματισμό του δέρματος. Η βιταμίνη C συμβάλλει στο φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία του δέρματος. 2 Ο χαλκός συμβάλλει
στη διατήρηση του φυσιολογικού συνδετικού ιστού. 3 Η βιοτίνη και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών. 4 Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη
διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των νυχιών. 5 Η βιταμίνη Ε συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Η θειαμίνη συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των
μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. Η βιταμίνη Β6 και η βιταμίνη Β12 συμβάλλουν στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης

ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ1,2
ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ

MADE IN

5in1
Beauty Elixir

GERMANY

81030 | 30 x 25 ml

Ελλάδα

144,99 €

Κύπρος

122,99 €

(19,32 € ανά 100 ml)

(16,40 € ανά 100 ml)

Ενημερωθείτε από τον LR Συνεργάτη σας
για τις εξαιρετικές προσφορές στα Abo!

Η βιοτίνη και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος
και των μαλλιών. Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των νυχιών.
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113-119.
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LR
BEAUTY

MUST-HAVES
ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΥ
ΞΕΚΙΝΑ ΑΠ' ΕΞΩ
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ
ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ;
Για ακόμα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, σας
συνιστούμε την ολιστική διαχείριση της ομορφιάς
σας, με τον συνδυασμό προϊόντων για εσωτερική
και εξωτερική χρήση. Η καθημερινή φροντίδα με
τα κατάλληλα προϊόντα καλλυντικής περιποίησης
ενισχύει τη δράση του 5in1 Beauty Elixir, για φυσικό
αποτέλεσμα που διαρκεί.

1. Για ακόμα πιο νεανικό και ελαστικό
δέρμα, με λιγότερες ρυτίδες

2. Για δέρμα πιο υγιές, καθαρό και
σφριγηλό, χωρίς ερεθισμούς

Η ηλεκτρική συσκευή αντιγήρανσης
LR ZEITGARD 2 πετυχαίνει ορατή
μείωση των ρυτίδων. Χάρη στη
θερμική τεχνολογία θέρμανσης/
ψύχρανσης τα δραστικά συστατικά
αντιγήρανσης διεισδύουν στα
βαθύτερα στρώματα του δέρματος.
Σετ Ανάπλασης
71007 | GR 412,27 € 324,99 €
CY 407,27 € 319,99 €
Το Σετ περιλαμβάνει:
ZEITGARD 2, Ορός Ματιών · 30
ml | Κρέμα-Gel Ανάπλασης· 50
ml | ΔΩΡΟ: LR ZEITGARD Θήκη
Ταξιδίου

Η ηλεκτρική συσκευή καθαρισμού LR
ZEITGARD 1 προσφέρει βαθύ και
ταυτόχρονα απαλό καθαρισμό χάρη στην
πρωτοποριακή τεχνολογία δόνησης/
ταλάντωσης που διαθέτει. Απολαύστε
επιδερμίδα έως και 10 φορές πιο καθαρή
σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους
καθαρισμού1 σε μόλις 1 λεπτό!
Cleansing-System-Kit Classic |
70036 | GR 230,98 € 209,99 € |
CY 224,98 € 204,99 €
Το Σετ περιλαμβάνει: ZEITGARD 1,
1 x Προϊόν Καθαρισμού για κανονική
επιδερμίδα · 125 ml,
ΔΩΡΟ: LR ZEITGARD Θήκη Ταξιδίου

1
Σύμφωνα με μελέτη του διεθνώς αναγνωρισμένου Ινστιτούτου Dermatest GmbH. Χρόνος χρήσης: 6 εβδομάδες (τέλη Ιανουαρίου έως αρχές Μαρτίου 2015),
αριθμός συμμετεχόντων: 40

3. Για σφριγηλή σιλουέτα με
λιγότερη κυτταρίτιδα

έκπτωση

28%

Το LR ALOE VIA Σετ Τόνωσης περιποιείται
εντατικά με την δράση της Aloe Vera, ενώ
βελτιώνει το περίγραμμα του σώματος και
λειαίνει την επιδερμίδα της κοιλιάς, των
μπράτσων, των μηρών και των γλουτών.
Aloe Vera Σετ Τόνωσης
27529 | GR 59,98 € 42,99 €
CY 57,98 € 41,59 €
Το Σετ περιλαμβάνει:
Διαμορφωτικό Gel Σώματος
· 200 ml, Διορθωτική Κρέμα
Σώματος · 200 ml,
ΔΩΡΟ: Γάντι για το Ντους

4. Για ακόμα πιο δυνατά και 		
λαμπερά μαλλιά
Το Σύστημα Περιποίησης Μαλλιών της LR ALOE
VIA περιέχει έναν μοναδικό συνδυασμό από gel
Aloe Vera και 7 φυσικά έλαια, ο οποίος θρέφει,
δυναμώνει και επανορθώνει την τρίχα,
ενώ την προστατεύει από το σπάσιμο.
Σύστημα Περιποίησης
Μαλλιών σε Σετ
20763 | GR 42,97 € 32,99 € |
CY 41,37 € 31,69 €
Το Σετ περιλαμβάνει: Aloe
Vera Nutri-Repair Σαμπουάν ·
200 ml, Aloe Vera Nutri-Repair
Μαλακτική Κρέμα · 200 ml,
Aloe Vera Nutri-Repair
Μάσκα Μαλλιών · 200 ml

έκπτωση

23%

5. Για πιο γερά και

έκπτωση

33%

υγιή νύχια

Ο LR COLOURS Ορός για Χέρια & Νύχια, με
τα πολύτιμα έλαια και τις βιταμίνες που
περιέχει, προσφέρει εντατική φροντίδα.
Το LR COLOURS Nail Therapy, βελτιώνει την
ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα των
νυχιών και συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξή
τους.
Σετ Περιποίησης
Νυχιών
10406 | GR 20,98 € 13,99 € |
CY 20,98 € 13,99 €
Το Σετ περιλαμβάνει: Ορός
Χεριών & Νυχιών · 15 ml,
Nail Therapy · 5,5 ml

LR WORLD 02.2019

7

Αγάπη είναι…

Αισθησιακό

…ΝΑ ΒΑΖΕΙΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ
ΠΕΙΡΑΣΜΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΣΟΥ.

ΝΈΟ: Για βελούδινα απαλή
επιδερμίδα, με άρωμα τριαντάφυλλο

1

Limited edition:
Αισθησιακή περιποίηση με άρωμα τριαντάφυλλο

Πολυτελής υφή και έντονο
χρωματικό αποτέλεσμα

Δελεαστικό

11131-1
11130-1

11131-2
11130-2

11131-3

11130-3

11131-4

11130-4

11131-5

11130-5

11130-6

11131-8

3

4

Λαμπερό τελείωμα
με τρισδιάστατο
αποτέλεσμα

Χείλη για φίλημα
με τα αγαπημένα σας προϊόντα

Η βάση για μεγάλη
διάρκεια στο μακιγιάζ
2

έως

21%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

1 | Sensual Rose Body Butter | 27095 | Ελλάδα 16,99 € (8,50 € ανά 100 ml) | Κύπρος 16,39 € (8,20 € ανά 100 ml) | 200 ml |
Με βούτυρο καριτέ που προσφέρει εντατική θρέψη και διατηρεί το επίπεδο υγρασίας της επιδερμίδας | Με κομψό
άρωμα τριαντάφυλλου. 2 | Eye & Lip base | 11108 | Ελλάδα από 18,99 € μόνο 14,99 € | Κύπρος από 18,99 € μόνο 14,99 €| 2,2
g | Εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια στο μακιγιάζ των χειλιών και των ματιών| Εφαρμόστε το πριν το μακιγιάζ των
ματιών και των χειλιών. 3 | High Impact Lipstick | 11130-X | Ελλάδα από 21,99 € μόνο 17,49 € | Κύπρος από 21,99 € μόνο
17,49 € | 3,5 g | Με καινοτόμο υφή για έντονο χρωματικό αποτέλεσμα και αίσθηση πολυτέλειας | Με μεγάλη διάρκεια.
4 | Brillant Lipgloss | 11131-X | Ελλάδα από 16,99 € μόνο 13,49 € | Κύπρος από 15,99 € μόνο 12,69 € | 4 ml | Για λάμψη και
όγκο στα χείλη με τρισδιάστατο αποτέλεσμα | Με πολύτιμα συστατικά περιποίησης.
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Αγάπη είναι…

παιχνιδιάρικο

ΝΑ ΤΡΑΒΑΣ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΣΟΥ.

1 | Μολύβι Χειλιών | 10032-X | Ελλάδα από 5,99 € μόνο 4,69 € | Κύπρος από 5,99 € μόνο 4,69 € | 1,16 g |
Ιδανικό για το σχεδιασμό και τη διόρθωση του περιγράμματος των χειλιών. | Σε αποχρώσεις που
συνδυάζονται τέλεια με τα LR Colours Κραγιόν. 2 | Κραγιόν Glossy | 10031-X | Ελλάδα από 8,99 €
μόνο 6,99 € | Κύπρος από 8,99 € μόνο 6,99 € | 1,6 g | Συνδυασμός κραγιόν και gloss | Αποτέλεσμα μεγάλης
διάρκειας και ενυδατική δράση | Με φρουτώδη γεύση. 3 | Κραγιόν |10431-X | Ελλάδα από 10,99 μόνο
8,69 € | Κύπρος από 10,99 μόνο 8,69 € | Έντονο χρώμα και λάμψη | Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, από
κόκκινες έως καφέ αποχρώσεις | Με βιταμίνη Ε που περιποιείται τα χείλη.
4 | Lipgloss | 10029-X | Ελλάδα από 7,99 € μόνο 6,39 € | Κύπρος από 7,99 € μόνο 6,39 €| 10 ml | Έντονη λάμψη
και χρώμα με μεγάλη διάρκεια | Με βιταμίνη Ε και εκχύλισμα δενδρολίβανου που προσφέρουν
περιποίηση.

γοητευτικό

10029-201

Λάμψη και έντονο
χρωματικό αποτέλεσμα
στα χείλη

10431-101

10031-1

10431-102

10029-202

10031-2
10431-103

10031-3

10431-104
10431-105

10029-203

Gloss και κραγιόν 2 σε 1

10031-4

10031-5

10031-6

10431-107

10431-108
10032-1

3

Ζωηρό χρώμα με εφέ
λάμψης

10032-2

4

10032-3

2
10032-4

Καλοσχεδιασμένο περίγραμμα και όγκος στα χείλη
1

10032-5
10032-7

Τα αγαπημένα σας προϊόντα

10032-8

για χείλη που εντυπωσιάζουν
έως

22%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
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Be true. Be natural.
Just be yourself.
12
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BY GUIDO MARIA KRETSCHMER

27%
έκπτωση
στο σετ

Αγγίξτε απαλά
πάνω στα
μπουκάλια
για να δοκιμάσετε
τα νέα μου
αρώματα.

«Να είσαι αληθινός, να είσαι φυσικός, να είσαι απλά ο εαυτός
σου». Αυτό είναι το μήνυμα του δημοφιλούς σχεδιαστή Guido
Maria Kretschmer! Ο Guido εφαρμόζει αυτό στην
καθημερινότητά του και ενθουσιάζει τους ανθρώπους που
είναι γύρω του, με τη θετική του ενέργεια και την αγάπη του
για ζωή. Ο διάσημος σχεδιαστής δημιούργησε ένα άρωμα που
μέσα του περιέχει όλη τη θετική αύρα της προσωπικότητάς

του, το οποίο σας συνοδεύει σε κάθε στιγμή της
καθημερινότητάς σας και σας ενθαρρύνει να είστε απλά ο
εαυτός σας. Μαζί με το Άρωμα, παίρνετε ένα κομψό αξεσουάρ:
ένα πρακτικό και elegant υφασμάτινο τσαντάκι, στο οποίο
μπορείτε να αποθηκεύετε τα απαραίτητα προϊόντα μακιγιάζ,
τα γυαλιά ηλίου ή το κινητό σας.

1 | ΝΕΟ PURE by Guido Maria Kretschmer for women | 30530 | Ελλάδα 54,99 € | Κύπρος 52,79 € | 50 ml | Φρέσκο –
Λουλουδένιο – Αναζωογονητικό | Ένας αρωματικός συνδυασμός από ροδάκινο, γιασεμί και ξύλο κέδρου.
2 | ΝΕΟ PURE by Guido Maria Kretschmer for men | 30540 | Ελλάδα 54,99 € | Κύπρος 52,79 € | 50 ml | Ξυλώδες –
Πικάντικο – Χαρισματικό | Μια αρωματική σύνθεση από σαφράν, ξύλο guaiacum και amber.
3 | NEΟ PURE by Guido Maria Kretschmer-Σετ | 30551| Ελλάδα από 109,98 € 79,99 € | Κύπρος από 105,58 € μόνο 76,99 €
2 x 50 ml | Το Σετ περιλαμβάνει: ελεύθερη επιλογή 2 τεμ. από τα δύο αρώματα PURE for women και PURE for men.

Αγάπη είναι…

αποκλειστικό

…ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΣΟΥ.
NEΟ: Λαμπερό κόσμημα με

αυθεντικό κρύσταλλο Swarovski®

1

Limited edition: Ένα αξεσουάρ

που κεντρίζει όλα τα βλέμματα στον καρπό σας

1 | Βραχιόλι με κρύσταλλο Swarovski ® | 69036 | Ελλάδα 42,99 € | Κύπρος 41,29 € | Σχεδιασμένο
αποκλειστικά για την LR | Επιχρυσωμένο ανοξείδωτο ατσάλι σε απαλό ροζ-χρυσό χρώμα, με
πλεκτό υφασμάτινο λουράκι (με ρυθμιζόμενο μήκος από 15,9 έως 24,8 cm) | Στο κέντρο βρίσκεται ο
κρύσταλλος Swarovski ®„Fancy Stone“, σε μέγεθος 1 cm | Σε συσκευασία δώρου
2 | Beauty Diamonds Radiant Youth Oil | 28314 | Ελλάδα από 43,99 € μόνο 34,99 € (116,63 € ανά 100 ml)
| Κύπρος από 43,99 € μόνο 34,99 € (116,63 € ανά 100 ml) | 30 ml | Πλούσιος συνδυασμός 6 ελαίων και
επιλεγμένων βιταμινών, ο οποίος θρέφει, αναζωογονεί και προστατεύει την επιδερμίδα.

Πλούσιο έλαιο με
πολύτιμες βιταμίνες

μαγευτικό

2

έκπτωση

20%

Πρόσθετη αντιγηραντική
περιποίηση για λαμπερή
επιδερμίδα
LR WORLD 02.2019
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Αγάπη είναι…
…ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΟΥ.
Οι ειδικοί της περιποίησης
50%

ALOE VERA

Θρέφει και αναζωογονεί
την επιδερμίδα κατά τη
διάρκεια της νύχτας

50%

50%

ALOE VERA

Ανάλαφρη υφή για
εντατική ενυδάτωση

περιποιητικό

για όμορφη επιδερμίδα

ALOE VERA

3

έκπτωση

21%
1

2

Αναζωογονεί την ιδιαίτερα
ταλαιπωρημένη επιδερμίδα

1 | Aloe Vera Κρέμα Ημέρας Πολλαπλών Δράσεων | 20674 | Ελλάδα 22,99 € (45,98 € ανά 100 ml) | Κύπρος 22,99 € (45,98
€ ανά 100 ml) | 50 ml | | Με ανάλαφρη υφή που περιποιείται την επιδερμίδα κατά τη διάρκεια της ημέρας | Χαρίζει
εντατική ενυδάτωση και βοηθά στη διατήρηση του φυσικού επιπέδου υγρασίας της επιδερμίδας.
2 | Aloe Vera Ιδιαίτερα Πλούσια Κρέμα Ημέρας | 20740 | Ελλάδα μόνο 22,99 € από 17,99 € (35,98 € ανά 100 ml) | Κύπρος
από 22,99 € μόνο 17,99 € (35,98 € ανά 100 ml) | 50 ml | Διεγείρει την ανάπλαση των κυττάρων και μειώνει την ξηρότητα
της επιδερμίδας | Με 50% Aloe Vera και θρεπτικό έλαιο argan 3 | Aloe Vera Αναπλαστική Κρέμα Νυκτός | 20675 |
Ελλάδα 22,99 € (45,98 € ανά 100 ml) | Κύπρος 22,99 € (45,98 € ανά 100 ml) | 50 ml | Πλούσια κρέμα προσώπου με απαλό
άρωμα, για την περιποίηση της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια της νύχτας | Θρέφει και αναζωογονεί την επιδερμίδα.

ευεργετικό

4

13%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Aloe Vera Box

Ειδικής Περιποίησης
Σύνολο μεμ. προϊόντων

20650
50,87 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο

43,99 €

Κύπρος από 48,77 €

μόνο 41,99 €

Περιποίηση έκτακτης ανάγκης
για την ταλαιπωρημένη επιδερμίδα

Οι Aloe Vera
Ειδικοί
για όλες τις
περιστάσεις

4 | Aloe Vera Box Ειδικής Περιποίησης | 20650 | Ελλάδα 43,99 € | Κύπρος 41,99 € | Το Σετ περιλαμβάνει:
Κρέμα με Πρόπολη · 100 ml, Συμπυκνωμένο Gel · 100 ml, Σπρέι Άμεσης Δράσης · 150 ml. (ειδική συσκευασία
που διατίθεται μόνο με το Box) | Δωρεάν Ενημερωτική Μπροσούρα.
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Αγάπη είναι…
…ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ
ΑΛΛΟΝ.

1

15%

ALOE VERA

Σίγουρη προστασία
κατά της εφίδρωσης,
χωρίς οινόπνευμα

35%

ALOE VERA

Πλούσια κρέμα για
το πρόσωπο και το σώμα

αναζωογονητικό

Τα βασικά για
την καθημερινή
περιποίηση

2

έκπτωση

21%

1 | Aloe Vera Απαλή Κρέμα | 20631 | Ελλάδα από 11,49 € μόνο 8,99 € |
Κύπρος από 11,49 € μόνο 8,99 € | 100 ml | Πλούσια κρέμα για το πρόσωπο
και το σώμα | Με 35% gel Aloe Vera και βιολογικό εκχύλισμα μανόλιας |
Απορροφάται γρήγορα.
2 | Aloe Vera Προστατευτικό Αποσμητικό Roll-on | 20643 | Ελλάδα 7,39
€ (14,78 € ανά 100 ml) | Κύπρος 7,39 € (14,78 € ανά 100 ml) | 50 ml | Απαλή
προστασία κατά της εφίδρωσης χωρίς οινόπνευμα | Με 15% gel Aloe
Vera και βιολογικό εκχύλισμα βαμβακιού | Σίγουρη προστασία από την
κακοσμία και την εφίδρωση.

Καθαρίζει σε βάθος
τα δόντια και τα ούλα

40%

3

4

Απαλή
περιποίηση για
βελούδινα χείλη

ALOE VERA

προστατευτικό

43%

ALOE VERA

Τέλειος σύντροφος για
ένα λαμπερό χαμόγελο

3 | Aloe Vera Οδοντόκρεμα-Gel για Extra Φρεσκάδα | 20690 | Ελλάδα
7,39 € | Κύπρος 7,39 € | 100 ml | Οδοντόκρεμα σε μορφή gel για τον
καθημερινό καθαρισμό των δοντιών | Με 43% gel Aloe Vera | Καθαρίζει
αποτελεσματικά τα δόντια και τα ούλα.
4 | Aloe Vera Ενυδατικό Στικ Περιποίησης Χειλιών | 20676 | Ελλάδα
6,29 € | Κύπρος 6,29 € | 4,8 g | Lip balm για την εντατική περιποίηση
των χειλιών με 40% Aloe Vera και φυτικά έλαια.
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Αγάπη είναι…
χαρίζει ενέργεια

…ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΕΣΤΕ ΠΟΛΛΕΣ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ.
Προστατεύει από το
οξειδωτικό στρες*

20%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Mind Master Σετ 5 τεμαχίων
Σύνολο μεμ. προϊόντων
Ειδική τιμή Σετ μόνο

1

Κύπρος από 69,95 €

80935
84,95 €

67,49 €

μόνο 54,99 €

Το αγαπημένο προϊόν για
μεγαλύτερη αποδοτικότητα**

1 | Mind Master 5er-Set | 80935 | Ελλάδα 67,49 € | Κύπρος 54,99 € | 5 x 500 ml | Το Σετ περιλαμβάνει: 5 τεμάχια
Mind Master – με ελεύθερη επιλογή μεταξύ των γεύσεων Formula Green και Formula Red. | Υποστηρίζει σε βάθος
χρόνου τη σωματική και πνευματική αποδοτικότητα**, ενώ προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες*.
2 | Mind Master Extreme Performance Powder – Σετ 2 τεμαχίων | 80982 | Ελλάδα 52,49 € | Κύπρος 44,49 € |
14 Sticks ανά 2,5 g | Το κάθε τεμάχιο περιέχει 14 Sticks ανά 2,5g | Το γρήγορο λάκτισμα ενέργειας για πνευματική
και σωματική αποδοτικότητα***. | Προστατεύει από το οξειδωτικό στρες*. | Για υψηλές επιδόσεις σε πρακτική
συσκευασία, κατάλληλη για χρήση όταν βρίσκεστε καθ’ οδόν, χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
3 | Pro 12 Κάψουλες – Σετ 3 τεμαχίων | 80373 | Ελλάδα 87,98 € | Κύπρος 75,98 € | 30 κάψουλες | Κάθε κάψουλα
περιέχει 1 δισεκατομμύριο βακτήρια. | Υποστηρίζει τη γενική ευεξία του οργανισμού.
* Η βιταμίνη E συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.
** Η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή
ενέργεια, καθώς και στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης. *** Η καφεΐνη που περιέχει το Guarana συμβάλλει στην
ενίσχυση της εγρήγορσης και της συγκέντρωσης, καθώς και στην αύξηση της αντοχής και της αποδοτικότητας.

Το Νο. 1 προϊόν που
χαρίζει άμεσα ενέργεια***

2

20%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Mind Master Extreme Performance
Powder – Σετ 2 τεμ.
80982

Άμεση τόνωση και ενέργεια***
όταν βρίσκεστε καθ’ οδόν, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης

Σύνολο μεμ. προϊόντων

65,98 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο

52,49 €

Κύπρος από 55,98 €

μόνο 44,49 €

2+1

Με 12 βακτηριακά
στελέχη

Οι ειδικοί για
την ευεξία

ΤΕΜ. ΔΩΡΟ

Pro 12 Κάψουλες –
Σετ 2+1 τεμ. Δώρο
Σύνολο μεμ. προϊόντων

80373
131,97 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο

87,98 €

Κύπρος από 113,97 €

μόνο 75,98 €

3
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Αγάπη είναι…
σας δίνει ώθηση

…ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΑΤΕ ΜΑΖΙ
ΣΤΗ ΖΩΗ.

1 | Pro Balance Δισκία | 80102 | Ελλάδα από 36,99 € μόνο 28,99 € (11,50 € ανά 100 g) | Κύπρος από 31,99 € μόνο
24,99 € (9,92 € ανά 100 g) | 360 δισκία / 252 g | | Προσφέρει στον οργανισμό πολύτιμα βασικά μέταλλα
και ιχ νοστοιχεία, τα οποία υποστηρίζουν την εσωτερική ισορροπία και συμβάλλουν στη μείωση
της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης*.
2 | Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom Σετ 3 τεμαχίων | 80883 | Ελλάδα 107,99 € (36,00 € ανά
1000 ml) | Κύπρος 91,49 € (30,50 € ανά 1000 ml) | 3 x 1000 ml | Με 88% gel Aloe Vera, εμπλουτισμένο με
βιταμίνες C και E για την ενίσχυση του μυοσκελετικού συστήματος**.
* Το μαγνήσιο συμβάλλει στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης, καθώς και στη διατήρηση της ισορροπίας των
ηλεκτρολυτών. ** Η βιταμίνη C που περιέχει το Aloe Vera Drinking Gel Freedom συμβάλλει στο φυσιολογικό σχηματισμό του
κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, των οστών και των χόνδρων.

Βασικά μέταλλα & ιχνοστοιχεία που
βοηθούν στη μείωση της αίσθησης
κόπωσης και εξάντλησης*

έκπτωση

21%
1

7%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Η κατάλληλη υποστήριξη για το
μυοσκελετικό σας σύστημα!**

Το κλασικό προϊόν
για την εσωτερική
ισορροπία*

Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom
Σετ 3 τεμαχίων
Σύνολο μεμ. προϊόντων

80883
116,97 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο

107,99 €

Κύπρος από 98,97 €

μόνο 91,49 €
2

Ο Ειδικός για περισσότερη
ελευθερία κινήσεων**
LR WORLD 02.2019
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Αγάπη είναι…
…ΝΑ «ΚΑΚΟΜΑΘΑΙΝΕΙΣ» ΤΟ
ΤΑΙΡΙ ΣΟΥ.

21%

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Aloe Vera Χαλαρωτική Θερμαντική
Λοσιόν - Σετ 2 τεμαχίων
20728
Σύνολο μεμ. προϊόντων

35,78 €

Ειδική τιμή Σετ μόνο

27,99 €

Κύπρος από 33,58 €

μόνο 26,29 €

Aloe Vera Χαλαρωτική Θερμαντική Λοσιόν
Σετ 2 τεμαχίων | 20728 | Ελλάδα 27,99 € (14,00 € ανά
100 ml) | Κύπρος 26,29 € (13,15 € ανά 100 ml) | Χαρίζει
ενυδάτωση & ενισχύει τη ροή του αίματος στους μυς.

Το αγαπημένο προϊόν

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.: 95370-110

για ζεστασιά και χαλάρωση

GR/CY

