ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ
SPA ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΕΥΣΤΙΚΗ, GOURMET
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ
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ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ
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ΓΙΑ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥΣ
ΑΝΔΡΕΣ

ΓΙΑ ΛΑΤΡΕΙΣ
ΤΟΥ SPA

ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΝ
ΤΙΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ

Σελίδα 12

Σελίδα 6

Σελίδα 11

LOVE &
HUGS
ΧΑΡΙΣΤΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ
ΣΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΑ!

Τι καλύτερο από το να περνάτε τις γιορτινές
ημέρες των Χριστουγέννων με τους
αγαπημένους σας; Με ανθρώπους που είναι
σημαντικοί για εσάς και η παρουσία τους
γεμίζει τη ζωή σας.
Φέτος τα Χριστούγεννα, επιλέξτε ξεχωριστά
δώρα για κάθε αγαπημένο σας πρόσωπο!
Εμπνευστείτε από τις ιδέες δώρων που
έχουμε συγκεντρώσει για εσάς στον
χριστουγεννιάτικό μας κατάλογο, στον οποίο
θα βρείτε σίγουρα το κατάλληλο δώρο για
τους αγαπημένους σας. Ευχόμαστε μαγευτικές
γιορτές σ’ εσάς και τους αγαπημένους σας!

ΔΩΡΑ
«ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ»!
Όλα τα προϊόντα που φέρουν το σύμβολο
της καρδιάς έρχονται σε εντυπωσιακή
χριστουγεννιάτικη συσκευασία, έτοιμα να
τοποθετηθούν κάτω από το
χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Για κάθε αγορά των
προϊόντων με αυτό το
σύμβολο, η LR
δωρίζει 1€ ή 10€ σε
μη προνομιούχα
παιδιά από όλο τον
κόσμο.
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ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ: ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ

Εξισορροπήστε την
επιδερμίδα σας!

NEΟ &

LIMITED
EDITION!
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4

Μέλι

LR Milk & Honey Περιποίηση Σώματος & Μάσκα Πολλαπλών Δράσεων

ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ

21%

Θέλετε να ζήσετε την εμπειρία της περιποίησης με μέλι και γάλα;
Σύμφωνα με το μυστικό ομορφιάς της Κλεοπάτρας, το γάλα
ξεκουράζει, αναζωογονεί και χαρίζει ομορφιά στην επιδερμίδα,
ενώ το μέλι καταπραΰνει και έχει αντιβακτηριακή δράση.
Ο θαυματουργός συνδυασμός των δύο αυτών συστατικών
χαρίζει απαλή, λεία και λαμπερή επιδερμίδα!
Η νέα Milk & Honey Μάσκα Πολλαπλών Δράσεων, με λάδι
μανούκα και έλαιο από μαύρο σουσάμι, συνδυάζει ιδανικά
την παράδοση με τη σύγχρονη τεχνολογία. Η πρακτική διπλή
συσκευασία περιέχει δύο διαφορετικές υφές μάσκας, οι οποίες
είναι ειδικά σχεδιασμένες για τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε
τμήματος του προσώπου σας:

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΤΟ ΣΕΤ

2

1. Η κρεμώδης μάσκα με γάλα περιποιείται
τις ξηρές περιοχές, όπως τα μάγουλα
2. Η ζελώδης μάσκα με μέλι ενδείκνυται για
τις περιοχές με τάση λιπαρότητας, όπως η ζώνη Τ

2|

1|

3|

11

Εφαρμόστε τις μάσκες ταυτόχρονα στα διαφορετικά τμήματα
του προσώπου, και αφήστε τις να δράσουν για 10-15 λεπτά.
Στη συνέχεια με απαλό μασάζ βοηθήστε να απορροφηθούν τα
υπολείμματα της μάσκας ή αφαιρέστε τα με ένα καθαριστικό
μαντηλάκι. Επαναλάβετε τη χρήση 1-2 φορές την εβδομάδα,
ανάλογα με τις ανάγκες σας.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΕΤ MILK & HONEY
+ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ
Όλα όσα χρειάζεστε για μια χαλαρωτική εμπειρία
περιποίησης με μέλι & γάλα!

5|

4|

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:
1. Γεμίστε με νερό τη μπανιέρα και
προσθέστε το Milk & Honey Αφρόλουτρο
2. Εφαρμόστε την Milk & Honey Face Mask
3. Μετά το μπάνιο, εφαρμόστε την Milk & Honey
Κρέμα Σώματος σε όλο το σώμα

1 | Milk & Honey Σετ + Συσκευασία δώρου | 27078 | Ελλάδα 69,96 € 54,99 € | Κύπρος 66,96 € 52,59 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Αφρόλουτρο (250 ml), Μάσκα Πολλαπλών Δράσεων (2 x 17 ml), Κρέμα Σώματος
(200 ml) και μαξιλαράκι για το μπάνιο. 2| Μάσκα Πολλαπλών Δράσεων | 27079 | Ελλάδα 19,99 € (58,79 € ανά 100 ml) | Κύπρος 18,99 € (55,85 € ανά 100 ml) | 2 x 17 ml | Η ζελώδης υφή με μέλι περιποιείται και
προστατεύει την επιδερμίδα, έχει αντιβακτηριακή δράση και βελτιώνει την όψη της επιδερμίδας. Η κρεμώδης υφή με γάλα λειαίνει και αναζωογονεί την ξηρή επιδερμίδα. 3| Αφρόλουτρο | 27074 |
Ελλάδα 10,99 € (4,40 € ανά 100 ml)| Κύπρος 10,59 € (4,24 € ανά 100 ml) | 250 ml | Καθαρίζει απαλά και θρέφει την επιδερμίδα με μέλι και γάλα. 4 | Κρέμα Σώματος | 27073 | Ελλάδα 16,99 € (8,50 € ανά 100 ml)|
Κύπρος 16,39 € (8,20 € ανά 100 ml) | 200 ml | Με αμυγδαλέλαιο, κερί μέλισσας και κάψουλες βιταμίνης Ε. Προσφέρει εντατική ενυδάτωση και απαλή περιποίηση στην επιδερμίδα. 5 | Μαξιλαράκι για το
μπάνιο | 40189 | Ελλάδα 21,99 € | Κύπρος 20,99 € | Διαστάσεις: 38 x 18 εκ. | Κάλυμμα που πλένεται, από 100% coral fleece, με 2 διαφανείς βεντούζες για να στερεώνετε το μαξιλαράκι στη μπανιέρα.
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ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ: ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ SPA ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

LR ALOE VIA Aloe Vera Oriental Spa Care

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΟΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ!

Δραπετεύστε από την καθημερινότητα και βυθιστείτε σε έναν
κόσμο αισθησιακής ανατολίτικης ευεξίας.
Ζήστε την αναζωογονητική εμπειρία της ανατολίτικης spa
περιποίησης, ό,τι χρειάζεται η ξηρή και ταλαιπωρημένη
επιδερμίδα το χειμώνα! Η απαλή περιποίηση της επιδερμίδας
ξεκινά από το ντους με πολύτιμο έλαιο argan, ενώ η Aloe Vera
προσφέρει ενυδάτωση και το εκχύλισμα chili χαρίζει ευεργετική
ζεστασιά στην επιδερμίδα των χεριών και των ποδιών. Με
σαγηνευτικά γλυκό και πικάντικο άρωμα, για την απόλυτη
εμπειρία ενός χαμάμ στο σπίτι σας! Θα το λατρέψετε!

κίπισσα από
Αισθανθείτε σαν πριγ Νύχτες
τις Χίλιες και Μία

1|

ΔΩΡΟ:
Χνουδωτές κάλτσες για
μια ευχάριστη αίσθηση
ζεστασιάς μετά το ντους

3|

+

Η ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΧΑΜΑΜ
Το παραδοσιακό ανατολίτικο
ατμόλουτρο συμβάλλει στον καθαρισμό του
σώματος και του πνεύματος. Σημαντικό ρόλο
στην τελετουργία αυτή παίζει η χαλάρωση μέσω
των υδρατμών, ενώ ακολουθεί ευεργετικό μασάζ
με πολύτιμα έλαια και σαπούνια. Τα χαμάμ ήταν
αρχικά δημόσια λουτρά, τα οποία λειτουργούσαν
κυρίως τον Μεσαίωνα στις ισλαμικές χώρες.
Με το LR ALOE VIA Aloe Vera Oriental
Spa Σετ, το μπάνιο σας θα αποκτήσει
ανατολίτικο αέρα!

2|

1 | Aloe Vera Oriental Spa Σετ + Συσκευασία δώρου | 20800 | Ελλάδα 24,98 € 22,99 € | Κύπρος 23,98 € 21,99 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Aloe Vera Oriental Spa Balm Χεριών &
Ποδιών, Aloe Vera Oriental Spa Ελαιώδες Αφροντούς και δώρο LR Χνουδωτές Κάλτσες με χριστουγεννιάτικο σχέδιο (one size – μεγέθη 35-39) | 98% πολυεστέρας, 2%
ελαστάνη. 2| Aloe Vera Oriental Spa Ελαιώδες Αφροντούς | 20801 | Ελλάδα 13,99 € (7,00 € ανά 100 ml)| Κύπρος 13,39 € (6,70 € ανά 100 ml) | 200 ml | Με πολύτιμο έλαιο
argan και 15% Aloe Vera, το αφροντούς περιποιείται απαλά την ξηρή επιδερμίδα και χαρίζει ενυδάτωση. Το γλυκό, πικάντικο, ανατολίτικο άρωμά του σας παρασύρει
στον παραμυθένιο κόσμο της μακρινής Ανατολής. 3| Aloe Vera Oriental Spa Balm Χεριών & Ποδιών | 20775 | Ελλάδα 10,99 € | Κύπρος 10,59 € | 100 ml| Το εκχύλισμα chili
διεγείρει τη μικροκυκλοφορία του αίματος στην επιδερμίδα και θερμαίνει γρήγορα τα άκρα κατά την εφαρμογή. Το Balm περιποιείται εντατικά, αναζωογονεί την ξηρή
επιδερμίδα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ενδείκνυται ιδιαίτερα για ένα χαλαρωτικό μασάζ στα χέρια & τα πόδια.
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NEΟ &

LIMITED
EDITION!
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ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ALOE VERA

NICE SURPRISE:

ALOE VERA
INSIDE!
18%

ΕΚΠΤΩΣΗ

2|

Ή
3|

ALOE VERA
ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
1. Aloe Vera Ορός 24ωρης Ενυδάτωσης

Δ

8

ΩΡ

ΕΑ 1 ΕΥ

ΡΩ

2.

+ Aloe Vera Κρέμα Ημέρας 		
Πολλαπλών Δράσεων
+ Aloe Vera Αναπλαστική Κρέμα 		
Νυκτός
Aloe Vera Ορός 24ωρης Ενυδάτωσης
+ Aloe Vera Ιδιαίτερα Πλούσια Κρέμα
Ημέρας
+ Aloe Vera Αναπλαστική Κρέμα 		
4|
Νυκτός

1|

LR ALOE VIA Aloe Vera Skin Care

5|

Aloe Vera
Balm Χειλιών
για Περιποίηση
& Χρώμα
Σαγηνεύει τις
αισθήσεις με
γλυκό άρωμα
μύρτιλου!

LIMITED ALOE VERA
HIGHLIGHTS ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

1|-9|

LIMITED
EDITION!

ALOE VERA
MAGIC BUBBLE MASK

ALOE VERA ΣΕΤ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
Aloe Vera Οδοντόκρεμα
για Προστασία
ή
Aloe Vera Οδοντόκρεμα-Gel
για Extra Φρεσκάδα

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ με εκχυλίσματα

Moringa και τζίντζερ
2. ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ με 30% gel των
φύλλων του φυτού Aloe Vera
3. BUBBLE BOOSTER για τον εντατικό
εφοδιασμό της επιδερμίδας με οξυγόνο
ΔΩΡΟ: Πινέλο για την τέλεια
εφαρμογή της μάσκας

25%

ALOE VERA ΣΕΤ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Aloe Vera Εξισορροπιστικό Γαλάκτωμα
Καθαρισμού
+ Aloe Vera Καθαριστική Λοσιόν
Προσώπου
+ Aloe Vera Magic Bubble Mask

21%

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ

9|
6|7|

8|

1| Aloe Vera Σετ Περιποίησης Προσώπου Ι + Συσκευασία δώρου | 20777 | Ελλάδα 73,97 € 59,99 € | Κύπρος 72,87 € 58,99 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Aloe Vera Ορός 24ωρης
Ενυδάτωσης (30 ml) & Aloe Vera Αναπλαστική Κρέμα Νυκτός (50 ml) & Aloe Vera Κρέμα Ημέρας Πολλαπλών Δράσεων (50 ml). 2| Aloe Vera Σετ Περιποίησης Προσώπου ΙI +
Συσκευασία δώρου | 20735 | Ελλάδα 73,97 € 59,99 € | Κύπρος 72,87 € 58,99 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Aloe Vera Ορός 24ωρης Ενυδάτωσης (30 ml) & Aloe Vera Αναπλαστική Κρέμα
Νυκτός (50 ml) & Aloe Vera Ιδιαίτερα Πλούσια Κρέμα Ημέρας (50 ml). 3 | Aloe Vera Ιδιαίτερα Πλούσια Κρέμα Ημέρας | 20740 | Ελλάδα 22,99 € (45,98 € ανά 100 ml)| Κύπρος
22,99 € (45,98 € ανά 100 ml) | 50 ml | Προσφέρει ενυδάτωση και αναζωογόνηση στην ξηρή επιδερμίδα του προσώπου | Με θρεπτικό έλαιο argan και βιολογικό εκχύλισμα ελιάς.
Προστατεύει από την απώλεια υγρασίας και μειώνει την ξηρότητα της επιδερμίδας. 4 | Aloe Vera Ορός 24ωρης Ενυδάτωσης | 20685 | Ελλάδα 27,99 € (93,30 € ανά 100 ml) |
Κύπρος 26,89 € (89,63 € ανά 100 ml) | 30 ml | Υποστηρίζει τη διατήρηση της υγρασίας στην επιδερμίδα για 24 ώρες. Μεγιστοποιεί τα αποθέματα υγρασίας της επιδερμίδας.
Προλαμβάνει την εμφάνιση λεπτών γραμμών που προκαλούνται από την ξηρότητα της επιδερμίδας. 5 | Aloe Vera Balm Χειλιών για Περιποίηση & Χρώμα | 20773 | Ελλάδα
8,99 € | Κύπρος 8,49 € | 10 ml | Με γλυκό άρωμα μύρτιλου και απαλό ροζ χρώμα. Προσφέρει extra περιποίηση στα χείλη που αφυδατώνονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
6 | Aloe Vera Οδοντόκρεμα για Προστασία – Σετ 2 τεμαχίων | 20715-2 | Ελλάδα 14,78 € 10,99 € | Κύπρος 14,78 € 10,99 € | Το Σετ περιλαμβάνει: 2 x Aloe Vera Οδοντόκρεμα για
Προστασία. 7 | Aloe Vera Οδοντόκρεμα-Gel για Extra Φρεσκάδα – Σετ 2 τεμαχίων | 20715-1 | Ελλάδα 14,78 € 10,99 € | Κύπρος 14,78 € 10,99 € | Το Σετ περιλαμβάνει: 2 x Aloe Vera
Οδοντόκρεμα-Gel για Extra Φρεσκάδα. 8 | Aloe Vera Magic Bubble Mask Σετ | 20802 | Ελλάδα 21,49 € | Κύπρος 20,69 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Aloe Vera Magic Bubble Mask (50 ml)
και ΔΩΡΟ: Πινέλο για την εφαρμογή της μάσκας. 9 | Aloe Vera Σετ Καθαρισμού Προσώπου | 20798 | Ελλάδα 50,87 € 39,99 € | Κύπρος 50,07 € 39,39 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Aloe
Vera Καθαριστική Λοσιόν Προσώπου (200 ml), Aloe Vera Εξισορροπιστικό Γαλάκτωμα Καθαρισμού (200 ml), Aloe Vera Magic Bubble Mask (50 ml).
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ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ: ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΙΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ
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Yummy
Body

CARE
Η ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ
ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΗ ΑΚΟΜΗ
ΚΙ ΑΠ’ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
ΣΑΣ MILKSHAKE!
1. Εφαρμόστε το Raspberry Jelly

Peeling με κυκλικές κινήσεις στους
ώμους, στο ντεκολτέ, στα χέρια και στα
πόδια και κάντε απαλό μασάζ.
Ξεβγάλετε με ζεστό νερό μετά από
μερικά λεπτά.

2. Εφαρμόστε ποσότητα ίση με 2-4

πατήματα της αντλίας από τον αφρό
Marshmallow Fluff σε όλο το σώμα και
απλώστε με τα χέρια σας. Ξεβγάλετε
ξανά μετά από μερικά λεπτά.

3. Αφού σκουπιστείτε, εφαρμόστε στην
επιδερμίδα την κρέμα σώματος Vanilla
Mousse και απολαύστε την μοναδική
αίσθηση περιποίησης και το λαχταριστό
της άρωμα!

LR Yummy Body Care-Set

ΕΧΕΤΕ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΗ,
ΓΛΥΚΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ;

NEΟ &

LIMITED
EDITION!

1|

Marshmallow, σμέουρα, βανίλια… Ποιος μπορεί να αντισταθεί σ’
αυτές τις γεύσεις; Η limited edition, “yummy” σειρά προϊόντων
περιποίησης σας βάζει σε πειρασμό να τα δοκιμάσετε! Τα νεανικά,
trendy προϊόντα έχουν πλούσια υφή και σας φτιάχνουν τη διάθεση,
ενώ κάνουν την καθημερινή περιποίηση πιο διασκεδαστική και
λαχταριστή από ποτέ!
VANILLA MOUSSE
ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

3|

Απολαυστική μους σώματος με
άρωμα βανίλιας που θα σας
ξετρελάνει!

22%

ΕΚΠΤΩΣΗ

MARSHMALLOW FLUFF
ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΥΣ
Κρεμώδης, πλούσιος αφρός για το
ντους, με λαχταριστό άρωμα marshmallow!

2|

RASPBERRY JELLY
PEELING ΣΩΜΑΤΟΣ
Peeling σώματος με υφή ζελέ,
φρουτώδες άρωμα και αληθινούς
σπόρους από σμέουρο!
4|

όσους
Το καλύτερο δώρο για
γεύσεις!
αγαπούν τις γλυκές

1 | Yummy Body Care Σετ + Συσκευασία δώρου | 27100 | Ελλάδα 34,97 € 26,99 € | Κύπρος 33,67 € 25,99 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Marshmallow Fluff Αφρός για το
Ντους, Vanilla Mousse Κρέμα Σώματος & Raspberry Jelly Peeling Σώματος. 2 | Marshmallow Fluff Αφρός για το Ντους | 27102 I Ελλάδα 10,99 € (5,50 € ανά 100 ml)|
Κύπρος 10,59 € (5,30 € ανά 100 ml) I 200 mI I Ο κρεμώδης, πλούσιος αφρός με άρωμα marshmallow καθαρίζει και περιποιείται την επιδερμίδα.
3 | Vanilla Mousse Κρέμα Σώματος | 27101 | Ελλάδα 12,99 € (6,50 € ανά 100 ml)| Κύπρος 12,49 € (6,25 € ανά 100 ml) | 200 ml | Η κρέμα σώματος με υφή μους θρέφει
εντατικά, ενυδατώνει και καταπραΰνει την επιδερμίδα. 4 | Raspberry Jelly Peeling Σώματος | 27103 | Ελλάδα 10,99 € (5,50 € ανά 100 ml)| Κύπρος 10,59 € (5,30 € ανά
100 ml) | 200 ml | Το φρουτώδες peeling σώματος με φυσικούς σπόρους από σμέουρο, αφαιρεί απαλά τα νεκρά κύτταρα και βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας.
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ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ: ΓΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ

LR ALOE VIA Aloe Vera Men's Essentials

Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΔΡΑΣ.
ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.

6|

7|

Είτε πρόκειται για τον σύντροφο, τον αδερφό, τον γιο ή τον φίλο
σας, το Σετ Men’s Essentials θα τον ενθουσιάσει! Περιλαμβάνει τρία
προϊόντα βασικής περιποίησης για την επιδερμίδα και τα μαλλιά σε
μια στιλάτη τσάντα ταξιδίου από καμβά. Καθαρισμός, περιποίηση
και styling, με ένα ξυλώδες και αναζωογονητικό άρωμα που χαρίζει
αίσθηση επαγγελματικής περιποίησης.
1. Aloe Vera 4 σε 1 Σαμπουάν για το Σώμα, το Πρόσωπο,
τα Μαλλιά και τα Γένια
» Το απόλυτο προϊόν καθαρισμού
2. Aloe Vera 2 σε 1 Έλαιο για Πρόσωπο και Γένια
» Απαλότητα για την επιδερμίδα και τα γένια

Για όσους προτιμούν το
φρεσκο-ξυρισμένο look, η
LR ALOE VIA διαθέτει τα
κατάλληλα προϊόντα:
Αφρός και Gel Ξυρίσματος
με υψηλή περιεκτικότητα
σε καταπραϋντική Aloe
Vera.

NEΟ &

LIMITED
EDITION!

3. Aloe Vera 2 σε 1 Styling Balm για
Μαλλιά και Γένια
» Styling για τα μαλλιά και τα γένια

3|

1|

13%

ΕΚΠΤΩΣΗ

2|

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ
ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΕΙΤΕ
ΤΑ ΓΕΝΙΑ ΣΑΣ;

+

ΔΩΡΟ:
ΤΣΑΝΤΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

4|

1 | Aloe Vera Men’s Essentials Σετ + Συσκευασία δώρου | 20435 | Ελλάδα 49,97 € 42,99 € | Κύπρος 47,97 € 41,29 €| Το Σετ περιλαμβάνει: 4 σε 1 Σαμπουάν για το Σώμα, το Πρόσωπο, τα Μαλλιά
και τα Γένια (250 ml), 2 σε 1 Έλαιο για Πρόσωπο και Γένια (30 ml), 2 σε 1 Styling Balm για Μαλλιά και Γένια (50 ml), Δώρο: Τσάντα ταξιδίου. 2 | Aloe Vera 4 σε 1 Σαμπουάν για το Σώμα, το
Πρόσωπο, τα Μαλλιά και τα Γένια | 20436 | Ελλάδα 14,99 € (6,00 € ανά 100 ml)| Κύπρος 14,39 € (5,76 € ανά 100 ml) | 250 ml | Με Aloe Vera & βιολογικό εκχύλισμα λυκίσκου. Καθαρίζει απαλά και
αναζωογονεί όλο το σώμα με μια κίνηση. 3 | Aloe Vera 2 σε 1 Έλαιο για Πρόσωπο και Γένια | 20437 | Ελλάδα 19,99 € (66,63 € ανά 100 ml)| Κύπρος 19,19 € (63,97 € ανά 100 ml) | 30 ml | Με Aloe
Vera & βιολογικό εκχύλισμα λυκίσκου. Προστατεύει την επιδερμίδα και τα γένια από την αφυδάτωση. 4 | Aloe Vera 2 σε 1 Styling Balm για Μαλλιά και Γένια | 20438 |Ελλάδα 14,99 € (29,98 €
ανά 100 ml)| Κύπρος 14,39 € (28,78 € ανά 100 ml) | 50 ml | Με Aloe Vera & βιολογικό εκχύλισμα λυκίσκου. Styling και ενυδάτωση για τα μαλλιά και τα γένια. Η χρήση προϊόντων που ενισχύουν
την ανάπτυξη των μαλλιών προλαμβάνει την πρόωρη απώλεια μαλλιών. 5 | Αρωματικό Αυτοκινήτου | 30245 | Ελλάδα 21,99 € | Κύπρος 20,99 € | Περιλαμβάνει: 1 κάλυμμα, 2 αρωματικά
στικ (κάθε στικ αρωματίζει για έως 60 ημέρες) και ένα σταθεροποιητικό κλιπ για την τοποθέτηση στους αεραγωγούς του αυτοκινήτου. Άρωμα: Τα ξυλώδη στοιχεία και το αναζωογονητικό
πορτοκάλι συμπληρώνονται από μια διακριτική νότα βανίλιας, για μια μοναδική αρωματική εμπειρία. 6 | Aloe Vera Καταπραϋντικό Gel Ξυρίσματος | 20423 | Ελλάδα 11,49 € (7,66 € ανά 100
ml)| Κύπρος 11,49 € (7,66 € ανά 100 ml) | 150 ml | Ενυδατώνει και περιποιείται την επιδερμίδα ήδη πριν από το ξύρισμα. 7 | Aloe Vera Καταπραϋντικός Αφρός Ξυρίσματος | 20420 |
Ελλάδα 11,49 € (5,75 € ανά 100 ml)| Κύπρος 11,49 € (5,75€ ανά 100 ml) | 200 ml | Καταπραΰνει την επιδερμίδα και την προστατεύει από ερεθισμούς.
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Stay
Fresh
NEΟ &

LIMITED
EDITION!

5|

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΣΕ ΚΟΜΨΟ ΣΧΕΔΙΟ
Η καλύτερη ιδέα δώρου για όσους οδηγούν πολλές
ώρες: Αρωματικό αυτοκινήτου με διακριτικό άρωμα
και κομψό design! Το χαρακτηριστικό, πολυδιάστατο
άρωμα “Vitalising Woods” είναι αναζωογονητικό και
ζεστό ταυτόχρονα.

+ Extra
Ανταλλακτικό 13

ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ

LR ALOE VIA Aloe Vera Βρεφική Περιποίηση

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Το πρακτικό Σετ περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε
για την προστασία και την περιποίηση του μωρού σας,
μαζί με μια απαλή βαμβακερή κουβέρτα με χαριτωμένα
ελεφαντάκια. Η καθημερινή περιποίηση του μωρού
γίνεται παιχνίδι!

22%

2|

3|

ΕΚΠΤΩΣΗ

4|

NEΟ &

LIMITED
EDITION!
1|

5|
1 | Aloe Vera Baby Σετ + Συσκευασία δώρου | 20332 | Ελλάδα 64,46 € 49,99 € | Κύπρος 63,19 €
48,89 € | Το Σετ: Baby Sensitive Κρέμα Προστασίας από Ερεθισμούς (100 ml), Baby Sensitive
Αφρόλουτρο & Σαμπουάν (250 ml), Baby Sensitive Κρέμα Προσώπου & Σώματος (100 ml) και
παιδική κουβερτούλα. 2 | Aloe Vera Baby Sensitive Κρέμα Προστασίας από Ερεθισμούς |
20319 | Ελλάδα 11,49 € | Κύπρος 11,49 € | 100 ml | Υποστηρίζει τη διαδικασία ανάπλασης της
ερεθισμένης επιδερμίδας και προστατεύει από τους συνήθεις ερεθισμούς στην περιοχή
της πάνας. 3 | Aloe Vera Baby Sensitive Κρέμα Προσώπου & Σώματος | 20321 | Ελλάδα 11,49
€ | Κύπρος 11,49 € | 100 ml | Υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό και προστατεύει από την
απώλεια υγρασίας. 4 | Aloe Vera Baby Αφρόλουτρο & Σαμπουάν | 20320 | Ελλάδα 11,49 €
(4,60 € ανά 100 ml) | Κύπρος 11,49 € (4,60 € ανά 100 ml)| 250 ml | Ενυδατώνει και προστατεύει
την ευαίσθητη επιδερμίδα από την αφυδάτωση κατά τον καθαρισμό. 5 | Παιδική
κουβερτούλα | 40187 | Ελλάδα 29,99 € | Κύπρος 28,69 € | Διαστάσεις: 100 x 80 cm. Κουβέρτα
από βαμβάκι Jacquard. Πλένεται στους 40°.
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LOVE &
E
R
A
C
ΧΑΡΙΣΤΕ
ΑΓΑΠΗ & ΣΤΟΡΓΗ
Κάθε παιδί έχει μια διαφορετική ευχή
για τα Χριστούγεννα και περιμένει με
ιδιαίτερη ανυπομονησία να ανοίξει τα
δώρα του. Ωστόσο, κανένα παιχνίδι
δεν μπορεί να αντικαταστήσει την
αγάπη, την τρυφερότητα και τη
φροντίδα που έχει ανάγκη ένα παιδί!
Δεν υπάρχει τίποτα ομορφότερο από
το να βλέπουμε τα πρόσωπα των
αγαπημένων μας ανθρώπων να
λάμπουν από χαρά γύρω από το
χριστουγεννιάτικο δέντρο!

LR ALOE VIA Aloe Vera Kids Σετ

Σ’ αγαπώ
τόσο πολύ!

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΖΟΥΓΚΛΟΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Ώρα για απαλή περιποίηση και ζουγκλοδιασκέδαση, με τα ήπια
προϊόντα παιδικής περιποίησης, τα οποία είναι προσαρμοσμένα
στις ανάγκες των παιδιών και χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα
υψηλή περιεκτικότητα σε gel Aloe Vera!
Aloe Vera Kids 3 σε 1 Αφρόλουτρο,
Σαμπουάν & Conditioner:
Η προσεκτικά επιλεγμένη σύνθεση του προϊόντος με εξωτικό,
φρουτώδες άρωμα είναι ιδιαίτερα ήπια και ξεμπερδεύει
πανεύκολα τα μαλλιά!
Aloe Vera Kids Παιδική Οδοντόκρεμα-Gel:
Η Παιδική Οδοντόκρεμα-Gel, με απαλή, γλυκιά γεύση μέντας,
προσφέρει ήπιο αλλά συγχρόνως αποτελεσματικό καθαρισμό στα
ευαίσθητα πρώτα δοντάκια.

11%

Δερματολογικά
ελεγμένο

ΕΚΠΤΩΣΗ

1|

Επιστημονικά
αποδεδειγμένα
φιλική προς τα
δόντια

ΔΩΡΟ:
Σφουγγάρι
«Ελεφαντάκι»

LIMITED
EDITION!

2|

+
3|

1 | Aloe Vera Kids Σετ + Συσκευασία δώρου | 20331 | Ελλάδα 16,98 € 14,99 € | Κύπρος 16,28 €
14,39 € | Το Σετ περιλαμβάνει: 3 σε 1 Αφρόλουτρο, Σαμπουάν & Conditioner (250 ml), Παιδική
Οδοντόκρεμα-Gel (50 ml), Δώρο: Σφουγγάρι «Ελεφαντάκι». 2 | Aloe Vera Kids 3 σε 1
Αφρόλουτρο, Σαμπουάν & Conditioner | 20328 | Ελλάδα 11,49 € (4,60 € ανά 100 ml) | Κύπρος
10,99 € (4,40 € ανά 100 ml) | 250 ml | Καθαρίζει, ενυδατώνει και προστατεύει την επιδερμίδα
και τα μαλλιά. Η ιδιαίτερα ήπια σύνθεση του προϊόντος ξεμπερδεύει και κάνει τα μαλλιά
ευκολοχτένιστα. Με gel Aloe Vera, πανθενόλη, βιολογικό εκχύλισμα ροδάκινου και εξωτικό,
φρουτώδες άρωμα. 3 | Aloe Vera Kids Παιδική Οδοντόκρεμα-Gel | 20329 | Ελλάδα 5,49 €
(10,98 € ανά 100 ml) | Κύπρος 5,29 € (10,58 € ανά 100 ml) | 50 ml | Προσφέρει ήπιο και
αποτελεσματικό καθαρισμό στα ευαίσθητα πρώτα δοντάκια. Το gel Aloe Vera θρέφει τα
ούλα, η ξυλιτόλη προστατεύει από την τερηδόνα και το ασβέστιο δυναμώνει το σμάλτο.
Περιέχει ποσότητα φθορίου κατάλληλη για παιδιά. Κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 0-6 ετών.
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ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
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LR ZEITGARD Artic Winter Cure

ΑΓΓΙΓΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

ΔΩΡΟ:
Πινέλο για την
εφαρμογή της μάσκας

To Arctic Boost Elixir της LR είναι ένα προϊόν ομορφιάς
μοναδικό στην αγορά. Η ερευνητική ομάδα της LR
δημιούργησε ένα εξειδικευμένο προϊόν προστασίας
της επιδερμίδας, εμπνευσμένο από την τεράστια
δύναμη των παγωμένων πολικών θαλασσών, το οποίο
βοηθά την επιδερμίδα να ενεργοποιήσει τις φυσικές
ιδιότητες προστασίας και αντίστασης στο κρύο.
Η θεραπεία 2 φάσεων προστατεύει από τις χαμηλές
θερμοκρασίες, τον ξηρό αέρα των θερμαινόμενων
χώρων και τους ψυχρούς ανέμους. Με κάθε
Σετ, παίρνετε δώρο ένα πρακτικό πινέλο για την
εφαρμογή της Sleeping Mask!
1|

20%

2|

ΕΚΠΤΩΣΗ

Δ

3|

4|

LIMITED
EDITION!

ΩΡ

ΕΑ 1 ΕΥ

ΡΩ

ΠΛΟΥΣΙΑ ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΞΕΝΙΑ ΑΠΑΛΗ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
Τον χειμώνα, η επιδερμίδα σας έχει ιδιαίτερη ανάγκη από πλούσια
περιποίηση με πολύτιμα έλαια!
Το LR ZEITGARD Beauty Diamonds Anti-Aging Body Oil με τριπλό
σύμπλεγμα περιποιείται την επιδερμίδα και σαγηνεύει τις αισθήσεις.
Με τα πλούσια έλαια, τις αναζωογονητικές βιταμίνες και το εκχύλισμα
πικρού τζίντζερ που περιέχει, βελτιώνει την όψη της επιδερμίδας.
Για την περιποίηση της επιδερμίδας του προσώπου, επιλέξτε το
LR ZEITGARD Beauty Diamonds Radiant Youth Oil, με 6 πολύτιμα
έλαια και επιλεγμένες βιταμίνες.
Απολαύστε extra περιποίηση με ορατό και αισθητό αποτέλεσμα που
χαρίζει νεανική λάμψη στην επιδερμίδα!

ace
Beauty Diamonds F
& Body Oil Σετ σε
ία
εντυπωσιακή συσκευασ
δώρου!

1 | Arctic Winter Cure Σετ | 71040 I Ελλάδα 42,99 € | Κύπρος 40,99 € I Το Σετ περιλαμβάνει: Το Arctic Boost Elixir (14 κάψουλες) λειτουργεί ως εντατική ενίσχυση για την ενεργοποίηση της
προστασίας της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ η Sleeping Mask (50 ml) συμβάλλει στην εντατική αναζωογόνηση της επιδερμίδας για τη διατήρηση της αντοχής της
επιδερμίδας καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα. ΔΩΡΟ: Πινέλο για την εφαρμογή της μάσκας. 2 | Beauty Diamonds Face & Body Oil Σετ + Συσκευασία δώρου | 28316 I Ελλάδα 87,98 € 69,99 € |
Κύπρος 87,98 € 69,99 € I Το Σετ περιλαμβάνει: Beauty Diamonds Radiant Youth 0il (30 ml) για την περιποίηση της επιδερμίδας του προσώπου και Beauty Diamonds Luxurious Body 0il με τριπλό
σύμπλεγμα (125 ml) για την περιποίηση του σώματος. 3 | 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. 4 | 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, αναζωογονεί και προστατεύει την επιδερμίδα.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η
ARCTIC WINTER CURE;
Οι 14 κάψουλες Arctic Boost Elixir λειτουργούν
ως εντατική ενίσχυση που συμβάλλει στην
ενεργοποίηση της ανθεκτικότητας της
επιδερμίδας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Εφαρμόστε τις πρώτες δύο εβδομάδες κάθε
πρωί το περιεχόμενο μιας κάψουλας σε καθαρό
πρόσωπο. Από την τρίτη εβδομάδα, ξεκινήστε
να εφαρμόζετε τη Sleeping Mask δύο φορές
την εβδομάδα, για την εντατική αναζωογόνηση
της επιδερμίδας και την διατήρηση της αντοχής
της επιδερμίδας που ενεργοποίησαν οι
κάψουλες Arctic Boost Elixir.
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ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ: ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΗ ΟΜΟΡΦΙΑ
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BEAUTY ELIXIR: ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ ΟΜΟΡΦΙΑΣ!

18

Το 5in1 Beauty Elixir εκπληρώνει τις 5
κυριότερες επιθυμίες ομορφιάς, με μια
μόνο δόση την ημέρα: Νεανική
εμφάνιση, λαμπερό δέρμα, σφριγηλό
σώμα, δυνατά μαλλιά και γερά νύχια.1

LR LIFETAKT 5IN1 BEAUTY ELIXIR & LR ZEITGARD

ΚΑΘΡΕΦΤΗ, ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙ ΜΟΥ…
… ποια είναι η ομορφότερη σ’ ολόκληρη τη χώρα; Όσο πλησιάζουν οι γιορτές,
ανυπομονείτε να κεντρίσετε όλα τα βλέμματα και να ακούσετε κομπλιμέντα
όπως «Δείχνεις πιο νέα και όμορφη από ποτέ! Πώς τα καταφέρνεις;»
Το μυστικό της ομορφιάς σας είναι ο συνδυασμός αποτελεσματικών προϊόντων
με εσωτερική αλλά και εξωτερική δράση! Το βραβευμένο LR LIFETAKT 5in1
Beauty Elixir φροντίζει καθημερινά για λαμπερή ομορφιά εκ των έσω, ενώ το
LR ZEITGARD Anti-Age System αναδομεί και προλαμβάνει την εμφάνιση των
σημαδιών του χρόνου, με δράση που ξεκινά απ’ έξω.

…και απ’ έξω!

Αυτή η πανίσχυρη δύναμη ομορφιάς χαρίζει ακαταμάχητα όμορφη και νεανική
όψη στην επιδερμίδα.

Η πραγματική ομορφιά
πηγάζει από μέσα…

3|

ΔΩΡΟ:

1|

2|

Με το πρακτικό δαχτυλίδι
για το κινητό, βγάζετε
εύκολα την τέλεια selfie.

4|

5|

1 | 5in1 Beauty Elixir | 81034 | Ελλάδα 144,49 € | Κύπρος 122,99 € | Το Σετ περιλαμβάνει: 5in1 Beauty Elixir (30 x 25 ml), ΔΩΡΟ: Δαχτυλίδι για το κινητό. 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 σημαντικές βιταμίνες, 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 | Beauty Diamonds Κρέμα Νυκτός | 28304 | Ελλάδα 44,99 € (89,98 € ανά 100 ml) | Κύπρος 43,99 € (87,99 € ανά 100 ml) | 50 ml | Με πολύτιμα έλαια και
καινοτόμα αντιρυτιδικά συστατικά. 3 | Beauty Diamonds Κρέμα Ματιών | 28306 | Ελλάδα 33,59 € (111,97 € ανά 100 ml) | Κύπρος 32,49 € (108,30 € ανά 100 ml) | 30 ml | Συμβάλλει
στην αντιμετώπιση των μαύρων κύκλων και του πρηξίματος κάτω από τα μάτια, καθώς και στη μείωση του βάθους των ρυτίδων. 4 | Σετ Ανάπλασης| 71007 | Ελλάδα 412,27 €
324,99 € | Κύπρος 407,27 € 319,99 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Anti-Age Device για τη μείωση των ρυτίδων, Κρέμα-Gel Ανάπλασης (50 ml) για τη σύσφιξη του περιγράμματος σε πιο
ώριμες επιδερμίδες, Ορός Ματιών (30 ml) για την ενυδάτωση και την τόνωση της περιοχής των ματιών. 5 | Cleansing System Kit Classic | 70036 | Ελλάδα 230,98 € 209,99 € |
Κύπρος 224,98 € 204,99 € | | Το Σετ περιλαμβάνει Cleansing Device με λειτουργία ταλάντωσης, και προϊόν καθαρισμού Classic (125 ml) για βαθύ και ήπιο καθαρισμό.
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 φυσιολογικό χρωματισμό
του δέρματος. Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό 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 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 βιταμίνες Β6 και Β12 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.
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ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ: ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ STYLE

LR COLOURS & LR DELUXE MAKE-UP

ΠΟΙΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ;
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ BEAUTY ΣΕΤ!

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Συνήθως επιλέγετε το
"no make-up" look σε πρόσωπο
και νύχια;

ΝΑΙ
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ BEAUTY ΣΕΤ:
LR COLOURS HAND
CARE-SET
Σας αρέσει το απόλυτα φυσικό
look και δεν χρησιμοποιείτε
προϊόντα μακιγιάζ, δίνετε όμως
μεγάλη σημασία στα όμορφα και
περιποιημένα χέρια και νύχια.

27%

Για τις γιορτινές σας
εμφανίσεις, επιλέγετε το
έντονο μακιγιάζ;

ΟΧΙ

ΦΥΣΙΚΟ

ΕΚΠΤΩΣΗ

4|

20

LIMITED
EDITION

Περνάτε πάνω από 10 λεπτά μπροστά στον καθρέφτη όταν
ετοιμάζεστε για το γραφείο ή για μια γιορτινή έξοδο με την
παρέα σας;

1|
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΟΜΟΡΦΙΑΣ:
Για ξηρά και απαιτητικά
νύχια, εφαρμόστε
καθημερινά το LR
COLOURS Cuticle Oil στα
νύχια και τις παρανυχίδες,
και κάντε απαλό μασάζ
μέχρι να απορροφηθούν.
Για κανονικά νύχια,
χρησιμοποιήστε το 1-2
φορές την εβδομάδα.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ BEAUTY ΣΕΤ:
LR COLOURS & LR DELUXE
SILVESTER LOOK-SET
Το στιλ σας χαρακτηρίζεται από
τα ζωντανά, trendy χρώματα!
Προσαρμόζετε το look σας
σύμφωνα με το ντύσιμο ή την
περίσταση και ακολουθείτε πάντα
τις τελευταίες τάσεις στο μακιγιάζ.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ BEAUTY ΣΕΤ:
LR COLOURS & LR DELUXE
CHRISTMAS LOOK-SET
Προτιμάτε το διακριτικό στιλ στο
μακιγιάζ σας και χρησιμοποιείτε
τις φυσικές, κλασικές αποχρώσεις.
Όταν μετά απο πειραματισμούς,
καταλήγετε στο στιλ που σας
ταιριάζει, δεν το αλλάζετε εύκολα.

ΚΛΑΣΙΚΟ

TRENDY

3|

2|

28%

ΕΚΠΤΩΣΗ

5|

6|

1| LR COLOURS Σετ Περιποίησης Χεριών + Συσκευασία δώρου: 10415 | Ελλάδα 28,96 € 20,99 € | Κύπρος 28,66 € 20,69 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Επαγγελματική Λίμα, Λίμα
για Γυάλισμα, Ορός για Χέρια και Νύχια & Cuticle Oil. 2| Σετ Χριστουγεννιάτικου Look + Συσκευασία δώρου: 10456 | Ελλάδα 59,95 € 42,99 € | Κύπρος 59,25 € 42,49 € | Το
Σετ περιλαμβάνει: True Colour Βερνίκι Νυχιών σε απόχρωση Ultra Violet (5,5 ml), Metallic Eyeliner σε απόχρωση Velvet Violet (0,37 ml), Extreme Volume Mascara (11 ml), Σκιά
Ματιών Vintage Rose ‘n’ Grape (2 x 1,25 g) & θήκη μακιγιάζ. 3| Σετ Πρωτοχρονιάτικου Look + Συσκευασία δώρου: 10457 | Ελλάδα 59,95 € 42,99 € | Κύπρος 59,25 € 42,49 €
| Το Σετ περιλαμβάνει: True Colour Βερνίκι Νυχιών σε απόχρωση Dark Silvergrey (5,5 ml), Metallic Eyeliner σε απόχρωση Gorgeous Grey (0,37 ml), Extreme Volume Mascara
(11 ml), Σκιά Ματιών Rose ’n’ Grey (2 x 1,25 g) & θήκη μακιγιάζ. 4 | Cuticle Oil: 10418 | Ελλάδα 7,99 € | Κύπρος 7,69 €| 5,5 ml | Εντατική, πλούσια περιποίηση για τα νύχια και
τις παρανυχίδες. 5 | True Colour Nail Polish Dark Silvergrey | 10342-56 | Ελλάδα 6,99 € | Κύπρος 6,99 € | 5,5 ml | Τέλεια κάλυψη και έντονη λάμψη, αποτέλεσμα μακράς
διάρκειας. 6 | True Colour Nail Polish Ultra Violet | 10342-55 | Ελλάδα 6,99 € | Κύπρος 6,99 € | 5,5 ml | Τέλεια κάλυψη και έντονη λάμψη, αποτέλεσμα μακράς διάρκειας.
7 | Design Θήκη Μακιγιάζ | 40188 | Ελλάδα 15,99 € | Κύπρος 15,29 € | διαστάσεις: Ø (ανοιχτή) περίπου. 56 cm | Ιδιαίτερα πρακτική, για να μπορείτε να δείτε όλα τα
απαραίτητα είδη μακιγιάζ με μια ματιά.

MUST HAVE: DESIGN ΘΗΚΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

7|

7|

Η πρακτική και στιλάτη θήκη για
το μακιγιάζ, με καινοτόμο
σχεδιασμό για να βρίσκετε εύκολα
αυτό που ψάχνετε, είναι το ιδανικό
αξεσουάρ για να παίρνετε παντού
μαζί σας όλα τα αγαπημένα σας
είδη μακιγιάζ και να ανανεώνετε
εύκολα το μακιγιάζ σας ακόμη κι
όταν βρίσκεστε καθ’ οδόν!

NEΟ &

& LIMITED
EDITION!

21

22

ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ: ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

& LIMITED
EDITION!

NEΟ &

NEW
Y
G
R
ENE

LR LIFETAKT Restart Yourself & LR Κερί για Μασάζ

ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ & ΑΝΑΣΥΝΤΑΧΘΕΊΤΕ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ!

1|

Τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη μας γιορτή!
Ωστόσο, η ένταση των ημερών εξαντλεί όλη
μας την ενέργεια. Το καινοτόμο Double Complex
σας προσφέρει μέσα σε δευτερόλεπτα την
αναζωογόνηση που χρειάζεστε:
1. Το μοναδικό HOT-COLD COMPLEX, με λάδι 		
κάνναβης, έχει χαλαρωτική δράση και μπορεί
να ανακουφίσει από τον πονοκέφαλο.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

2. Το αποτελεσματικό ENERGY COMPLEX,
με λάδι ευκαλύπτου, μενθόλη και καμφορά,
δροσίζει και αναζωογονεί το σώμα και 		
τις αισθήσεις, για καλύτερη συγκέντρωση,
περισσότερη ενέργεια και πνευματική 		
διαύγεια.

Περάστε το Roll-On 1-2 φορές στο
μέτωπο, στους κροτάφους και στον
αυχένα από αριστερά προς τα δεξιά
και αισθανθείτε την άμεση
αναζωογονητική του δράση!

Για μια ολοκληρωμένη εμπειρία χαλάρωσης,
συνεχίστε με ένα απαλό μασάζ με το Sensual
Seduction Κερί για Μασάζ!

ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΗ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ

στρες
Απαλλαχθείτε από το
ών!
των εορταστικών ημερ

Η νέα, σαγηνευτική αρωματική σύνθεση είναι
απλά ακαταμάχητη. Κάντε ένα διάλειμμα
χαλάρωσης με το ταίρι σας και ξεφύγετε από
την ένταση των γιορτινών ημερών!
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Ανάψτε το κερί και
αφήστε το να λιώσει για 3-5 λεπτά, ώστε να
έρθει σε υγρή μορφή και να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως λάδι για μασάζ.
Εφαρμόστε μερικές σταγόνες στην
επιδερμίδα και κάντε απαλό μασάζ.

NEΟ &

& LIMITED
EDITION!
2|

1 | Restart Yourself Essential Oil Roll-On | 81070 | Ελλάδα 16,99 € (169,90 € ανά 100 ml) | Κύπρος 16,39 € (163,90 € ανά 100 ml) | 10 ml | Roll-On με αιθέρια έλαια, με μενθόλη,
καμφορά, λάδι ευκαλύπτου και κάνναβης. Χαλαρώνει και αναζωογονεί τις αισθήσεις. 2 | Κερί για Μασάζ - Sensual Seduction | 40179 | Ελλάδα 21,99 € | Κύπρος 20,99
€ | 100 g | 10-12 χρήσεις. Μια αρωματική σύνθεση από γλυκιά καραμέλα, αισθησιακό γιασεμί και πολύτιμους σπόρους Tonka. Πριν κάθε χρήση, κόβετε το φυτίλι μισό
εκατοστό (0,5 cm).
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ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ: Γ ΙΑ ΤΟΥΣΛΑΤΡΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ

PURE by Guido Maria Kretschmer

ΑΝΔΡΙΚΑ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΣΑΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Σας αρέσει να αποπνέετε θετική ενέργεια και
να ενθουσιάζετε τους γύρω σας με την αγάπη
σας για τη ζωή; Ο δημοφιλής σχεδιαστής
έχει δημιουργήσει ειδικά για εσάς μαγευτικά
αρώματα που σας φτιάχνουν τη διάθεση,
σας συνοδεύουν σε κάθε στιγμιότυπο της
καθημερινότητας και σας εμπνέουν να είστε
απλά ο εαυτός σας!

NEΟ &

& LIMITED
EDITION!

2|

1|

ΕΩΣ

15%

ΕΚΠΤΩΣΗ

6|

5|

PURE BY GUIDO MARIA KRETSCHMER
FOR WOMEN & MEN
4|

3|

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΕΤ: Γυναικείο άρωμα με φρέσκες και λουλουδένιες νότες,
μαζί με την αρωματική λοσιόν σώματος.
ΑΝΔΡΙΚΟ ΣΕΤ: Αρωματικό σαμπουάν για τα μαλλιά και το σώμα, με τον
χαρισματικό αρωματικό χαρακτήρα του ανδρικού αρώματος.
Τα δύο Σετ PURE by Guido Maria Kretschmer κυκλοφορούν σε κομψή
συσκευασία δώρου, έτοιμα να στολίσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο σας!

1 | PURE by Guido Maria Kretschmer for men-Σετ + Τσάντα Δώρου | 30541 | Ελλάδα 72,98 € 61,99 € | Κύπρος 70,18 € 59,69 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Ανδρικό άρωμα (50 ml) και
Αρωματικό Σαμπουάν για τα Μαλλιά και το Σώμα (200 ml). 2 | PURE by Guido Maria Kretschmer for women- Σετ + Τσάντα Δώρου | 30531 | Ελλάδα 75,98 € 64,99 € | Κύπρος 72,78 €
62,49 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Γυναικείο άρωμα (50 ml) και Αρωματική Λοσιόν Σώματος (200 ml). 3 | PURE by Guido Maria Kretschmer for men Eau de Parfum | 30540 | Ελλάδα 54,99 €
| Κύπρος 52,79 € | 50 ml | Αρωματική σύνθεση από σαφράν, ξύλο guaiacum και amber. 4 | PURE by Guido Maria Kretschmer for men Αρωματικό Σαμπουάν για τα Μαλλιά και το Σώμα
| 30542 | Ελλάδα 17,99 € (9,00 € ανά 100 ml) | Κύπρος 17,39 € (8,70 € ανά 100 ml) | 200 ml | Με άρωμα από σαφράν, ξύλο guaiacum και amber. 5 | PURE by Guido Maria Kretschmer for
women Eau de Parfum | 30530 | Ελλάδα 54,99 € | Κύπρος 52,79 € | 50 ml | Αρωματική σύνθεση από ροδάκινο, γιασεμί και ξύλο κέδρου. 6 | PURE by Guido Maria Kretschmer for women
Αρωματική Λοσιόν Σώματος | 30532 | Ελλάδα 20,99 € (10,50 € ανά 100 ml) | Κύπρος 19,99 € (10,00 € ανά 100 ml) | 200 ml | Με άρωμα από ροδάκινο, γιασεμί και ξύλο κέδρου.
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ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ FANS ΤΟΥ GUIDO
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Guido Maria Kretschmer Γυναικεία & Ανδρικά Αρώματα

DESIGNER ΑΡΩΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ FANS ΤΟΥ GUIDO

5|

4|

Το ομορφότερο δώρο για όλους τους fans
του δημοφιλούς σχεδιαστή μόδας: HAUTE
PARFUM by Guido Maria Kretschmer for
women & men! Το αισθησιακό και κομψό
γυναικείο άρωμα, καθώς και το γοητευτικό
ανδρικό άρωμα χαρακτηρίζονται από
διαχρονική κομψότητα.
Το γιορτινό limited edition Σετ περιλαμβάνει
την αρωματική Λοσιόν Σώματος για τις
γυναίκες και το αρωματικό Gel για το Ντους
για τους άνδρες!

9|

8|
6|

7|

ΕΩΣ

19%

1|

ΕΚΠΤΩΣΗ

2|

GUIDO MARIA KRETSCHMER
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΕΡΙΑ
ΣΤΙΛΑΤΑ. ΚΟΜΨΑ. ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΑ.
ΜΕ ΣΑΓΗΝΕΥΤΙΚΟ ΑΡΩΜΑ!
3|

Δεν χορταίνετε τα αρώματα του Guido; Με τα
Αρωματικά Κεριά HAUTE PARFUM FOR YOUR
HOME, το σπίτι σας μεταμορφώνεται σε έναν
παράδεισο για τις αισθήσεις!

1 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer Σετ 2 τεμαχίων (ελεύθερης επιλογής): 40168 | Ελλάδα 77,98 € 71,99 € | Κύπρος 74,98 € 69,49 €
| Το Σετ περιλαμβάνει: "Αισθησιακή Κομψότητα" και "Χαρισματική Γοητεία", 310 g ανά τεμάχιο. 2 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer
"Αισθησιακή Κομψότητα" | 40166 | Ελλάδα 38,99 € | Κύπρος 37,49 € | 310 g | Αρωματικό κερί του δημοφιλούς σχεδιαστή, με μοντέρνο, αισθησιακό χαρακτήρα. | Ένα
αρωματικό μπουκέτο από μανταρίνι, τριαντάφυλλο και βανίλια. 3 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer "Χαρισματική Γοητεία": 40167 |
Ελλάδα 38,99 € | Κύπρος 37,49 € | 310 g | Αρωματικό κερί του δημοφιλούς σχεδιαστή, με κομψό, σαγηνευτικό χαρακτήρα. | Δροσερές, φρέσκες αρωματικές νότες από
περγαμόντο, ξύλο κασμίρ και δέρμα. 4 | HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer for women-Σετ + Τσάντα Δώρου: 30206 | Ελλάδα 61,98 € 49,89 € | Κύπρος 59,88 €
48,49 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Γυναικείο Άρωμα (50 ml) και Αρωματική Λοσιόν Σώματος (200 ml). 5 | HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer for men-Σετ + Τσάντα
Δώρου: 30227 | Ελλάδα 58,98 € 48,99 € | Κύπρος 57,28 € 47,49 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Ανδρικό Άρωμα (50 ml) και Αρωματικό Gel για το Ντους (200 ml).
6 | HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer for women: 30200 | Ελλάδα 40,99 € | Κύπρος 39,89 € | 50 ml | Η τρυφερή αποπλάνηση συναντά τη διαχρονική κομψότητα
σε ένα αρωματικό μπουκέτο από μανταρίνι, τριαντάφυλλο και βανίλια. 7 | HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer for men: 30220 | Ελλάδα 40,99 € | Κύπρος 39,89
€ | 50 ml | Μια εκλεπτυσμένη σύνθεση από φρέσκες, ζωηρές αρωματικές νότες, με περγαμόντο, πιπέρι και δέρμα. 8 | HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer for
women Αρωματική Λοσιόν Σώματος | 30201 | Ελλάδα 20,99 € | Κύπρος 19,99 € | 200 ml | Με άρωμα από μανταρίνι, τριαντάφυλλο και βανίλια. 9 | HAUTE PARFUM by
Guido Maria Kretschmer for men Αρωματικό Gel για το Ντους | 30228 | Ελλάδα 17,99 € | Κύπρος 17,39 € | 200 ml | Με άρωμα από περγαμόντο, πιπέρι και δέρμα.
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LR Femme Noblesse
Άρωμα και Περιποίηση

21%

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΤΙΓΜΕΣ
ΛΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Το κομψό, πουδρένιο γυναικείο άρωμα είναι
μια συναρπαστική αρωματική σύνθεση που
τονίζει τη θηλυκότητα. Αποκτήστε το τώρα σε
εντυπωσιακό Σετ δώρου, μαζί με την πλούσια
αρωματική Κρέμα Σώματος Femme Noblesse.
Η κλασική αποπλάνηση σε ένα συναρπαστικό
γυναικείο άρωμα που σας συνοδεύει σε όλες τις
γιορτινές σας εμφανίσεις!
1 | Femme Noblesse Σετ | 30371 | Ελλάδα 53,48 € 41,99 € | Κύπρος 51,38 €
40,49 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Άρωμα (50 ml) και Αρωματική Κρέμα Σώματος
(200 ml). 2 | Femme Noblesse Άρωμα | 30372 | Ελλάδα 29,49 € | Κύπρος 28,39
€ | 50 ml | Κλασικό και διαχρονικό άρωμα, με άνθη πορτοκαλιάς, ylang-ylang,
βανίλια και πολύτιμο tonka absolut. 3 | Femme Noblesse Αρωματική Κρέμα
Σώματος | 30370 | Ελλάδα 23,99 € (12,00 € ανά 100 ml) | Κύπρος 22,99 €
(11,50 € ανά 100 ml) | 200 ml | Με άρωμα από άνθη πορτοκαλιάς, ylang-ylang,
βανίλια και πολύτιμο tonka absolut.
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LR CLASSICS DELUXE
New York for Him & Her
ΑΙΣΘΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ
Τι θα λέγατε για ένα συναρπαστικό αρωματικό
ταξίδι στο «Μεγάλο Μήλο»; Τα πολυτελή,
γυναικεία & ανδρικά χειμωνιάτικα αρώματα
σας παρασύρουν σε ένα ταξίδι στη μαγεία και
τη χλιδή των Χριστουγέννων στην πόλη που
δεν κοιμάται ποτέ, για γιορτινό shopping μέχρι
τελικής πτώσεως!
4|

Δοκιμάστε εδώ τα
αρώματα και ταξιδέψτε
στη Νέα Υόρκη!*

17%

NEΟ &

& LIMITED
EDITION!

ΕΚΠΤΩΣΗ

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ
ΑΡΩΜΑΤΩΝ
Ένα άρωμα πρέπει να μένει
χαραγμένο στη μνήμη με τον
ξεχωριστό του αρωματικό
χαρακτήρα. Όπως δοκιμάζουμε τα
ρούχα, έτσι πρέπει να δοκιμάζουμε
και τα αρώματα, για να δούμε εάν μας
ταιριάζουν.
Και μην ξεχνάτε: Ο έρωτας, μπορεί να
περνάει από στομάχι, αλλά ξεκινά
από τη μύτη!

5|

6|

4 | LR Classics DELUXE NEW YORK Σετ 2 τεμαχίων (ελεύθερης επιλογής)
30292 | Ελλάδα 39,98 € 32,99 € | Κύπρος 37,78 € 31,49 € | 2 x 50 ml Το Σετ
περιλαμβάνει: Γυναικείο Άρωμα (50 ml), Ανδρικό Άρωμα (50 ml).
5 | LR Classics DELUXE NEW YORK for women | 3295-129 | Ελλάδα 19,99 €
| Κύπρος 18,89 € | 50 ml | Ένας αρωματικός συνδυασμός από περγαμόντο,
άνθη πορτοκαλιάς και ξύλο amber. 6 | LR Classics DELUXE NEW YORK for
men | 3295-164 | Ελλάδα 19,99 € | Κύπρος 18,89 € | 50 ml | Ένας αρωματικός
συνδυασμός από κανέλα, ξύλο κέδρου και φύλλα καπνού.
*Αγγίξτε απαλά πάνω σε κάθε μπουκάλι για να δοκιμάσετε τα αρώματα.
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Το Σετ κυκλοφορεί σε
χριστουγεννιάτικη
συσκευασία δώρου

ΡΩ

2|
4|

ΤΟ JUNGLE MAN ΕΙΝΑΙ
ΛΑΤΡΕΙΑ
Εδώ και 25 χρόνια, το top seller
της LR ενθουσιάζει τους άνδρες
και μαγεύει τις γυναίκες με
την ακαταμάχητη αύρα του. Το
μυστικό του: Η εξωτική αρωματική
του σύνθεση προσφέρει μια
συναρπαστική δόση περιπέτειας στην
καθημερινότητα. Με το άρωμα αυτό,
όλα είναι πιθανά… Δοκιμάστε το!

LR JUNGLE MAN-ΣΕΤ & JUNGLE MAN EXTREME

ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΑ &
ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Μια συναρπαστική περιπλάνηση στη ζούγκλα για όλους
όσους ονειρεύονται έναν ελεύθερο, ασυμβίβαστο τρόπο ζωής
και θέλουν να προσθέσουν μια extra δόση περιπέτειας στη
θαλπωρή των γιορτών!
Αποκτήστε τα top sellers σε ένα αποκλειστικό Jungle Man
Σετ που περιλαμβάνει το Άρωμα, το αρωματικό Σαμπουάν
για Μαλλιά και Σώμα και το After Shave! Ο συναρπαστικός
αρωματικός συνδυασμός από λεβάντα, πράσινη μέντα και
σπόρους Tonka ξεχωρίζει και μένει χαραγμένος στη μνήμη!
Για τους τολμηρούς, το JUNGLE MAN EXTREME είναι εδώ!
Μια τολμηρή, “extreme” έκδοση του κλασικού Jungle Man
σας ταξιδεύει στα βάθη της ζούγκλας. Go for it!

Είστε έτοιμοι για
μια συναρπαστική
περιπέτεια στη
ζούγκλα;

5|

1 | Jungle Man Σετ + Συσκευασία Δώρου | 30483 | Ελλάδα 59,47 € 46,99 € | Κύπρος 57,27 € 45,49 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Άρωμα (50 ml),
Αρωματικό Σαμπουάν για Μαλλιά και Σώμα (200 ml), After Shave (100 ml). 2 | Jungle Man Άρωμα| 3430 | Ελλάδα 29,49 € | Κύπρος 28,39 € |
50 ml | Ένας αρωματικός συνδυασμός από λεβάντα, πράσινη μέντα και πολύτιμους σπόρους Tonka. 3 | Jungle Man Αρωματικό Σαμπουάν
για Μαλλιά και Σώμα | 3147 | Ελλάδα 12,99 € (6,50 € ανά 100 ml) | Κύπρος 12,49 € (6,25 € ανά 100 ml) | 200 ml | Με ένα άρωμα λεβάντας,
πράσινης μέντας και πολύτιμων σπόρων Tonka. 4 | Jungle Man After Shave | 3432 | Ελλάδα 16,99 € | Κύπρος 16,39 € | 100 ml | Με ένα άρωμα
λεβάντας, πράσινης μέντας και πολύτιμων σπόρων Tonka. 5 | Jungle Man Extreme Άρωμα | 30490 | Ελλάδα 29,49 € | Κύπρος 28,39 € | 50 ml
| Μια αρωματική σύνθεση από αρτεμισία, ευκάλυπτο και πατσουλί.
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Γνωρίστε την
προσωπική πλευρά
του αγαπημένου σας
Hollywood Star!

BRUCE WILLIS ΑΡΩΜΑΤΑ

GENTLEMAN OR ACTION HERO?
A MAN, WHAT ELSE?

16

Ο θρύλος του Hollywood Bruce Willis έχει πολλές διαφορετικές πλευρές.
%
Ποια είναι η αγαπημένη σας;
ΕΚΠΤΩΣΗ
1. ACTION HERO: Το κλασικό άρωμα BRUCE WILLIS εκφράζει απόλυτα τον δυναμισμό του 		
ηθοποιού, με ειλικρινή, αρρενωπό και ασυμβίβαστο αρωματικό χαρακτήρα.
2. GENTLEMAN: Το BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION συμβολίζει την προσωπική πλευρά 		
του γοητευτικού Star, προσδίδοντας μια χαρακτηριστική, κομψή, γοητευτική αύρα.

1

6|
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3. FAMILY MAN: Η ζεστασιά, η χαλαρότητα και η θαλπωρή μιας χειμωνιάτικης βραδιάς
μπροστά στο τζάκι. Το limited edition Άρωμα BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION
WINTER EDITION αποδίδει αυτή την μοναδική αύρα.
Εσείς επιλέξατε το αγαπημένο σας άρωμα; Απολαύστε τα top selling αρώματα με την αύρα των stars!
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1 | Bruce Willis Σετ | 30143 | Ελλάδα 58,98 € 48,99 € | Κύπρος 57,28 € 47,49 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Άρωμα (50 ml) και Αρωματικό Σαμπουάν για Μαλλιά και Σώμα
(200 ml). 2 | Bruce Willis Personal Edition Σετ | 30500 | Ελλάδα 58,98 € 48,99 € | Κύπρος 57,28 € 47,49 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Άρωμα (50 ml) και Αρωματικό
Σαμπουάν για Μαλλιά και Σώμα (200 ml). 3 | Bruce Willis Personal Edition Winter Edition | 30044 | Ελλάδα 40,99 € | Κύπρος 39,89 € | 50 ml | Αισθησιακές αρωματικές
νότες από δέρμα, πολύτιμο Oud και φύλλα καπνού. 4 | Bruce Willis Personal Edition Άρωμα | 2950 | Ελλάδα 40,99 € | Κύπρος 39,89 € | 50 ml | Με εσπεριδοειδή,
πατσουλί, Oud, φύλλα καπνού και δέρμα. 5 | Bruce Willis Personal Edition Αρωματικό Σαμπουάν για Μαλλιά και Σώμα | 2951 | Ελλάδα 17,99 € (9,00 € ανά 100 ml)
| Κύπρος 17,39 € (8,70 € ανά 100 ml) | 200 ml. Με ένα άρωμα από εσπεριδοειδή, πατσουλί, Oud και δέρμα. 6 | Bruce Willis Eau de Parfum | 3505 | Ελλάδα 40,99 € |
Κύπρος 39,89 € | 50 ml | Με ξύλο κέδρου, πιπέρι, βετιβέρ και γκρέιπφρουτ. 7 | Bruce Willis Αρωματικό Σαμπουάν για Μαλλιά και Σώμα | 3521 | Ελλάδα 17,99 €
(9,00 € ανά 100 ml) | Κύπρος 17,39 € (8,70 € ανά 100 ml) | 200 ml | Με ένα άρωμα από ξύλο κέδρου, βετιβέρ και γκρέιπφρουτ.
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Με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών αλλαγών και λαθών.
Οι απεικονίσεις είναι ενδεικτικές και δεν αντιστοιχούν στις
πραγματικές διαστάσεις. Τα χρώματα ενδέχεται να
διαφέρουν ελαφρώς από το πρωτότυπο.

34

Ρολόγια και Κοσμήματα της LR

IT-PIECES ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Τα επιλεγμένα πολυτελή αξεσουάρ σας βοηθούν να
ξεχωρίσετε και να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτινή
σας έξοδο! Το γυναικείο και το ανδρικό ρολόι
εντυπωσιάζουν με το κλασικό και διαχρονικό στιλ
τους. Το κομψό και εκλεπτυσμένο LR Κολιέ, όπως
και τα LR Σκουλαρίκια, τα οποία είναι διακοσμημένα
με κρυστάλλους Swarovski®, θα ενθουσιάσουν
όλους τους λάτρεις των κοσμημάτων. ΜΟΝΤΕΡΝΑ,
ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΑ, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ. Ο καλύτερος
τρόπος να ευχαριστήσετε τα αγαπημένα σας
πρόσωπα!
1|
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Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ
ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΔΩΡΟ!
Θέλετε να κάνετε ένα ξεχωριστό δώρο στους
αγαπημένους σας; Χαρίστε τους χρόνο! Ο
χρόνος είναι το πολυτιμότερο αγαθό στους
ιλιγγιώδεις ρυθμούς της καθημερινότητας.
Ένα κομψό ρολόι σας βοηθά να διατηρείτε την
αίσθηση του χρόνου!
Το επιχρυσωμένο γυναικείο ρολόι είναι ένα
στιλάτο must-have για τις γυναίκες που
ακολουθούν τις επιταγές της μόδας.
Ο κομψός ανδρικός χρονογράφος
εντυπωσιάζει με τον χαρακτηριστικό και
μοντέρνο του σχεδιασμό.

3|

LR ΣΕΤ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ SWAROVSKI®
Κλασική κομψότητα, μοναδική ποιότητα:
Το κολιέ και τα σκουλαρίκια, από επιχρυσωμένο
ανοξείδωτο ατσάλι και με αυθεντικούς κρυστάλλους
Swarovski®, έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την
LR. Το τέλειο δώρο για λαμπερές γιορτινές
εμφανίσεις!

1 | Γυναικείο Ρολόι σε χρυσό χρώμα | 69037 | Ελλάδα 179,99 € | Κύπρος 169,59 € | Περιορισμένη, αριθμημένη έκδοση. Λουράκι και περίβλημα: Διάμετρος Ø περιβλήματος
γυναικείου ρολογιού: περίπου 36 χιλιοστά. Επιχρυσωμένο ανοξείδωτο ατσάλι. Ορυκτοποιημένο γυαλί. Αδιάβροχο μέχρι 5 bar. Βάρος περίπου 48 γρ. Σε συσκευασία
δώρου. 2 | Ανδρικός Χρονογράφος | 69038 | Ελλάδα 199,99 € | Κύπρος 189,99 € | Περιορισμένη, αριθμημένη έκδοση. Λουράκι και περίβλημα: Διάμετρος Ø περιβλήματος
ανδρικού ρολογιού: περίπου 43 χιλιοστά. Ανοξείδωτο ατσάλι. Ορυκτοποιημένο γυαλί. Αδιάβροχο μέχρι 5 bar. Βάρος περίπου 118 γρ. Σε συσκευασία δώρου. 3 | LR Σετ
Κοσμημάτων + Συσκευασία δώρου | 69041 | Ελλάδα 129,98 € 118,99 € | Κύπρος 123,98 € 113,99 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Κολιέ και Σκουλαρίκια με κρυστάλλους Swarovski®. 4 | Κολιέ με κρυστάλλους Swarovski® | 69039 | Ελλάδα 64,99 € | Κύπρος 61,99 € | Μήκος: 45 εκ (+επιμήκυνση 5 εκ) | Σχεδιασμένο αποκλειστικά για την LR. Από
επιχρυσωμένο ανοξείδωτο ατσάλι με αυθεντικό κρύσταλλο Swarovski®. Σε συσκευασία δώρου. 5 | Σκουλαρίκια με κρύσταλλα Swarovski® | 69040 | Ελλάδα 64,99 € |
Κύπρος 61,99 € | Σχεδιασμένα αποκλειστικά για την LR. Από επιχρυσωμένο ανοξείδωτο ατσάλι με αυθεντικούς κρυστάλλους Swarovski®. Σε συσκευασία δώρου.
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LR Αρωματικά Κεριά

COOL & HOT:
ΚΕΡΙΑ ME ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ LOOK!

Με τα αρωματικά κεριά της LR, θα κερδίσετε
σίγουρα τις εντυπώσεις όλων όσοι έχουν πάθος
με τη διακόσμηση! Με trendy, μεταλλιζέ look σε
χρυσό, ασημί και ροζ-χρυσό χρώμα, τα αρωματικά
κεριά απογειώνουν την αισθητική του σπιτιού σας
και σας βάζουν σε χριστουγεννιάτικη διάθεση.
Επιλέξτε ανάμεσα σε 3 διαφορετικά αρώματα και
χρώματα, ή αποκτήστε και τα τρία κεριά για ένα
μοναδικό συνδυασμό αρωμάτων.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αφού εξαντληθεί το κερί, μπορείτε
να διακοσμήσετε το χώρο σας με το κομψό
μεταλλικό δοχείο*.
1|
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Tempting
Apple
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Stimulating
Spices

1 | Αρωματικά Κεριά – Σετ 3 τεμαχίων | 40191 | Ελλάδα 29,97 € 26,99 € |
Κύπρος 29,07 € 25,99 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Ελεύθερος συνδυασμός των
αρωματικών κεριών Golden Moments – Tempting Apple, Rosegold Dreams –
Calming Orange και Silver Glow – Stimulating Spices. 2 | Αρωματικό Κερί Golden
Moments – Tempting Apple | 40190-1 | Ελλάδα 9,99 € | Κύπρος 9,69 € | 100 g
| Άρωμα: Λαχταριστές ευωδιές ψητού μήλου. Διάρκεια καύσης: περίπου 24
ώρες. Σε συσκευασία δώρου. 3 | Αρωματικό Κερί Rosegold Dreams – Calming
Orange | 40190-2 | Ελλάδα 9,99 € | Κύπρος 9,69 € | 100 g | Άρωμα: Χειμωνιάτικες,
φρουτώδεις ευωδιές χριστουγεννιάτικου punch. Διάρκεια καύσης: περίπου 24
ώρες. Σε συσκευασία δώρου. 4 | Αρωματικό Κερί Silver Glow –
Stimulating Spices | 40190-3 | Ελλάδα 9,99 € | Κύπρος 9,69 € | 100 g | Άρωμα:
Χριστουγεννιάτικες, ζεστές ευωδιές μπαχαρικών. Διάρκεια καύσης: περίπου
24 ώρες. Σε συσκευασία δώρου.
*Να μην χρησιμοποιείται για τρόφιμα.
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LR TO-GO ΔΟΧΕΊΟ ΓΙΑ ΤΣΑΪ ΕΝΑ

1|

MUST-HAVE ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ

4|

Αν το τσάι είναι το αγαπημένο σας ρόφημα, τότε
το γυάλινο Δοχείο για Τσάι, με καπάκι από ξύλο
μπαμπού, είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεστε,
καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να
απολαμβάνετε φρέσκο, ζεστό τσάι ακόμα και
εκτός σπιτιού!
Το γυάλινο δοχείο με διπλό τοίχωμα διατηρεί
τη θερμοκρασία του τσαγιού με ιδιαίτερη
αποτελεσματικότητα.
Χάρη στο ενσωματωμένο σουρωτήρι, το δοχείο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την
παρασκευή τσαγιού από χύμα φύλλα.
Δοκιμάστε τώρα τον χειμώνα το LR LIFETAKT
Τσάι Βοτάνων!
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κάνοντας χρήση βιώσιμων υλικών
όπως μπαμπού και γυαλί, συμβάλλετε στην
προστασία του περιβάλλοντος.
5|
2|

3|

LIMITΕD
EDITION

LR LIFETAKT ΤΣΑΪ ΒΟΤΑΝΩΝ
& ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΤΣΑΪ
Χαρίστε μια ευχάριστη αίσθηση ζεστασιάς, με το
απολαυστικό Cistus Incanus Τσάι Βοτάνων!
Δοκιμάσατε τη χειμωνιάτικη παραλλαγή με γεύση ψητού
μήλου; Η απολαυστική του γεύση και το ευχάριστο
άρωμά του θα κερδίσουν σίγουρα τις εντυπώσεις σας!
Τα επιλεγμένα συστατικά, όπως τα κομματάκια μήλου
και η κανέλα, συνδυάζονται αρμονικά και προσφέρουν
ένα απολαυστικό και ευεργετικό ρόφημα! Το πρακτικό
LR Κουτί για Τσάι διατηρεί αποτελεσματικά το υπέροχο
άρωμα του τσαγιού, ενώ ταιριάζει τέλεια σε κάθε κουζίνα.

1 | To-Go Δοχείο για Τσάι | 40193 | Ελλάδα 31,99 € | Κύπρος 30,79 € | Χωρητικότητα: περίπου 430 ml. Με διπλό τοίχωμα από γυαλί, καπάκι εξαιρετικής ποιότητας από
ξύλο μπαμπού και ενσωματωμένο σουρωτήρι από ανοξείδωτο ατσάλι. Το γυάλινο δοχείο και το σουρωτήρι είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
2 | Cistus Incanus Τσάι με γεύση ψητού μήλου | 80556 | Ελλάδα 9,99 € | Κύπρος 8,49 € | 75g | Χειμωνιάτικη, απολαυστική γεύση, με 55% φύλλα Cistus Incanus, 21%
κομματάκια μήλου και 10% κανέλα. Εμπλουτισμένο με φυσικό άρωμα. 3 | LR Κουτί για Τσάι | 95196 | Ελλάδα 6,99 € | Κύπρος 6,69 € | Διαστάσεις: 16,5 x 11,7 x 6 cm.
250 g Χωρητικότητα: 250 g. Limited edition LR σχέδιο. 4 | Τσάι Βοτάνων | 80205 | Ελλάδα 22,99 € | Κύπρος 20,99 € | 250 g I Ελαφρύ, εύπεπτο τσάι με έναν συνδυασμό
πολύτιμων βοτάνων. 5 | Cistus Incanus Τσάι – Σετ | 80558 | Ελλάδα 32,98 € 21,99 € | Κύπρος 29,48 € 18,59 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Cistus Incanus Τσάι με γεύση ψητού
μήλου (75g) και Cistus Incanus Τσάι Βοτάνων (250g)
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ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ

en im Kühlschrank aufbewahren
ne tägliche Verzehrmenge darf
ittel sind kein Ersatz für eine
die zusammen mit einer
außerhalb der Reichweite von
ml (= 3 x 30 ml)**
60 mg (75 %*)

mine C et miel
SA/Mexique, 90 %), Miel (9 %),
vitamine C (L-acide ascorbique),

el à boire Aloe Vera Miel (contenu
pas. Eventuellement diluer avec

gérateur après ouverture et
mandée ne doit pas être dépassée.
placer une alimentation variée et
ortée des enfants.

ml (= 3 x 30 ml)**
60 mg (75 %*)

** /

Basisetikett (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

Basisetikett (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

Basisetikett (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

qué en Allemagne / Prodotto in Germania

(3 mm)

(3 mm)

N Vloeibaar voedingssupplement
met vitamine C en honing
A � Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel
mit Vitamin C, Pfirsichgeschmack, mit
Ingrediënten: Aloe
Vera Barbadensis
Miller
Gel (USA/Mexico, 90 %),
Süßungsmitteln
– ohne
Zuckerzusatz*
bloesemhoning (9Zutaten:
%), zuurmiddel
stabilisator
(xanthaan),
C (Natriumcyclamat,
Aloe Vera(citroenzuur),
Barbadensis Miller
Gel (USA/Mexiko,
98 %),vitamine
Süßungsmittel
(L-ascorbinezuur),Acesulfam
bewaarmiddel
(kaliumsorbaat).
K, Natriumsaccharin),
Inulin, Stabilisator (Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure),
Gebruiksaanbeveling:
dagelijks eenAroma,
tot deKonservierungsstoff
markering gevulde
dop (= 30 ml)
Vitamin3Cmaal
(L-Ascorbinsäure),
(Kaliumsorbat).
innemen, best voor
de
maaltijd
(eventueel
met
water
of
fruitsap
verdunnen).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung
befüllte Steckkappe
Aanwijzing: Schudden
voor
gebruik. am
Na besten
het openen
de koelkast
en snel
(= 30 ml)
einnehmen,
vor deninMahlzeiten
(evtl.bewaren
mit Wasser
oder Fruchtsaft verdünnen).
nuttigen. De aangegeven
hoeveelheid
dientdem
nietÖffnen
overschreden
te worden.
Hinweis:dagelijkse
Vor Gebrauch
schütteln. Nach
im Kühlschrank
aufbewahren und zügig
Voedingssupplementen
zijn geen
vervanging empfohlene
voor een afwisselende
en
verbrauchen.
Die angegebene,
tägliche Verzehrmenge
darf nicht überschritten werden.
gebalanceerde voeding,
die samen met eensind
gezonde
levensstijl
van belang is. und ausgewogene Ernährung,
Nahrungsergänzungsmittel
kein Ersatz
für eine abwechslungsreiche
Product buiten hetdiebereik
van kinderen
bewaren.Lebensweise von Bedeutung ist.
zusammen
mit einer gesunden
Produkt
außerhalb
der
Reichweite
von
kleinen
Kindern
aufbewahren.
Voedingsstoffen
per 100 ml
per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamine C
67 mg (84 %*)
60 mg (75 %*)
met vitamine C, perziksmaak, met zoetmiddel - zonder
* Percentage vanN
de Vloeibaar
aanbevolenvoedingssupplement
dagelijkse hoeveelheid
toegevoegde suikers*
Ingrediënten:
Aloe
Vera
Barabadensis
Gel (USA / Mexico, 98 %), zoetmiddel (natriumcyclamaat,
M Integratore alimentareK,liquido
con vitamina
CMiller
e stabilisator
miele
natriumsaccharine),
inuline,
(xanthaan),
zuurmiddel
Ingredienti: Aloeacesulfaam
Vera
Barbadensis
Miller
Gel
(USA/Messico,
90 %), miele
millefiori
(9 %), (citroenzuur), vitamine C
aroma,
bewaarmiddel
(kaliumsorbaat).
acidificante (acido(L-ascorbinezuur),
citrico), stabilizzante
(xantano),
vitamina
C (acido
L-ascorbico),
Gebruiksaanbeveling:
3 maal dagelijks
een
tot de markering
gevulde dop (= 30 ml) innemen, best
conservante (sorbato
di potassio).
voor
de
maaltijd
(eventueel
met
water
of
fruitsap
Consigli per l'assunzione: Assumere per tre volte al giorno unverdunnen).
tappo di chiusura pieno
Schudden voor
gebruik.
Na het(siopenen
in de koelkast
bewaren
fino alla tacca (= Aanwijzing:
30 ml), preferibilmente
prima
dei pasti
può diluire
con acqua
o en snel nuttigen. De
succo di frutta). aanbevolen dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupplementen zijn geen
vervanging
voor een afwisselende
en gebalanceerde
voeding, diee samen
met een gezonde levensstijl van
Avvertenze: Agitare
prima dell'uso.
Dopo l'apertura
conservare in frigorifero
consumare
belang is.
buiten hetconsigliata
bereik van kinderen
entro quattro settimane.
La Product
dose giornaliera
non devebewaren.
essere superata. Gli
integratori alimentari non sostituiscono un'alimentazione sana ed equilibrata che è
importante assieme ad uno stile di vita sano. Tenere lontano dalla portata dei bambini piccoli.
I Complément alimentaire liquide avec vitamine C, à l’arôme de pêche et avec
Elementi nutritivi
per 100
mlsucre ajouté*
per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
édulcorants
– sans
(USA/Mexique,
Vitamina C Ingrédients:
67 mg Gel
(84 Aloe
%*) Vera Barbadensis Miller
60 mg
(75 %*) 98 %), édulcorants (cyclamate de
sodium, acésulfame K, saccharine sodique), inuline, stabilisant (gomme de xanthane), acidifiant (acide
* % della dose giornaliera
di riferimento
citrique), vitamine
C (acide L-ascorbique), arôme, conservateur (sorbate de potassium).
Indication:
Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Pêche (contenu équivalent à 3
Importato e distribuito
in Italia da:
de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec de l’eau ou du jus de fruits.
LR Health & Beautybouchons),
Systems srlu
Via Pitagora 3 Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer rapidement.
La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne
20016 Pero (MI), Italia
sauraient pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Tenir hors de la portée des enfants.

IMMUNE

POWER
1000 ml

11 Einheiten*** / 11 eenheden*** / 11 unités***

nd minstens houdbaar tot:
a consumare preferibilmente entro

65663

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot:
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin:
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°:

Nährwerte
pro 100 ml pro 90 mlmit
(= 3Vitamin
x 30 ml)***
A Vera
� �Gel,Flüssiges
E und C
Lebensmittelzubereitung
Aloe90Vera
Gel,
und Brennnessel-Extrakt
Nahrungsergänzungsmittel
mit
Vitamin
Zink
und Selen
N Bereiding
uit Aloë
honing enNahrungsergänzungsmittel
brandnetelextract
Nährwerte AAT� Flüssiges
pro 100 mlauspro
ml (=
3 xHonig
30C,ml)***
Aloe VeraMiller
Barbadensis
Gel90(USA/Mexiko,
8880%),
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 90 %), Blütenhonig (7 %),
Ingrediënten:
Vera Barbadensis
Gel89(USA/Mexico,
%), bloesemhoning
(7 %),%**)Kollagenhydrolysat,
VitaminAloë
C Zutaten:
mgMiller
(111 %**)
mgFruktose,
(100
14 kJ(8/%),
4 kcal
kJMiller)
/Säuerungsmittel
4 kcal
Brennwert Zutaten:
Chondroitinsulfat
(0,5 %),(Xanthine),
Glucosaminsulfat,
Aloe Vera (Barbadensis
Gel1 (85 %), Blütenhonig
Ingwersaft
(Zingiber
officinale) (6 %),
Brennnessel-Extrakt
(215%),
(Citronensäure),
Stabilisator
(Xanthan),
Zink (2Orangensaftkonzentrat,
11 mg (110Stabilisator
%**)
10 mg (100Säuerungsmittel
%**)
%), verzuring middel (Citroenzuren),
< 0,5(Kaliumsorbat).
gSäuerungsmittel (Citronensäure), Brandnetelextract
Fett
Zitronensaftkonzentrat
(Citrus
limon)< 0,5
(0,4 g%), Vitamin
C (L-Ascorbinsäure),
(Citronensäure), Stabilisator
(Xanthan),
Konservierungsstoff (Kaliumsorbat),
Antioxidationsmittel
(L-Ascorbinsäure),
Konservierungsstoff
Selen (L-Ascorbinezuur),
50
µg (91 %**)
45 µg (82 %**) natürliches
Antioxidatiemiddel
conserveringsmiddel
(kaliumsorbaat).
<
0,1
g
<
0,1
g
- davon gesättigte
Fettsäuren
Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Zinkcitrat-3-hydrat, Natriumselenit.
Orangenaroma, Vitaminper
C (L-Ascorbinsäure),
Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat).
**
pro 90 ml
90
ml
Verzehrempfehlung:
Gebruiksaanbeveling:
Per
dag
der Referenzmenge
für
die
tägliche
Zufuhr
0,6 g einnehmen,Dreimal
Kohlenhydrate
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich0,7
30 gml (entspricht
3 Verschlusskappen)
am besten vor den
Verzehrempfehlung:
Dreimal täglich
(= 30 ml)
1
eineg bis zur Markierung
3 xeine
eenbis
totzur
deMarkierung
markering befüllte
gevuldeSteckkappe
dop
Nährwerte
prooder
100Fruchtsaft
Voedingswaarden
per 100 am
ml besten
3 x 30 ml)* täglich
(= 3 vor
x 30den
ml)*
< 0,5
<ml0,5 g(=verdünnen).
- davon Zucker
USA/Mexikoeinnehmen,
Mahlzeiten
(evtl. mit Wasser
Mahlzeiten
mit Wasser
verdünnen).
befüllte
(= 30verbrauchen.
ml)
(= 30 (evtl.
ml) nuttigen,
bestoder
voorFruchtsaft
de
<aufbewahren
0,5Steckkappe
g
< 0,5dem
g 97Öffnen
Eiweiß
Brennwert
kJ / 23
Energie
97 kJschütteln.
/ 23 kcal Nach
kJ / 25 Nach
kcal
108 kJ / 25Vor
kcal
Hinweis:
Vor Gebrauch108
schütteln.
imkcal
Kühlschrank
und zügig
Hinweis:
Gebrauch
dem Öffnen
im Kühlschrank
aufbewahren und zügig
am besten
vor den
(eventueel
met waterbei.
of
0,02 g werden.
g
Salz
< 0,5nicht
g einnehmen,
Vet
g maaltijd
< 0,50,02
gVerzehrmenge
< 0,5Die
gtragen
DieFett
angegebene, empfohlene tägliche
darf
überschritten
Nahrungsergänzungsmittel
sind * Vitamin C,verbrauchen.
Zink und Selen
zu einer< 0,5
normalen
Funktion
desVerzehrmenge
Immunsystems
angegebene,
empfohlene
tägliche
darf nicht überschritten
(evtl. mitmitWasser
oder Lebensweise
fruitsap
verdunnen).
80Ernährung,
mgMahlzeiten
(100 %**)
89 mg (111 %**)
Vitamin C kein- davon
Ersatzgesättigte
für eine abwechslungsreiche
und ausgewogene
die zusammen
einer gesunden
- waarvan verzadigde werden. Nahrungsergänzungsmittel sind
kein ErsatzNa
fürhet
eineopenen
abwechslungsreiche
und
Fruchtsaft
verdünnen).
Aanwijzing:
in de
von
Bedeutung
ist.
Produkt
außerhalb
der
Reichweite
von
kleinen
Kindern
aufbewahren.
Fettsäuren
<
0,1
g
vetzuren
<
0,1
g
<
0,1
g
<
0,1
g
ausgewogene Ernährung, die zusammen
mit einer
gesunden
von Bedeutung ist.
* Enthält von Natur aus Zucker.
Nach dem Öffnen im
bewaren
en zoLebensweise
snel mogelijk
Kohlenhydrate
5,4 g Hinweis:
Koolhydraten
5,4 gvonkoelkast
g
6,0 g der Reichweite
Produkt außerhalb
Kindern aufbewahren.
** der Referenzmenge
für die tägliche6,0Zufuhr
Kühlschrank aufbewahren und zügig
- davon Zucker
4,7 g verbrauchen.
- waarvan suiker
4,7 g gebruiken.
5,2 g
5,2 g
Nährstoffe
Eiweiß
< 0,5 g
Proteïnen
< 0,5 g pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***
< 0,5 g
< 0,5 g
Vitamin 0,01
E (α-TE)
8,0 mg
mg (60 %**)
< 0,01
g 3 xen30seleen
Zout Voedingswaardevermelding
< 0,01
g
Voedingswaarden
per0,01
100g ml
per 90
ml
ml)***
perg100
ml (67 %**)
per 90 ml (= 3 x 30 7,2
ml)***
NSalz
Vloeibaar voedingssupplement
met vitamine
C,(=
zink
Vitamin
C
50
mg
(63
%**)
45
mg
(56 %**)
14 kJ / 4 kcal
15 kJ / 4 kcal
Energie
Vitamine Calimentare a base di Aloe
89 mg
(111gel,
%**)
80d'ortica
mg (100 %**)
M Preparazione
Vera
miele ed estrattofür
I Complément
alimentaire< à0,5
l‘Aloe
Vera,
au miel
et aux< extraits
d‘orties (6%, Zingiber officinale),
* Vitamin C trägt zu einer
normalen
Kollagenbildung
eine(100
normale
Knorpelfunktion bei. /
0,5(8%),
g gembersap
g gel1
Vet
Ingrediënten:
Aloe
Miller)
(85%),
bloemenhoning
ZinkAloe Vera
mg
(110 %**)
10 mg
Ingredienti:
Barbadensis
Miller Gel11to
(USA/Messico,
90 %),formation
miele millefiori
(7normal
%),%**)function of cartilage.
Ingrédients:
Gelvera
Aloe(Barbadensis
Vera Barbadensis
(en provenance
de
USA/Méxique,
90 %),(citronenzuur),
miel
C contributes
collagen
for45the
< 0,1
g voedingszuur
< 0,1(0,4
g Miller
- daarvan verzadigde
vetzuren
geconcentreerd
limon)
%), vitamin
C (L-ascorbinezuur),
stabilisator
Seleen(2 %),* Vitamin
50normal
µg (91 %**)
µg (82
%**)
estratto d‘ortica
(acido citrico),
(7 %), extraitscitroensap
d’orties (2(Citrus
%), acidifiant
stabilisateur
anti-oxydant
**acidificante
der Referenzmenge
fürstabilizzante
die tägliche(xantano),
Zufuhr antiossidante (acido
0,6(xanthane),
g
0,7 g(acide citrique),
Koolhydraten(xanthaangom),
conserveermiddel
(kaliumsorbaat),
zinkcitraat-3-hydraat,
natriumseleniet.
** conservante (sorbato di potassio).
L-ascorbico),
(acide
ascorbique),
conservateur
(sorbate
de
potassium).
Referentiehoeveelheid
dagelijkse
inname
g Het beste voor de maaltijd, kan
0,5 g daags 30 ml (gelijk aan<30,5
- daarvan suiker
Consumeren aanbeveling: Neem<driemaal
dopjes).
Vertrieb in voor
der de
Schweiz
durch:
1
USA/Mexico
in 90 mlAGConsigli per l'assunzione:
LR Health & Beauty Systems
< 0,5 gConsommer 3 fois par jour le
< 0,5 g par 90 ml Indication:
Eiwit
worden
verdund met water of vruchtensap.
Valeurs
contenu
de 3genbouchons
(~30 ml), de
Valori nutrizionali Turmstrasse
in 100 ml30 (= 3 x 30 ml)* Assumere per tre volte al giorno un
0,02
0,02
g(=openen
Zout
Aanwijzing:
Schudden voor
Na het
de koelkast
bewaren
snel consumeren.
pargebruik.
100 ml
nutritionnelles
3 x 30inml)*
*
avant les repas. zijn geen vervanging
tappo
di chiusura
fino alla
aangegeven
dagelijkse
dient 97
nietkJoverschreden
te(100
worden.
Voedingssupplementen
80 mgpréférence
%**)
89 hoeveelheid
mg
%**)
Vitamine C DeValeur
Vitamine 108
C,6312
zinkkJenSteinhausen,
seleen
bij /tot23dekcal
normale
werking
van hetpieno
immuunsysteem.
Valore energetico
97 Schweiz
kJ
/ 25
kcaldragen
calorique
/ 23 kcal
108
kJ /(111
25 kcal
Eventuellement
diluer avec
l'eauis.ouProduct
du buiten
taccaavec
(= 30vitamine
ml), preferibilmente
I Complément
E et C
een afwisselende
en zoetstoffen.
gebalanceerde
een gezonde levensstijl
vande
belang
Grassi
< 0,5 gliquide
< 0,5 g alimentaire
Lipides
0,5 g met
< 0,5 g voeding, die <samen
* Bevat vanvoor
suiker,
met
jus de fruits. Agitez avant emploi.
primaMiller
dei pasti
(si può diluire
con fructose, hydrolysate de
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis
(USA/Mexique,
88 %),
hetnature
van
kinderen
- di cui acidi
- bereik
dont
gras bewaren.
** Percentage
vanacides
de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid Attention: Il ne faut pas consommer
o succo
di frutta). (0,5 %), sulfate de
collagène,
concentré
de
jus<d'orange,
sulfate
de chondroïtine
grassi
0,1 g acqua
< 0,1 g
saturés
< 0,1 g plus que la quantité quotidienne
< 0,1 g
Avvertenze:
Agitare
prima
glucosamine,
acidifiant
(acide
citrique),
stabilisant
(gomme
de
xanthane), conservateurs
Carboidrati
5,4 g dell'uso. Dopo l'apertura conservare
6,0 g
Glucides
Valeurs nutritionnelles
par6,0
100g ml par 90 5,4
ml (=g 3recommandée.
x 30 ml)*** Les compléments
arôme
d'orange, vitamine C (acide L-ascorbique), vitamine E
- di cui zuccheri (sorbate de5,2potassium),
4,7naturel
g in frigorifero
g
- dont sucre
4,7 g alimentaires ne sauraient remplacer une
5,2 g
e consumare entro
(DL-alpha-acétate
kJ / 4 kcalvariée et équilibrée, facteur
15 kJ< 0,5
/ 4 gkcal
Calories
Proteine
< 0,5 g quattro settimane. La dose
< 0,5 g de tocophéryle).
Protéines
< 0,5 g 14alimentation
Indication:0,01
Consommer
3 fois
pargjour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Freedom (contenu équivalent à
< 0,5aug même titre qu'un mode de
< 0,5
Glucides
Sale
< 0,01
g
Sel
< 0,01 g important
0,01
g g
giornaliera
consigliata
nonavec
devede l’eau ou du jus de fruits.
3 bouchons), de préférence avant les repas.
Eventuellement
diluer
< 0,1
g
< 0,1 g
- dont sucres
vie sain.
Conservez
le produit hors de
essere superata.
Gli integratori
au réfrigérateur
après ouverture et consommer
in Italia da:Agiter avant l’emploi. Conserver
0,6enfants
g
0,7 g
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LR Health & Beauty Systems
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au réfrigérateur
< 0,5 g après ouverture et
< 0,5 g
- présence de sucre
un'alimentazione
sanavariée
ed et équilibrée et un mode de
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< 0,5 g
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equilibrata
che
è
importante
20016 Pero (MI), Italiavie sain. Tenir hors de la portée des enfants.
0,02 g
0,02 g
Sel
assieme
par di90vita
mlsano.
(= 3 x 30 ml)***
Nutriments
par
100admluno stile
80 mg (100 %**)
89 mg (111 %**)
Vitamine C
Tenere lontano dalla portata dei
Vitamine E (α-TE)
8,0 mg
(67 %**)
7,2 mg (60 %**)
bambini
piccoli.
* Contient des sucres
avec édulcorants.
11naturellement
Einheiten*présents,
/ 11 eenheden
*/
Vitamine C
50 mg (63 %**)
45 mg (56 %**)
** du montant de référence pour l’apport journalier
11 unités* / 11 porzioni*
* La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la
fonction normale des cartilages.
Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot:
** du montant de référence pour l’apport journalier
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente entro
Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot:
la fine di:
Ungeöffnet
mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend ten minste houdbaar tot einde:
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente
Los-Nr.:
LotLotnr.:
nr: Lot n°: Lotto numero:
Los-Nr.:
entro la fine di:
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero:

HEALTH

BOOSTER

BODY

SHAPE

1000 ml

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine E en C
Ingrediënten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/ Mexico, 88 %), fructose,
collageenhydrolysaat, sinaasappelconcentraat, chondroitinsulfaat (0,5 %), glucosaminesulfaat,
voedingszuur (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), bewaarmiddelen (kaliumsorbaat), natuurlijke
sinaasappelaroma, vitamine C (L-ascorbinezuur), vitamine E (DL-alfa-Tocopherylacetaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) innemen,
best voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel nuttigen.
De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met
een gezonde levensstijl van belang is. Product buiten het bereik van kinderen bewaren.
Voedingsstoffen
per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamine E (α-TE)
8,0 mg (67 %**)
7,2 mg (60 %**)
Vitamine C
50 mg (63 %**)
45 mg (56 %**)
* Vitamine C draagt bij tot een normale collageen productie voor een normale
gewrichtsfunctie.
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

HEART

VITALITY

M Integratore alimentare liquido con vitamina E e C
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 88 %), fruttosio, collagene
idrolizzato, succo d’arancia concentrato, solfato di condroitina (0,5 %), solfato di glucosamina,
acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), conservante (sorbato di potassio), aroma
naturale all‘arancia, vitamina C (acido L-ascorbico), vitamina E (DL-alfa-tocoferilacetato).
Consigli per l'assunzione: Assumere per tre volte al giorno un tappo di chiusura pieno fino
alla tacca (= 30 ml), preferibilmente prima dei pasti (si può diluire con acqua o succo di frutta).
Avvertenze: Agitare prima dell‘uso. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare
entro quattro settimane. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non
sostituiscono un’alimentazione varia ed equilibrata che è importante avere insieme ad uno
stile di vita sano. Conservare il prodotto al riparo dalla portata dei bambini piccoli.
Elementi nutritivi
per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamina E (α-TE)
8,0 mg (67 %**)
7,2 mg (60 %**)
Vitamina C
50 mg (63 %**)
45 mg (56 %**)
* La vitamina C contribuisce ad una normale formazione del collagene per una
funzione normale delle cartilagini.
** dose giornaliera di riferimento
Importato e distribuito in Italia da:
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

1000 ml

11 Einheiten*** /
ml PE ACH FL AVOUR
IMMUNE
PLUS*
HONEY
***Ο
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ 		 Ο
 ΟTRADITIONAL
ΕΙΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ1000
		
Ο
ΕΙΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ
*** / SIVER A ΓΙΑ
11INTENSE
eenheden
11 Einheiten
/
11 unités*** /
11 eenheden***
porzioni***
ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ 		 ΟΣΟΥΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ 11ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ				
ΚΑΙ
		ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥΣ 3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ2
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ1
ΖΩΝΤΑΝΙΑ4
This product is certified by:

This product is certified by:

MADE IN GERMANY

85 %
AloeinVera
Blattfilet
Hergestellt
Deutschland
/ Made in/Germany / Fabriqué en Allemagne
85 % Aloe Vera leaf fillet
Health
& BeautyHonig,
SystemsVitamin
GmbH
Mit Ingwer,
Zitrone,
C, Zink /
59215
Ahlen, Deutschland
With ginger,
lemon,
honey, vitamin C, zinc
Stärkt daswww.LRworld.com
Immunsystem*
/
WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE
WWW.IASC.ORG
Strengthens the immune system*

Hergestellt
in Deutschland
/ Geproduceerd
in Duitsland
Hergestellt
in Deutschland
/ Made in Germany
/ Fabriqué en Allemagne /
90%
reines
Aloe Vera Blattfilet /
Prodotto
in Germania
90% pure Aloe Vera leaf fillet
Health
Health& &Beauty
BeautySystems
SystemsGmbH
GmbH
9 % Honig
/
59215
59215Ahlen,
Ahlen,Deutschland
Deutschland
9 % Honey
www.LRworld.com
www.LRworld.com
Traditionelle Formel /
Traditional formula

Dit product is gecertificeerd door: /
This product is certified by:
This product is certified by:

98% reines
Vera/ Made
Blattfilet
Hergestellt inAloe
Deutschland
in Germany/ / Fabriqué en Allemagne / Prodotto in Germania
98% pure Aloe Vera leaf fillet
Health & Beauty Systems GmbH
Ohne Zuckerzusatz*
/
59215 Ahlen, Deutschland
No added sugar*
www.LRworld.com

This product is certified by:

90% reines Aloe Vera Blattfilet /
90% pure Aloe Vera leaf fillet
Mit Brennesselextrakt /
With nettle extract

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE
WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG
WWW.IASC.ORG

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

MOVE

SUPPORT

WWW.IASC.ORG

FREEDOM
 Ο ACTIVE
ΕΙΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
		ΚΙΝΗΣΕΩΝ5
88% reines Aloe Vera Blattfilet /
88% pure Aloe Vera leaf fillet
Unterstützung für Gelenke* /
Support for joints*

1 | Aloe Vera Feel Good Box Immune Plus + Συσκευασία δώρου | 81015 | Ελλάδα 88,97 € 72,99 € | Κύπρος 76,97 € 61,69 € | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe Vera Drinking Gel
Immune Plus και Aloe Vera Σπρέι Άμεσης Δράσης. Η τριπλή ενίσχυση για το ανοσοποιητικό: Ενίσχυση, ενεργοποίηση και τόνωση1. 2 | Aloe Vera Feel Good Box
Traditional Honey + Συσκευασία δώρου | 80710 | Ελλάδα 80,97 € 65,99 € | Κύπρος 70,97 € 56,49 € | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey και
Aloe Vera Σπρέι Άμεσης Δράσης. Τα 3 βασικά δομικά στοιχεία για τη γενική υγεία: Εφοδιασμός, προστασία και μεταβολισμός3,5,6. 3 | Aloe Vera Feel Good Box
Peach Flavour + Συσκευασία δώρου | 80712 | Ελλάδα 80,97 € 65,99 € | Κύπρος 70,97 € 56,49 € | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe Vera Drinking Gel Peach Flavour και Aloe
Vera Σπρέι Άμεσης Δράσης. Η τριπλή ενίσχυση για όσους προσέχουν τη γραμμή τους: Ανάλαφρο, τονωτικό και αναζωογονητικό1,3. 4 | Aloe Vera Feel Good Box
Intense Sivera + Συσκευασία δώρου | 80713 | Ελλάδα 88,97 € 72,99 € | Κύπρος 76,97 € 61,69 € | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe Vera Drinking Gel Intense Sivera και Aloe Vera
Σπρέι Άμεσης Δράσης. Η τριπλή δύναμη για περισσότερη ζωντάνια: Σταθεροποιεί, εφοδιάζει και προστατεύει4,6,7. 5 | Aloe Vera Feel Good Box Active Freedom
+ Συσκευασία δώρου | 80714 | Ελλάδα 88,97 € 72,99 € | Κύπρος 76,97 € 61,69 € | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom και Aloe Vera Σπρέι Άμεσης
Δράσης. Η τριπλή τόνωση για το μυοσκελετικό σας σύστημα: Κινητικότητα, δύναμη και ενέργεια 3,5. 6 | Cistus Incanus Σπρέι | 80326 | Ελλάδα 21,99 € | Κύπρος
17,99 € | 30ml | Ψεκάστε το απευθείας στο στόμα. Ιδιαίτερα πρακτικό για χρήση καθ’ οδόν. 86 % εκχύλισμα Cistus Incanus, 38 % βιταμίνη C + 42 % βιταμίνη E
ανά ημερήσια δόση. 7 | Cistus Incanus Κάψουλες | 80325 | Ελλάδα 43,99 € | Κύπρος 36,99 € | 60 κάψουλες. Καλύπτει κατά 100 % τις ημερήσιες ανάγκες του
οργανισμού σε βιταμίνη C. Περιέχει 72 % εκχύλισμα Cistus Incanus και 20 % ψευδάργυρο ανά ημερήσια δόση.
Η βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος και το σελήνιο συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.
4
Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.
5
Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των χόνδρων.
6
Η βιταμίνη C αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου.
7
Η βιταμίνη C συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.
1
2
3
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Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

65661

(3 mm)

Vitamin C und Honig
exiko, 90 %), Blütenhonig (9 %),
than), Vitamin C
bat).
Markierung befüllte Steckkappe
n (evtl. mit Wasser oder

Behälter 4
Wrap around label

67219

mm)

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

65668

H_NL_FR

Οι δικοί σας άνθρωποι έχουν ξεχωριστή θέση
στην καρδιά σας. Κάντε τους ένα δώρο υγείας
και ευεξίας, με τα απολαυστικά Aloe Vera Drinking Gels, τα οποία κυκλοφορούν σε διάφορα
Σετ - FEEL GOOD BOX με χριστουγεννιάτικη
συσκευασία!
Κάθε κουτί περιλαμβάνει 2 τεμάχια από το
Aloe Vera Drinking Gel της επιλογής σας,
μαζί με το Σπρέι Άμεσης Δράσης. Επιλέξτε
ανάμεσα στις 5 απολαυστικές παραλλαγές το
Drinking Gel που αντιστοιχεί στις ανάγκες και
τις προτιμήσεις των αγαπημένων σας!

65665

ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ: ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΝΑΝ ΥΓΙΕΙΝΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ

LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gels

FEEL
!
D
O
O
G

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
Τα προϊόντα Cistus Incanus
προσφέρουν πρόσθετη υποστήριξη στο
ανοσοποιητικό σύστημα, χάρη στη
βιταμίνη C που περιέχουν. Επιλέξτε
ανάμεσα στο Σπρέι και τις Κάψουλες!

1|-5|
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ΕΑ 1 ΕΥ

6|

7|

LIMITED
EDITION +
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΩΡΟΥ

ΡΩ

ΕΩΣ

18%

ΕΚΠΤΩΣΗ

+

ΣΠΡΕΪ ΑΜΕΣΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ:
Καταπραΰνει και δροσίζει
την ερεθισμένη επιδερμίδα,
με 83% gel Aloe Vera και
12 εκχυλίσματα βοτάνων.
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ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ: ΒΟΗΘΟΙ ΣΕ ΩΡΑ ΑΝΑΓΚΗΣ

LR ALOE VIA ALOE VERA BOX ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

Εντυπωσιακή
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
συσκευασία με ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
στους αγαπημένους σας τριπλή περιποίηση για τις
χριστουγεννιάτικο Χαρίστε
περιοχές της επιδερμίδας που χρειάζονται πρόσθετη περιποίηση
κατά τη διάρκεια του χειμώνα! Με το ALOE VERA BOX ΕΙΔΙΚΗΣ
σχέδιο

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ, όλη η οικογένεια είναι κατάλληλα προετοιμασμένη
για όλες τις χειμερινές περιπέτειες!
1. Aloe Vera Σπρέι Άμεσης Δράσης:
Καταπραΰνει και δροσίζει την ερεθισμένη επιδερμίδα,
με 83% gel Aloe Vera και 12 εκχυλίσματα βοτάνων.
2. Aloe Vera Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel:
Αναζωογονεί και περιποιείται την ερεθισμένη, 			
αφυδατωμένη επιδερμίδα, με 90% καθαρό gel Aloe Vera.
3. Aloe Vera Προστατευτική Κρέμα με Πρόπολη:
Ενισχύει τον φυσικό επιδερμικό φραγμό και απλώνει ένα 		
	προστατευτικό φιλμ στην ξηρή επιδερμίδα, με 79% Aloe Vera 		
και εκχύλισμα από κερί μέλισσας.

1|

1 | Aloe Vera Box Ειδικής Περιποίησης + Συσκευασία δώρου | 20776 | Ελλάδα 50,87 € 43,99 € | Κύπρος 48,77 € 41,99 € | Το Σετ περιλαμβάνει: Aloe Vera Σπρέι
Άμεσης Δράσης (150 ml - ειδική συσκευασία που διατίθεται μόνο με το Box), Aloe Vera Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel (100 ml) & Aloe Vera Προστατευτική
Κρέμα με Πρόπολη (100 ml) & Ενημερωτική Μπροσούρα.

42

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;
Κανένα άλλο φυσικό προϊόν δεν
παρουσιάζει μια τόσο επιτυχημένη
παράδοση χιλιετιών, όπως η Aloe
Vera!
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ΚΟΥΠΑ LR GLOBAL KIDS FUND

Δ

ΩΡ
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Ω

LOVE &
CUPS

Ε Α 10 Ε Υ

ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ: ΑΠΟ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!

Για κάθε αγορά της Χριστουγεννιάτικης
Κούπας, η LR δωρίζει 10 ευρώ στο LR
Global Kids Fund.

NEΟ &

LIMITΕD
EDITION!

14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Ο/Η LR Συνεργάτης σας:

1| LR Global Kids Fund Χριστουγεννιάτικη Κούπα | 40192 | Ελλάδα 21,00 € | Κύπρος 20,50 €
| Έβδομη ειδική έκδοση της LR: Πορσελάνινη κούπα με χερούλι τύπου “NewWave” από την
Villeroy & Boch (χωρητικότητας 0,3 L), κατάλληλη για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

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

Κωδικός: 93010-910

LR Health & Beauty Systems ΜΕΠΕ

GR/CY

