BEACH STYLE
ΓΙΑ ΤA ΜΑΛΛΙΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
ΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ
ΜΑΣΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΡΗ ΚΑΙ
ΟΜΟΡΦΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

NEO

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

summer *
καλοκαίρι 2019*

2019

*ισχύει έως τον Σεπτέμβριο του 2019

NEO

ΖΗΣΤΕ ΤΗ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΠΟΥ
ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ NA

ΛΑΜΠΕΙ

IT`S
MAGIC!

21%

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΤΟ ΣΕΤ

Αίσθηση
γαργαλητ
ο
στην επιδ ύ
ερμίδα!

ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΤΡΙΑΔΑ ΓΙΑ
BAΘΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ:

LR ALOE VIA Aloe Vera Magic Bubble Mask

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Εξερευνήστε τις συναρπαστικές μητροπόλεις του
κόσμου και διατηρήστε την λάμψη και την ομορφιά
της επιδερμίδας σας πιο εύκολα από ποτέ!
Η Aloe Vera Magic Bubble Mask σας ακολουθεί στα
ταξίδια και στις εξορμήσεις σας σε όλο τον κόσμο! Οι
περιβαλλοντικοί ρύποι που συναντώνται στον αέρα
των μεγαλουπόλεων επιβαρύνουν την επιδερμίδα.
Τα εκχυλίσματα τζίντζερ και moringa αφαιρούν τα
νεκρά κύτταρα και τους περιβαλλοντικούς ρύπους
από την επιδερμίδα, ενώ εμποδίζουν την περαιτέρω
συσσώρευση ρύπων, με δράση που μιμείται το
Φαινόμενο του Λωτού. Η Aloe Vera Magic Bubble
Mask είναι ένα μοναδικό προϊόν 3 σε 1 που προσφέρει
αποτοξίνωση, ενυδάτωση και Bubble Booster.
Εφαρμόστε τη Μάσκα κατά προτίμηση το βράδυ σε
καθαρό πρόσωπο, χωρίς να κάνετε μασάζ. Αφήστε τη
μάσκα να δράσει για 5-10 λεπτά και αφαιρέστε την
προσεκτικά. Η επιδερμίδα αναζωογονείται εντατικά,
με ορατά και αισθητά αποτελέσματα!

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΙΣ
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ALOE VERA
ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Ο καθημερινός καθαρισμός με το Εξισορροπιστικό Γαλάκτωμα
Καθαρισμού συμβάλλει στην αποτελεσματική αφαίρεση του μακιγιάζ και
των ρύπων από την επιδερμίδα. Συνεχίζετε με την τόνωση και την
αναζωογόνηση της επιδερμίδας, με την Καθαριστική Λοσιόν Προσώπου.

+

ΕΞΤΡΑ

Χρησιμοποιήστε την Aloe Vera Magic Bubble Mask 1-2 φορές
την εβδομάδα, για να αφαιρέσετε τα νεκρά κύτταρα και τους
περιβαλλοντικούς ρύπους από την επιδερμίδα.

1|

2|

1 | Aloe Vera Σετ Καθαρισμού Προσώπου | 20798 | Ελλάδα 50,87 € 39,99 € | Κύπρος 50,07 € 39,39 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Καθαριστική Λοσιόν Προσώπου (200ml),
Εξισορροπιστικό Γαλάκτωμα Καθαρισμού (200ml), Magic Bubble Mask (50ml). 2 | Aloe Vera Magic Bubble Mask | 20789 | Ελλάδα 21,49 € (42,98 € ανά 100 ml) |
Κύπρος 20,69 € (41,38 € ανά 100 ml) | 50 ml | Καθαρίζει σε βάθος, αφαιρεί τους ρύπους και αποτρέπει την εναπόθεσή τους στην επιδερμίδα. Καθαρίζει,
αναζωογονεί και χαρίζει λεία και λαμπερή όψη στην επιδερμίδα.

3

ΠΑΡΙΣΙ

Pont Neuf: Όπως όλοι οι
ερωτευμένοι, «κλειδώστε» την
αγάπη σας με ένα λουκέτο στη
διάσημη γέφυρα!
Πύργος του Άιφελ: Θαυμάστε
τον Πύργο του Άιφελ τη νύχτα!
Ένα ρομαντικό θέαμα
ασύγκριτης ομορφιάς.
Μονμάρτη: Δείτε το
ηλιοβασίλεμα από τα σκαλιά
της Sacré Coeur και απολαύστε
την πανοραμική θέα ολόκληρης
της πόλης του Παρισιού!

Oh là là…
Ρομαντισμός στην
πόλη του έρωτα!
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LR Classics DELUXE Αρώματα

BIENVENUE À PARIS!

Ζήσε ένα αξέχαστο σαββατοκύριακο στην πόλη
της υψηλής ραπτικής και του savoir vivre, με τα
νέα ρομαντικά, συναρπαστικά, chic και πολυτελή
αρώματα, τα οποία σας ταξιδεύουν στην Πόλη του
Φωτός!

Δοκιμάστε εδώ
το νέο άρωμα και
ερωτευτείτε το Παρίσι!

PARIS FOR HIM

Ένα σαγηνευτικό,
αρρενωπό άρωμα με
νότες από λεμόνι, γιασεμί,
ξύλο κέδρου και μόσχο.
Κανείς δεν μπορεί να του
αντισταθεί!

PARIS FOR HER

Μια γοητευτική
αρωματική σύνθεση από
περγαμόντο, παιώνια,
σανδαλόξυλο και
καραμέλα. Ρομαντικό και
σαγηνευτικό παράλληλα!

NEO &

LIMITED
EDITION!

17%

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΤΟ ΣΕΤ

2|

1|

1| LR Classics DELUXE PARIS for her | Άρωμα: 3295-130 | Ελλάδα 19,99 € |
Κύπρος 18,89 € | 50 ml. 2| LR Classics DELUXE PARIS for him | Άρωμα: 3295-165|
Ελλάδα 19,99 € | Κύπρος 18,89 € | 50 ml. 3| LR Classics DELUXE PARIS –
Σετ 2 τεμαχίων (ελεύθερης επιλογής): 30293 | Ελλάδα 39,98 € 32,99 € |
Κύπρος 37,78 € 31,49 € | 2x 50 ml.
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
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NEO &

LIMITED
EDITION!
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Aloe Vera Salt Water Wave Spray

ΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΑΣ!

1|

Ονειρεύεστε περιπετειώδεις διακοπές
στον παράδεισο του surfing; Αποκτήστε
ξέγνοιαστο, καλοκαιρινό look και χαρίστε
στα μαλλιά σας το άγγιγμα του ήλιου και
της θάλασσας. Το LR ALOE VIA Aloe Vera
Salt Water Wave Spray χαρίζει ματ όψη,
κυματιστή υφή και πλούσιο όγκο, σαν να
βρίσκεστε στην παραλία. Παράλληλα,
η Aloe Vera χαρίζει ενυδάτωση και
προστατεύει τα μαλλιά από τις υψηλές
θερμοκρασίες και την αφυδάτωση.

Χαλαρό look παραλίας
Ψεκάστε το σπρέι σε νωπά μαλλιά και
χτενίστε απαλά με τα χέρια σας.

Έντονος κυματισμός
Ψεκάστε το σπρέι σε νωπά μαλλιά.
Περιστρέψτε μερικές τούφες και αφήστε
τα μαλλιά να στεγνώσουν φυσικά ή
στεγνώστε τα με τη φυσούνα.
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στα μαλλιά σας

ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ;
Μετά από μια περιπετειώδη ημέρα στην παραλία,
το LR ALOE VIA Nutri-Repair Σετ Περιποίησης
Μαλλιών επαναφέρει την απαλότητα και τη λάμψη
στα ταλαιπωρημένα μαλλιά, χάρη στα 7 θρεπτικά
έλαια που περιέχει.

7

OILS

2|

1| Aloe Vera Salt Water Wave Spray | 26064 | Ελλάδα 10,99 € | Κύπρος 10,59 € | 200 ml | Χαρίστε trendy κυματισμούς στα μαλλιά σας, για ένα χαλαρό beach look.
2 | Aloe Vera Nutri-Repair Σετ Περιποίησης Μαλλιών | 20763 | Ελλάδα 42,97 € 38,99 € | Κύπρος 41,37 € 37,49 € | 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) | Θρέφει, δυναμώνει και αναδομεί τα μαλλιά, ενώ προστατεύει από το σπάσιμο.
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Η κατάλληλη αντηλιακή
προστασία δεν πρέπει να
λείπει από κανένα σακίδιο!
Η σειρά LR ALOE VIA
περιλαμβάνει προϊόντα
αντηλιακής προστασίας
για τις ανάγκες όλης της
οικογένειας.

Φωτοευαίσθητη
επιδερμίδα;

OXI

8

Απολαύστε ένα
ξέγνοιαστο καλοκαίρι
στις ωραιότερες
παραλίες της
Μεσογείου, πάντα με
την απαραίτητη
αντηλιακή προστασία!

1|

2|

3|

Για όσους είναι
ιδιαίτερα δραστήριοι,
με ελαφρώς
μαυρισμένη
επιδερμίδα

30

SPF

Η αδιάβροχη
Αντηλιακή Κρέμα
προστατεύει την
ευαίσθητη παιδική
επιδερμίδα από τις
ακτίνες UVA &
UVB! Με 40 % gel
Aloe Vera,
προσφέρει
εντατική
ενυδάτωση και
απαλή περιποίηση
στην επιδερμίδα.

SPF

Με 40% gel Aloe Vera,
περιποιείται,
δροσίζει και χαρίζει
εντατική ενυδάτωση
στην επιδερμίδα.

Η αδιάβροχη
Αντηλιακή Λοσιόν
προσφέρει αξιόπιστη
προστασία από τις
ακτίνες UVA & UVB.
Με 40% gel Aloe
Vera, η Αντηλιακή
Λοσιόν χαρίζει
εντατική ενυδάτωση
και απαλότητα στην
επιδερμίδα.

Το Αντηλιακό Gel/
Κρέμα με ανάλαφρη,
υφή και αδιάβροχη
σύνθεση
προστατεύει την
επιδερμίδα από τις
ακτίνες UVA και UVB.

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ
ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ
ΤΟΥΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΝΤΕΚΟΛΤΕ

50 20

SPF

30

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ
ΕΧΟΥΝ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

SPF

20

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ
ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΜΕ
ΕΛΑΦΡΩΣ
ΜΑΥΡΙΣΜΕΝΗ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

SPF

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ
ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΜΕ
ΜΑΥΡΙΣΜΕΝΗ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Προφυλάσσει τα
ιδιαίτερα ευαίσθητα
σημεία, όπως το
πρόσωπο και το
ντεκολτέ, από τις
ακτίνες UVA & UVB
και προστατεύει την
επιδερμίδα από την
πρόωρη γήρανση.
Περιέχει 40% gel Aloe
Vera, το οποίο
αποδεδειγμένα
προσφέρει
εντατική ενυδάτωση
και περιποίηση.

Αδιάβροχο σπρέι με
ανάλαφρη υφή, το οποίο
σας προστατεύει στις
δραστηριότητές σας από
τις ακτίνες UVA & UVB.
Με 30% gel Aloe Vera,
το Σπρέι ενυδατώνει,
δροσίζει και ταυτόχρονα
περιποιείται την
επιδερμίδα!

4|

5|

Για όλους:
After Sun
ΚρέμαGel!

Η ανάλαφρη,
δροσιστική
Κρέμα-Gel για το
σώμα χαρίζει
ενυδάτωση και
αναζωογονεί την
επιδερμίδα μετά
την έκθεση στον
ήλιο, με 70% gel
Aloe Vera και
βούτυρο καριτέ.

6|

1 | Aloe Vera Αντηλιακό Gel/Κρέμα SPF 20 | 23075 | Ελλάδα 18,89 € | Κύπρος 17,79 € | 100 ml | Αντηλιακό με ανάλαφρη gel cream υφή για ήδη μαυρισμένες επιδερμίδες.
2 | Aloe Vera Αντηλιακή Λοσιόν SPF 30 | 23071 | Ελλάδα 18,89 € | Κύπρος 18,89 € | 100 ml | Αντηλιακή λοσιόν για ελαφρώς μαυρισμένες επιδερμίδες. 3 | Aloe Vera Αντηλιακή
Κρέμα SPF 50 23072 | Ελλάδα 29,49 € (39,32 € ανά 100 ml) | Κύπρος 28,39 € (37,86 € ανά 100 ml) | 75 ml | Αντηλιακή κρέμα για ανοιχτόχρωμες, φωτοευαίσθητες επιδερμίδες
και παιδιά. 4 | Aloe Vera Anti-Aging Αντηλιακή Κρέμα SPF 20 | 23074 | Ελλάδα 22,99 € (45,98 € ανά 100 ml) | Κύπρος 22,99 € (45,98 € ανά 100 ml) | 50 ml | Αντηλιακή κρέμα για
τα σημεία της επιδερμίδας που είναι όλον τον χρόνο εκτεθειμένα, όπως το πρόσωπο και το ντεκολτέ. 5 | Aloe Vera Sun Spray Active SPF 30 23073 | Ελλάδα 22,99 € (18,39 €
ανά 100 ml) | Κύπρος 22,99 € (18,39 € ανά 100 ml) | 125 ml | Αντηλιακό σε πρακτική μορφή σπρέι για ελαφρώς μαυρισμένες επιδερμίδες, ιδανικό για χρήση καθ’ οδόν. 6 | Aloe
Vera After Sun Κρέμα-Gel 23070 | Ελλάδα 18,89 € (9,45 € ανά 100 ml) | Κύπρος 17,79 € (8,90 € ανά 100 ml) | 200 ml | Ανάλαφρο και δροσιστικό after sun για το σώμα, με ελαφριά
gel cream υφή.
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ΚΡΥΜΜΕΝΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ
Ανακαλύψτε την αληθινή πλευρά της
Μαγιόρκα και απολαύστε μια
αυθεντική πνοή μεσογειακού αέρα,
μακριά από τα πλήθη του μαζικού
τουρισμού.
Νοικιάστε ένα τζιπ και εξερευνήστε
την ενδοχώρα. Ανακαλύψτε μικρούς,
κρυμμένους κολπίσκους. Η κρυφή
ομορφιά του νησιού θα σας κάνει να
εκπλαγείτε!

τροφος για
Ο ιδανικός σύν
ας:
τις διακοπές σ
RA προϊόντα
Τα ALOE VE
περιποίησης!

10

ALOE VERA ΠΡΟΪΌΝΤΑ
ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΔΕΡΜΊΔΑΣ
ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ! Όταν φτιάχνουμε τις
αποσκευές μας για τις διακοπές, δεν ξεχνάμε ποτέ
το νέο μας μπικίνι και το αντηλιακό μας, πολλές
φορές όμως παραλείπουμε τα προϊόντα που θα μας
χρειαστούν σε περίπτωση ηλιακού εγκαύματος, αν
μας τσιμπήσει κάποιο έντομο ή αν η επιδερμίδα μας
παρουσιάσει ερεθισμό. Με τα προϊόντα περιποίησης
της σειράς LR ALOE VIA, είστε κατάλληλα
προετοιμασμένοι για όλες τις περιστάσεις!

8%

ΕΚΠΤΩΣΗ

Τα τρία προϊόντα περιποίησης
για φυσικά όμορφη επιδερμίδα:
Κρέμα Ημέρας, Κρέμα Νυκτός
και Κρέμα Ματιών με
ανάλαφρη υφή, πλούσια σε
Aloe Vera, κατάλληλα για
κάθε τύπο επιδερμίδας και
για όλες τις ηλικίες.

Υπερέκθεση στον
ήλιο; Νιώθετε την
επιδερμίδα σας να
καίει, ενώ
παρουσιάζει κνησμό
και κοκκίνισμα;
Το πρακτικό σπρέι
Άμεσης Δράσης
δροσίζει και
καταπραΰνει άμεσα
την επιδερμίδα, με
83% Aloe Vera και 12
εκχυλίσματα
2|
βοτάνων.

Το καλοκαίρι,
προσφέρετε στην
επιδερμίδα σας ένα
αναζωογονητικό
άγγιγμα φρεσκάδας.
Για εντατική
ενυδάτωση που
απορροφάται εύκολα,
χωρίς να αφήνει
λιπαρότητα!

3|

ΤΑ

4|

MUST-HAVES

Ακόμα και στις
πολύ υψηλές
θερμοκρασίες, το
Αποσμητικό RollOn χαρίζει μια
ευχάριστη αίσθηση
φρεσκάδας καθώς
και αξιόπιστη
προστασία από την
εφίδρωση.

των καλοκαιρινών
διακοπών!

1|
5|

Η Επανορθωτική Κρέμα
Ποδιών περιποιείται την
ξηρή και τραχιά
επιδερμίδα των ποδιών,
επαναφέροντας την
απαλότητα της
επιδερμίδας μετά από τις
ατέλειωτες βόλτες στην
παραλία!

1 | Aloe Vera Δροσιστικό Gel-Κρέμα | 20679 | Ελλάδα 22,99 € (45,98 € ανά 100 ml) | Κύπρος 22,99 € (45,98 € ανά 100 ml) | 50 ml | Ανάλαφρη κρέμα προσώπου, με
λεπτόρρευστη sorbet υφή που απορροφάται εύκολα. 2 | Aloe Vera Σπρέι Άμεσης Δράσης | 20600 | Ελλάδα 21,99 € (54,98 ανά 1000 ml) | Κύπρος 20,99 € (52,48 € ανά 1000
ml) | 400 ml | Σπρέι ειδικής περιποίησης για όλο το σώμα. 3 | Aloe Vera Σετ Περιποίησης Προσώπου | 20707 | Ελλάδα 68,97 € 62,99 € | Κύπρος 68,97 € 62,99 € | Το Σετ
περιλαμβάνει: Κρέμα Ημέρας (50ml) | Κρέμα Νυκτός (50ml) | Κρέμα Ματιών (15ml). 4 | 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 από την εφίδρωση χωρίς οινόπνευμα. 5 | Aloe Vera Επανορθωτική Κρέμα Ποδιών | 27517 | Ελλάδα
10,99 € | Κύπρος 10,49 € | 100 ml | Κρέμα που απορροφάται γρήγορα, για την περιποίηση της ξηρής και τραχιάς επιδερμίδας των ποδιών.
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ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΠΑΓΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ
ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟ!
Το ψυγείο είναι το καλύτερο μέρος
να φυλάξετε το σπρέι με άρωμα καρύδας.
Ετοιμαστείτε για το πιο δροσερό
άγγιγμα φρεσκάδας που έχετε
νιώσει ποτέ!

1|

NEΟ &

LIMITΕD
EDITION!

Ειδική έκδοση
με άρωμα καρύδας!
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LR ALOE VIA Aloe Vera Δροσιστικό
Ενυδατικό Σπρέι Προσώπου & Σώματος

ΣΑΓΗΝΕΥΤΙΚΟ ΑΡΩΜΑ
& ΑΙΣΘΗΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ ΣΕ
ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΪ

Αίσθηση δ
ροσιά
βρίσκεστε κ ς όταν
αθ’ οδόν!

Ονειρεύεστε καταγάλανα νερά, χρυσή άμμο και
κοκοφοίνικες; Απολαύστε μια απόλυτα καλοκαιρινή
αίσθηση με άρωμα Καραϊβικής, χάρη στο Ενυδατικό
Σπρέι Προσώπου & Σώματος! Το δροσιστικό Σπρέι,
με 50% Aloe Vera και βιολογικό νερό καρύδας, χαρίζει
πλούσια ενυδάτωση και σαγηνεύει τις αισθήσεις με
καλοκαιρινό άρωμα καρύδας. Ταξιδέψτε νοερά στους
αγαπημένους σας καλοκαιρινούς προορισμούς, όπου κι
αν βρίσκεστε…
Τρόπος χρήσης: Για μια extra δόση ενυδάτωσης,
ψεκάστε στην επιδερμίδα το σπρέι, από απόσταση
περίπου 20 εκατοστών. Το σπρέι απορροφάται αμέσως,
ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω από το μακιγιάζ.

1 | Aloe Vera Δροσιστικό Ενυδατικό Σπρέι Προσώπου & Σώματος με άρωμα καρύδας | 20790 | Ελλάδα 10,99 € | Κύπρος 10,59 € | 100 ml | Ένα άγγιγμα φρεσκάδας για
κάθε ώρα της ημέρας, το οποίο δροσίζει και αναζωογονεί την επιδερμίδα.
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ST. TROPEZ

LR ZEITGARD Beauty Diamonds Έλαια Αντιγήρανσης

ΜΕΤΑΞΕΝΙΑ ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΛΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Χάρη στα πολύτιμα, πολυτελή έλαια αντιγήρανσης, τα οποία
περιποιούνται εντατικά την επιδερμίδα μετά την έκθεση στον
ήλιο, αισθάνεστε σαν μια Star του διεθνούς Jet Set! Συγχρόνως,
προλαμβάνετε αποτελεσματικά την εμφάνιση των πρώτων
σημαδιών φωτογήρανσης στην επιδερμίδα. Το LR ZEITGARD
Beauty Diamonds Luxurious Body Oil περιέχει ένα τριπλό
σύμπλεγμα από πλούσια έλαια, αναζωογονητικές βιταμίνες
και εκχύλισμα πικρού τζίντζερ, το οποίο βελτιώνει την όψη
της επιδερμίδας. Για extra περιποίηση με ορατό και αισθητό
αποτέλεσμα που χαρίζει νεανική λάμψη στην επιδερμίδα! Το
LR ZEITGARD Beauty Diamonds Radiant Youth Oil περιέχει
6 έλαια και επιλεγμένες βιταμίνες που χαρίζουν σαγηνευτική
λάμψη στην επιδερμίδα του προσώπου. Είστε έτοιμες για μια
πολυτελή εξόρμηση στο St. Tropez!

1 ΕΛΑΙΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 3 ΤΡΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Έλαιο πλούσιας περιποίησης για μεταξένια απαλή και
λαμπερή επιδερμίδα

Μετά το καθημερινό ντους, κάντε απαλό μασάζ με κυκλικές κινήσεις και αφήστε
το να απορροφηθεί από την επιδερμίδα.

Πλούσια ενίσχυση στα αγαπημένα σας προϊόντα
περιποίησης

Για να εμπλουτίσετε ένα προϊόν περιποίησης ή καθαρισμού σώματος, προσθέστε
σε αυτό μερικές σταγόνες από το έλαιο. Αναμείξτε τα προϊόντα πάνω στο χέρι
σας και εφαρμόστε το ενισχυμένο προϊόν που προκύπτει, στο σώμα σας.

Έλαιο απολέπισης για μια περιποιητική εμπειρία peeling
Πιέστε την αντλία και αναμείξτε το έλαιο με λίγη ζάχαρη μέσα σε ένα δοχείο.
Κάντε απαλό μασάζ στο σώμα και αφαιρέστε το προϊόν με χλιαρό νερό.

ΔΩΡΟ μαζί με κάθε
Σετ: LR ZEITGARD
Θήκη Ταξιδίου

Αισθανθείτε
όμορφη & sexy!

9%

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το LR ZEITGARD 1 Cleansing
System προσφέρει καθαρισμό
σε βάθος, απομακρύνει
αποτελεσματικά τα νεκρά κύτταρα
και βοηθά την επιδερμίδα να
διατηρήσει το μαύρισμα.

Ή

+

5|

1 | Beauty Diamonds Radiant Youth Oil: 28314 | Ελλάδα 43,99 € (146,63 € ανά 100 ml) | Κύπρος 43,99 € (146,63 € ανά 100 ml) | 30 ml | Πλούσιος συνδυασμός από 6
έλαια (argan, αβοκάντο, jojoba, macademia, αμυγδαλέλαιο και έλαιο από κουκούτσι σταφυλιού) και επιλεγμένες βιταμίνες. Θρέφει, αναδομεί και προστατεύει την
επιδερμίδα. 2 | Beauty Diamonds Luxurious Body Oil με τριπλό σύμπλεγμα: 28315 | Ελλάδα 43,99 € (35,19 € ανά 100 ml) | Κύπρος 43,99 € (35,19 € ανά 100 ml) | 125 ml
| Περιποιείται το σώμα με ένα τριπλό σύμπλεγμα από πλούσια έλαια (έλαιο καρπού macadamia, αμυγδαλέλαιο, αβοκάντο, έλαιο σόγιας και υγρό βούτυρο καριτέ),
αναζωογονητικές βιταμίνες Α & Ε και εκχύλισμα πικρού τζίντζερ, το οποίο βελτιώνει την όψη της επιδερμίδας. 3| Beauty Diamonds Face & Body Oil Σετ 28316 |
Ελλάδα 87,98 € 69,99 € | Κύπρος 87,98 € 69,99 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Beauty Diamonds Radiant Youth Oil(30 ml) για το πρόσωπο, με έναν συνδυασμό από 6 έλαια και
πολύτιμες βιταμίνες & Beauty Diamonds Luxurious Body Oil με τριπλό σύμπλεγμα (125 ml) για το σώμα. 4 | Cleansing System Kit Classic | 70036 | Ελλάδα 230,98 €
209,99 € | Κύπρος 224,98 € 204,99 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Συσκευή Καθαρισμού LR ZEITGARD 1 με βουρτσάκι Classic για κανονική επιδερμίδα, 1 x Gel Καθαρισμού |
125 ml | ΔΩΡΟ: LR ZEITGARD Θήκη Ταξιδίου. 5 | Cleansing System Kit Soft | 70037 | Ελλάδα 230,98 € 209,99 € | Κύπρος 224,98 € 204,99 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Συσκευή
Καθαρισμού LR ZEITGARD 1 με βουρτσάκι Soft για ευαίσθητη επιδερμίδα, 1 x Gel Καθαρισμού | 125 ml | ΔΩΡΟ: LR ZEITGARD Θήκη Ταξιδίου.
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4|

NEO &

LIMITΕD

EDITION

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΩΜΑ!

20%
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΤΟ ΣΕΤ

1|

2|
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HOME SWEET HOME
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Κερί Σιτρονέλας

ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΟ
ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΣΕ ΕΠΙΓΕΙΟ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ!
Δεν έχετε χρόνο, χρήματα ή όρεξη να
ταξιδέψετε; Μετατρέψτε το μπαλκόνι ή
την αυλή σας σε μια κρυφή όαση ευεξίας!
Το πρακτικό αρωματικό κερί κρατά
μακριά τα κουνούπια και τα υπόλοιπα
ενοχλητικά έντομα, για να απολαμβάνετε
ανενόχλητοι τον καλοκαιρινό ουρανό!

1|

Όταν το κ
ερί εξαντλ
ηθεί,
χώρο σας
με το εντυ διακοσμήστε το
πωσιακό δ
πολυτελές
χρυσό χρώ οχείο σε
μα!*
1 | Golden Guardian – Κερί Σιτρονέλας | 40047 | Ελλάδα 27,99 € | Κύπρος 26,89 € |
Βάρος κεριού: 400 g | Άρωμα: πορτοκάλι, ευκάλυπτος, μέντα & λεμονόχορτο. Το κομψό
κερί δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο μπαλκόνι ή στην αυλή σας | Κρατά
μακριά τα κουνούπια και τα υπόλοιπα ενοχλητικά έντομα, με ανάλαφρο, καλοκαιρινό
άρωμα. Σε συσκευασία δώρου. Διάρκεια καύσης: 35-40 ώρες.
*Να μην χρησιμοποείται για τρόφιμα.
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IΜΠIZA

sparkling

Princess

1|

Μαγέψτε τους γύρω
με τη λάμψη σας!

ΔΩΡΟ

NE0 &

LIMITED
EDITION!

3|

3 | Όμορφη σαν
Ελληνίδα θεά!

2|

Greek

25%

ΕΚΠΤΩΣΗ

Goddess

NE0 &

θε look,
Μαζί με κά τσαντάκι
ρο ένα
παίρνετε δώ σε trendy
ν
Καλυντικώ
α!
χρυσό χρώμ

LIMITED
EDITION!

ΔΩΡΟ

4|

1 | Sparkling Princess Look Σετ Μακιγιάζ | 10443 | Ελλάδα 39,96 € 29,99 € | Κύπρος 39,96 € 29,99 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Extreme Volume Mascara - Absolute Black (11 ml),
LR Colours Σκιά Ματιών Rose ’n’ Grey (2 x 1,25 g),LR Colours Κραγιόν Glossy - Crystal Mauve (1,6 g), True Colour Βερνίκι Νυχιών Rose Gold Metallic (5,5 ml) | Δώρο: Τσαντάκι
Καλλυντικών σε χρυσή απόχρωση. 2 | Βερνίκι Νυχιών True Colour Rose Gold Metallic | 10342-58 | Ελλάδα 6,99 € | Κύπρος 6,99 € | 5,5 ml | Τέλεια κάλυψη, ζωντανό χρώμα
και έντονη λάμψη, χάρη στα μεταλλικά σωματίδια. Με μεγάλη διάρκεια. 3 | Greek Goddess Look Σετ Μακιγιάζ | 10444 | Ελλάδα 39,96 € 29,99 € | Κύπρος 39,96 € 29,99 € |
Το Σετ περιλαμβάνει: Extreme Volume Mascara-Absolute Black (11 ml), LR Colours Σκιά Ματιών Gold ’n’ Bronze (2 x 1,25 g), LR Colours Κραγιόν Glossy - Crystal Rose (1,6 g),
Βερνίκι Νυχιών True Colour Gold Metallic (5,5 ml) | Δώρο: Τσαντάκι Καλλυντικών σε χρυσή απόχρωση 4 | Βερνίκι Νυχιών True Colour Gold Metallic | 10342-57 | Ελλάδα
6,99 € | Κύπρος 6,99 € | 5,5 ml | Τέλεια κάλυψη, ζωντανό χρώμα και έντονη λάμψη, χάρη στα μεταλλικά σωματίδια. Με μεγάλη διάρκεια.
5 | Τσάντα Παραλίας | 40186 | Ελλάδα 27,99 € | Κύπρος 26,89 € | Με τυπωμένο καλοκαιρινό σχέδιο. Από 100 % βαμβάκι. Από ανθεκτικό καμβά.
Διαστάσεις: περίπου 42 x 40 x 10 cm. Μήκος λαβής: περίπου 95 cm.
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LIMITΕD

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ
ΤΗ ΖΩΗ!

EDITION

Ετοιμαστείτε να τραβήξετε όλα τα
βλέμματα πάνω σας με την trendy Τσάντα Παραλίας! Το πιο hot
αξεσουάρ του καλοκαιριού
σας συνοδεύει στα ψώνια σας,
ενώ βάζει την τελευταία πινελιά
στις βραδινές σας εμφανίσεις.
Mε τα Σετ προϊόντων μακιγιάζ της
LR COLOURS,δημιουργείτε το
καλοκαιρινό look που σας
εκφράζει, για να εντυπωσιάζετε
τους γύρω σας όλες τις ώρες της
ημέρας.

5|
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IΜΠIZA
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ΤΑ ΗΟΤ SPOTS
ΤΗΣ IBIZA:
Τα βράδια της Κυριακής, το
παραθαλάσσιο club Blue Marlin
στην Cala Jondal φιλοξενεί τα πιο
γνωστά parties με house και techno μουσική.
Στην Cova Santa, η οποία βρίσκεται
στο εσωτερικό του νησιού,
ανάμεσα στο Sant Jordi και το Sant
Josep, θα βρείτε ένα εστιατόριο
υψηλής γαστρονομίας σε απόσταση
αναπνοής από ένα μαγευτικό
σπήλαιο. Η Cova Santa αποτελεί
σημείο συνάντησης των jet setters,
οι οποίοι διασκεδάζουν στα πιο
exclusive parties που
διοργανώνονται στο ύπαιθρο αλλά
και μέσα στο σπήλαιο.
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Aloe Vera Drinking Gels

Η ΓΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ!

Τα θρυλικά beach parties αποτελούν βασικό κομμάτι
των διακοπών στην Ibiza! Απολαύστε το ηλιοβασίλεμα
με χαλαρή lounge μουσική και δροσερά ποτά. Δοκιμάστε
τα Aloe Vera cocktails, τα οποία είναι απολαυστικά και
υγιεινά!

δόση
Η καθημερινή
:
ALOE VERA
1
γευστη!
υγιεινή και εύ

R
E
M
M
SU

ALOE FRESH LIME

S
L
I
A
T
K
COC

Aloe Vera Drinking Gel
Intense Sivera για τη γενική
ευεξία του οργανισμού σας.
30 ml
Aloe Vera Drinking Gel
Intense Sivera
μερικά φύλλα μέντας
10 ml
χυμό λάιμ
160 ml
Ανθρακούχο νερό με
γεύση της αρεσκείας σας
100 ml
νερό + παγάκια

ALOE COCONUT PEACH

ALOE RED FRUIT DREAM

Aloe Vera Drinking Gel
Peach Flavour χωρίς
προσθήκη ζάχαρης για όσους
προσέχουν τη σιλουέτα τους2

Aloe Vera Drinking Gel
Intense Sivera για τη γενική
ευεξία του οργανισμού σας.

30 ml
Aloe Vera Drinking Gel
Peach Flavour

30 ml
Aloe Vera Drinking Gel
Traditional Honey

110 ml χυμό ανανά

100 ml
χυμό cranberry

120 ml χυμό
πορτοκαλιού

100 ml
χυμό ροδιού

20 ml γάλα καρύδας
20 ml χυμό λάιμ

1|
**

μερικά φύλλα μέντας
2|
**

70 ml
νερό + παγάκια

3|
**
1 | Aloe Vera Drinking Gel Intense Sivera | 80800 | Ελλάδα 38,99 € | Κύπρος 32,99 € | 1000 ml | Ο ειδικός για τη γενική ευεξία του οργανισμού σας: 90 % gel των
φύλλων του φυτού Aloe Vera, 7 % μέλι, με εκχύλισμα κνίδης. 2 | Aloe Vera Drinking Gel Peach Flavour | 80750 | Ελλάδα 34,99 € | Κύπρος 29,99 € | 1000 ml | Χωρίς
προσθήκη ζάχαρης για όσους προσέχουν τη σιλουέτα τους: 98% gel των φύλλων του φυτού Aloe Vera, χωρίς προσθήκη ζάχαρης2 (πληροφορία για διαβητικούς:
μόνο 0,054 Ι.Α.), 100% βιταμίνη C ανά ημερήσια δόση*. 3 | Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey | 80700 | Ελλάδα 34,99 € | Κύπρος 29,99 € | 1000 ml | Η
παραδοσιακή συνταγή, βασισμένη στην αυθεντική συνταγή του μοναχού Romano Zago: 90 % gel των φύλλων του φυτού Aloe Vera, 9 % μέλι, με 75 % βιταμίνη C ανά
ημερήσια δόση*.

1
Η βιταμίνη C που περιέχουν τα Aloe Vera Drinking Gels συμβά λλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας και στη
φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. 2 Η Aloe Vera περιέχει φυσικά σάκχαρα. *της διατροφικής τιμής αναφοράς για την ημερήσια πρόσληψη.
* *Δίνουμε σημασία στο περιβά λλον. Για το λόγο αυτό, ξεκινάμε σταδιακά την παράδοση των Aloe Vera Drinking Gels χωρίς τα πρόσθετα πλαστικά καπάκια.
Ανά λογα με τη χρονική στιγμή της παραγγελίας, το επόμενο Drinking Gel σας θα είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την περιβα λλοντική βιωσιμότητα.
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LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΑΣ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΥΣΤΙΚΟ!
Θέλετε να αποκτήσετε νεανική ομορφιά, σαν να
τελειώσατε μόλις μια εντατική θεραπεία Ayurveda; Πιείτε το ελιξήριο της ομορφιάς 5in1 Beauty
Elixir, είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε στις διακοπές!
Το καινοτόμο ελιξήριο περιέχει όλη τη δύναμη
των επιστημονικά αποδεδειγμένων συστατικών
ομορφιάς, ενώ εκπληρώνει τις 5 κυριότερες
επιθυμίες ομορφιάς1, με μια μόνο δόση την ημέρα:
Νεανική εμφάνιση
Λαμπερό δέρμα
Σφριγηλό σώμα
Δυνατά μαλλιά
Γερά νύχια!

16%

ΕΚΠΤΩΣΗ

1|

Πάρτε παντού μαζί σας τη δική σας θεραπεία
Ayurveda, για αληθινή ομορφιά εκ των έσω!

MADE IN GERMANY

σας
Προσφέρετε στον εαυτό
ένα πολύτιμο διάλειμμα
ομορφιάς και ευεξίας!

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΚΑΤΙ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ;

2|

AYURVEDA

Το ονειρικό νησί της Sri Lanka στον Ινδικό
Ωκεανό είναι η γενέτειρα της Ayurveda. Το
μασάζ με ζεστά έλαια και καυτές πέτρες
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της
παραδοσιακής ολιστικής θεραπείας ευεξίας.
Σαν μια αληθινή πηγή νεότητας, η Ayurveda
προσφέρει χαλάρωση, φυσική ομορφιά και
λάμψη.

Συνδυάστε την ολοκληρωμένη διαχείριση της ομορφιάς
σας με την στοχευμένη εξωτερική περιποίηση, για
ακόμα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Βελτιώστε το
περίγραμμα του σώματός σας και αποκτήστε λεία
επιδερμίδα στην περιοχή της κοιλιάς, των μπράτσων,
των μηρών και των γλουτών! Μαζί με το Aloe Vera Σετ
Τόνωσης, παίρνετε δώρο ένα Γάντι για το Ντους!

1 | 5in1 Beauty Elixir: 81030 | Ελλάδα 144,99 € (19,32 € ανά 100 ml) | Κύπρος 122,99 € (16,40 € ανά 100 ml) | 30 x 25 ml | Το μοναδικό διπλό σύμπλεγμα συστατικών
χαρίζει νεανική ομορφιά από την κορυφή ως τα νύχια: Το ενεργό σύμπλεγμα συστατικών περιέχει 2,5 g πεπτίδια κολλαγόνου, 50 mg υαλουρονικό οξύ, χαλκό,
ψευδάργυρο και 9 βιταμίνες σε υψηλή συγκέντρωση, ενώ ενεργοποιεί τις διεργασίες του σώματος που αφορούν την ομορφιά1. Το σύμπλεγμα συστατικών πρόληψης
προσφέρει προστασία από τις κύριες αιτίες γήρανσης, χάρη στο gel Aloe Vera και τα 4 φυσικά εκχυλίσματα που περιέχει. Χωρίς προσθήκη γλυκαντικών ουσιών,
τεχνητών χρωστικών, λακτόζης και γλουτένης. 2 | LR Aloe Vera Σετ Τόνωσης | 27529 | Ελλάδα 59,98 € 49,99 € | Κύπρος 57,98 € 48,49 € | Κύπρος 48,49 € | Το Σετ
περιλαμβάνει: Διαμορφωτικό Gel Σώματος (200 ml), Διορθωτική Κρέμα Σώματος (200 ml) | Δώρο: Γάντι για το Ντους.
1
Η βιοτίνη, ο ψευδάργυρος, η βιταμίνη Α, η ριβοφλαβίνη και η νιασίνη συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος. Ο χαλκός συμβάλλει στον φυισολογικό χρωματισμό του
δέρματος. Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία του δέρματος. Ο χαλκός συμβάλλει στη διατήρηση του φυσιολογικού συνδετικού
ιστού. Η βιοτίνη και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών. Ο χαλκός συμβάλλει στη διατήρηση του φυσιολογικού χρωματισμού των μαλλιών. Ο
ψευδάργυρος συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των νυχιών. Η βιταμίνη E συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Η θειαμίνη συμβάλλει στη
φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. Οι βιταμίνες B6 και B12 συμβάλλουν στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης. Proksch et
al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119. Το δέρμα παρουσίασε σημαντική μείωση των ρυτίδων και αυξημένη συγκέντρωση κολλαγόνου μετά από 4 εβδομάδες χρήσης. Οι μετρήσεις έγιναν σε 100
γυναίκες ηλικίας 45 έως 65 ετών.
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13%
ΕΚΠΤΩΣΗ

1|

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.

GR/CY Κωδ.: 95470-10

LR Health & Beauty Systems MΕΠΕ
14452 Μεταμόρφωση Αττικής

1 | LR ALOE VIA Aloe Vera
Box Ειδικής Περιποίησης | 20650 | Ελλάδα
50,87 € 43,99 € | Κύπρος 48,77 € 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 Βοx), Δωρεάν ενημερωτική μπροσούρα.

