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Αποκτήστε το

τώρα!
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ΝΕΟ
Ο έξυπνος ορός
κατά της ψηφιακής
γήρανσης

ST P

DIGITAL AGING!
Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

ΝΕΟ

LR ZEITGARD BLUE LIGHT DEFENDER:
Ο έξυπνος ορός προστατεύει την επιδερμίδα από την πρόωρη
γήρανση που προκαλείται από την έκθεση στο μπλε φως.
LR ZEITGARD
Blue Light Defender | 30 ml
Ελλάδα
Κύπρος

71060
54,99 € (183,30 € ανά 100 ml)
52,79 € (175,97 € ανά 100 ml)

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ LR ZEITGARD:
BLUE LIGHT DEFENDER
Περνάτε πολλές ώρες της ημέρας
μπροστά από μία οθόνη; Η έκθεση στο
μπλε φως που εκπέμπουν οι οθόνες των
smartphones, των tablets, των υπολογιστών,
των τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρονικών
συσκευών, προκαλεί την πρόωρη γήρανση
της επιδερμίδας. Η ακτινοβολία του μπλε
φωτός διεισδύει στα βαθύτερα στρώματα
της επιδερμίδας, σχηματίζοντας ελεύθερες
ρίζες. Το οξειδωτικό στρες επιβαρύνει
επιπλέον την επιδερμίδα, καθώς προκαλεί
την πρόωρη εμφάνιση των σημαδιών της
γήρανσης, όπως λεπτές γραμμές και
μελαγχρωματικές κηλίδες. Το αποτέλεσμα
αυτό ονομάζεται digital aging ή ψηφιακή
γήρανση.

Η LR έχει την πιο αποτελεσματική λύση
κατά της ψηφιακής γήρανσης!
Τα δραστικά συστατικά που περιέχει το
Blue Light Defender ενεργοποιούνται με την
έκθεση στο μπλε φως και προστατεύουν
ενεργά την επιδερμίδα σας, ενώ
προλαμβάνουν τα αρνητικά αποτελέσματα
του μπλε φωτός χάρη στην μοναδική τριπλή
τους δράση. Ο έξυπνος ορός προστατεύει
από τη γήρανση και τους ερεθισμούς της
επιδερμίδας, μειώνει την εμφάνιση των
ρυτίδων και χαρίζει νεανική λάμψη στην
επιδερμίδα.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ
ΤΟ ΜΠΛΕ ΦΩΣ

Το εκχύλισμα σπιρουλίνας
περιέχει μια χρωστική ουσία
που αντανακλά το μπλε
φως.

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΙ
ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΡΙΖΕΣ

Το εκχύλισμα μπλε λωτού
έχει αντιοξειδωτική δράση
και εξουδετερώνει τις
ελεύθερες ρίζες.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΝΕΙ
ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Το εκχύλισμα σπιρουλίνας
περιέχει ένα ειδικό ένζυμο
που επανορθώνει τις
κυτταρικές βλάβες.
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Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΣΤΗΝ

αντιγήρανση
Ο νέος ορός LR ZEITGARD Blue Light Defender
συνδυάζεται με όλες της κρέμες ημέρας της LR και
προστατεύει αποτελεσματικά την επιδερμίδα από τις
αρνητικές επιδράσεις του μπλε φωτός.

Έκπτωση

20 %

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ALOE VERA
Aloe Vera Digital Care Σετ

71065

Blue Light Defender • 30 ml
Aloe Vera Κρέμα Ημέρας
Πολλαπλών Δράσεων • 50 ml
Σύνολο Μεμονωμένων Προϊόντων
Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 75,78 €

77,98 €
61,99 €
μόνο 59,99 €

Έκπτωση
ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Beauty Diamonds Digital Care Σετ

71063

Blue Light Defender • 30 ml
Beauty Diamonds Κρέμα Ημέρας • 50 ml
Σύνολο Μεμονωμένων Προϊόντων
Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 90,58 €

93,88 €
73,99 €
μόνο 71,39 €

21 %

LR E-Shop Link
Πατήστε πάνω στις
φωτογραφίες των
προϊόντων και
μεταφερθείτε αμέσως
στη σελίδα τους στο
e-shop της LR!

ΕΝΤΑΞΤΕ ΤΟΝ ΟΡΟ LR ZEITGARD BLUE
LIGHT DEFENDER ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΑΣ ΡΟΥΤΙΝΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

1

2

Βήμα

Βήμα

Κάθε πρωί, εφαρμόστε το Blue
Light Defender ομοιόμορφα σε
καθαρό πρόσωπο.

Περιμένετε να απορροφηθεί και
μετά από 1 λεπτό, εφαρμόστε
την συνήθη κρέμα περιποίησης
σας.

Έκπτωση

20 %

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ
Platinum Digital Care Σετ

71064

Blue Light Defender • 30 ml
Platinum Anti-Aging Κρέμα • 50 ml
Σύνολο Μεμονωμένων Προϊόντων
Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 92,68 €

95,98 €
75,99 €
μόνο 73,39 €

Έκπτωση

20 %

ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΟΩΡΗ ΓΗΡΑΝΣΗ
Nanogold Digital Care Σετ

71062

Blue Light Defender • 30 ml
Nanogold Κρέμα Ημέρας • 50 ml
Σύνολο Μεμονωμένων Προϊόντων
Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 85,28 €

88,58 €
69,99 €
μόνο 67,29 €
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ +

Το σύνθημα “Made in
Germany” είναι η δική μας
υπόσχεση ποιότητας, στην
οποία μπορείτε να
βασιστείτε 100%.

Υγιεινή

Πόμολα, κοινόχρηστα αντικείμενα, χειραψίες
καθώς και σε πολλές ακόμη δραστηριότητες
της καθημερινότητας, τα χέρια μας
έρχονται σε επαφή με πολλά μικρόβια, τα
οποία μπορούν να μεταφερθούν σε κάποια
άλλη επιφάνεια. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι
παθογόνοι μικροοργανισμοί μεταδίδονται
και από άνθρωπο σε άνθρωπο ενώ κάποια
μικρόβια επιβιώνουν για αρκετά μεγάλο
διάστημα πάνω σε κάποιες επιφάνειες, με
αποτέλεσμα να συνεχίζεται η μετάδοσή τους,
όταν αγγίξουμε τις επιφάνειες αυτές.

Η LR έχει, όπως πάντα τη λύση!

Επίσης, συνειδητά ή και ασυναίσθητα
αγγίζουμε το πρόσωπό μας πάρα πολλές
φορές μέσα στην ημέρα. Αυτό διευκολύνει
πολύ τη μετάδοση των μικροβίων, καθώς
όταν αυτά εισέρχονται στο σώμα μας μέσα
από τους βλεννογόνους του στόματος,
της μύτης ή των ματιών, μπορούν να
προκαλέσουν μόλυνση.

• Στεγνώνει γρήγορα, δεν κολλάει

Νέο LR PROTECTION Hydro – Alcoholic
Σπρέι για τα Χέρια
• Περιποίηση και υγιεινή για τα χέρια,
προστασία από τα μικρόβια
• Καθαρίζει τα χέρια χωρίς νερό – ιδιαίτερα
πρακτικό όταν βρίσκεστε καθ’ οδόν
• Δοκιμασμένος συνδυασμός συστατικών:
Αλκοόλη, γλυκερίνη και νερό
• Περιποιείται και ενυδατώνει την επιδερμίδα
• Εξαιρετικά φιλικό προς την επιδερμίδα,
ακόμα και με μακροχρόνια χρήση

Σε συνεργασία με αναγνωρισμένα Ινστιτούτα
ερευνών, η LR μελέτησε την αντιβακτηριακή
και αντιμικροβιακή δράση του LR
PROTECTION Hydro-Alcoholic Σπρέι για τα
Χέρια. Το αποτέλεσμα έδειξε παρότι είναι
Η σωστή υγιεινή των χεριών πρέπει να
ένα προϊόν για την φροντίδα και την υγιεινή
τηρείται πάντα. Όμως, το συχνό πλύσιμο των των χεριών που τα κάνει μεταξένια, το LR
χεριών μπορεί να αφυδατώσει τα χέρια.
PROTECTION Hydro-Alcoholic Σπρέι
για τα Χέρια εξουδετερώνει το 99,9%
Χρειαζόμαστε ένα προϊόν που θα
προστατέψει τα χέρια και θα τους προσφέρει των βακτηρίων και των μικροβίων που
βρίσκονται στα χέρια.
απαλή περιποίηση και αποτελεσματική
υγιεινή.

ΝΕΟ
1

2

3

Εφαρμόστε
μια ποσότητα
από το προϊόν
ίση με μερικά
πατήματα
της αντλίας
και τρίψτε
τις παλάμες
μεταξύ τους.

Τοποθετήστε
το εξωτερικό
των δαχτύλων
του ενός χεριού
στην παλάμη
του άλλου,
σφίγγοντας τα.

Τρίψτε τη
ραχιαία
επιφάνεια του
αριστερού
χεριού με
την παλάμη
του δεξιού.
Επαναλάβετε
με το άλλο
χέρι.

Κλείστε τον
δεξιό αντίχειρα
στην αριστερή
παλάμη και
επαναλάβετε με
τον αριστερό
αντίχειρα.

Τρίψτε τις
άκρες των
δαχτύλων του
δεξιού χεριού
πάνω στην
παλάμη του
αριστερού.
Επαναλάβετε με
το αριστερό.

Τρίψτε τις
παλάμες
μεταξύ τους
κρατώντας
ανοιχτά τα
δάχτυλα
και των δύο
χεριών.

LR PROTECTION Hydro – Alcoholic Σπρέι για τα Χέρια Σετ 5 τεμ.
5 x 125 ml

24002

Σύνολο Μεμονωμένων Προιόντων

74,95 €

Ειδίκή Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 71,95 €

5

6

58,99 €
μόνο 56,69 €

LR PROTECTION Hydro – Alcoholic Σπρέι για τα Χέρια
125 ml
Ελλάδα
Κύπρος

4

24000

14,99 €
14,39 €
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Το σύνθημα “Made in
Germany” είναι η δική
μας υπόσχεση
ποιότητας, στην οποία
μπορείτε να βασιστείτε
100%.

SUMMER

PROTECTION
O ήλιος μας χαρίζει ευεξία και είναι
απαραίτητος για την παραγωγή της βιταμίνης
D στο σώμα μας. Η υπερβολική έκθεση όμως
θα πρέπει να αποφεύγεται, γιατί μπορεί να
προκαλέσει ηλιακά εγκαύματα. Επίσης, η
υπερβολική έκθεση στον ήλιο επιταχύνει τη
διαδικασία γήρανσης.
Αναλυτικά κατά τους καλοκαιρινούς
αυτούς μήνες που η έκθεση μας στον ήλιο
αυξάνεται, πολύ βασική είναι η προστασία
από την αφυδάτωση. Η έντονη εφίδρωση
λόγω της υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να
οδηγήσει σε αφυδάτωση που με τη σειρά
της επηρεάζει την αποδοτικότητα μας,
καθώς προκαλεί ατονία και κακή διάθεση. Η
έκθεση μας στον ήλιο γίνεται πιο έντονη, έτσι
και η προστασία του σώματος μας από το
οξειδωτικό στρες που δημιουργείται από την
υπεριώδη ακτινοβολία είναι απαραίτητη.

Ακόμα κατά τους μήνες αυτούς σημαντική
είναι και η ενίσχυση της άμυνας οργανισμού
μας, για να τον βοηθήσει να ανταπεξέλθει
στις περιβαλλοντικές αλλαγές και τις
αυξημένες σωματικές απαιτήσεις.
Η LR Σας φέρνει τη λύση με ένα προϊόν
περιορισμένης διάθεσης. To Aloe Vera
Drinking Gel Acai Pro Summer μας
προσφέρει ότι χρειαζόμαστε για τους
καλοκαιρινούς μήνες
Πως το πετυχαίνει αυτό; Περιέχει βιταμίνη
C, μαγνήσιο, ψευδαργυρο, χαλκό και χυμούς
από φρούτα με σημαντική αντιοξειδωτική
δράση. Όπως η υπερτροφή Acai berry.
Η τριπλή καλοκαιρινή προστασία σας με τον
νέο ειδικό μας είναι γεγονός!

Απολαύστε ξένοιαστα τον ήλιο
με το LR LIFETAKT Aloe Vera
Drinking Gel Acai Pro Summer

Limited
Edition
LR WORLD GET IT NOW 05.2020
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SUMMER

PROTECTION

3

ALOE VERA DRINKING GEL AÇAI PRO SUMMER

Η ΤΡΙΠΛΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
+ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ: Διατηρεί τα επίπεδα ενυδάτωσης και την
ισορροπία των ηλεκτρολυτών1.
+ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ: Υποστηρίζει τις διεργασίες προστασίας του
οργανισμού από τον ήλιο, καθώς και το φυσικό μαύρισμα της επιδερμίδας2.
+ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: Υποστηρίζει την άμυνα του
οργανισμού, ενίσχυση που είναι σημαντική και τους καλοκαιρινούς μήνες3.

ΦΥΣΙΚΟ: Με 85% gel των φύλλων του φυτού Aloe Vera, χωρίς αλοΐνη*
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ: Με Açai berry, φραγκοστάφυλα, φρούτα του δάσους και μέλι
ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ: Με φυσικά αναζωογονητική, φρουτώδη γεύση από Açai berry
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Εξαιρετική ποιότητα, σύμφωνα με τα πρότυπα “Μade in Germany”,
πιστοποιημένη από το SGS Institut Fresenius και το IASC (International Aloe Science Council)

LR ALOE VERA
– your life elixir for better health

Η ΤΡΙΠΛΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Aloe Vera Drinking Gel Açai Pro Summer – Σετ 3 τεμ.

81103

3 x 1000 ml
+ ΔΩΡΟ Aloe Vera Αναζωογονητικό Gel για το Ντους 20630
250 ml, αξίας 11,49 €
Σύνολο Μεμονωμένων Προϊόντων
Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 110,46 €

107,99 €
μόνο 91,49 €

Τιμή μεμονωμένου προϊόντος
Aloe Vera Drinking Gel
Açai Pro Summer 1000 ml
Ελλάδα 38,99 €
Κύπρος 32,99 €

128,46 €

81100

Extra
Δώρο

+

* Η περιεκτικότητα σε αλοΐνη είναι κάτω από το όριο ανίχνευσης του
0,1 mg / λίτρο.
1
Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών
διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας, ο
ψευδάργυρος συμβάλλει στον φυσιολογικό μεταβολισμό της βιταμίνης
Α. Το μαγνήσιο συμβάλλει στην ισορροπία των ηλεκτρολυτών.
2
Ο χαλκός και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στην προστασία των
κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη
διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος. Ο χαλκός
συμβάλλει στον φυσιολογικό χρωματισμό των μαλλιών.
3
Ο ψευδάργυρος, η βιταμίνη C και ο χαλκός συμβάλλουν στη
φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

LR E-Shop Link

Πατήστε πάνω στις
φωτογραφίες των
προϊόντων και
μεταφερθείτε αμέσως
στη σελίδα τους στο
e-shop της LR!

AÇAI BERRY –
Μια υπερτροφή που
είναι γνωστή για την
εξαιρετικά υψηλή
περιεκτικότητα της
σε αντιοξειδωτικά,
βιταμίνες και
μεταλλικά στοιχεία.

Limited
Edition
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Γυναικεία
ΥΠΌΘΕΣΗ

ΥΠΆΡΧΕΙ ΛΎΣΗ;
ΤΙ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ;

Η εμμηνόπαυση είναι μια φυσιολογική
αλλαγή στη ζωή μιας γυναίκας. Η περίοδος,
στην οποία εμφανίστηκαν οι πρώτες
διαταραχές, η κλιμακτηρική περίοδος
μπορεί να διαρκέσει 1-2 χρόνια και
συνήθως ξεκινά από 50-55 ετών (φυσικά
αυτό το όριο ποικίλει).
Αυτή την ευαίσθητη περίοδο, οι γυναίκες
εμφανίζουν κάποια συμπτώματα, όπως
εξάψεις, κ.λπ., αλλά επίσης αυξάνεται ο
κίνδυνος για οστεοπενία / οστεοπόρωση
και καρδιαγγειακές παθήσεις. Αυτά τα
συμπτώματα οφείλονται κυρίως στη μείωση
των οιστρογόνων.

Υπάρχουν τρόποι για τη διαχείριση των
διαταραχών που εμφανίζονται αυτήν την
περίοδο, όπως η υιοθέτηση ενός υγιεινού
τρόπου ζωής. Αυτό σημαίνει τακτική
άσκηση, ισορροπημένη διατροφή και
διατήρηση φυσιολογικού βάρους. Ένα
σημαντικό σημείο είναι η επαρκής
κατανάλωση ασβεστίου και βιταμίνης D. Οι
μετεμμηνοπαυσιακές ή εμμηνοπαυσιακές
γυναίκες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο
οστεοπόρωσης. Μια άλλη κατηγορία
ενώσεων που μπορούν να βοηθήσουν είναι
οι ισοφλαβόνες, επειδή δρουν ως
οιστρογόνα. Το κόκκινο τριφύλλι (Flos Trifolii) είναι ένα φυτό που περιέχει
ισοφλαβόνες. Πιο συγκεκριμένα, άρθρα
ανασκόπησης παραθέτουν τις πιθανές
δράσεις του κόκκινου τριφυλλιού, αφού
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαταραχές
της εμμηνόπαυσης και στην πρόληψη των
καρδιαγγειακών παθήσεων.

2+1
Δώρο

LR E-Shop Link
Πατήστε πάνω στις
φωτογραφίες των
προϊόντων και μεταφερθείτε
αμέσως στη σελίδα τους στο
e-shop της LR!

+
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ!
Woman Phyto Κάψουλες – Σετ 2+1 τεμ. Δώρο

80352

Χάρη στις ισοφλαβόνες που περιέχει, το κόκκινο τριφύλλι είναι ένα αποτελεσματικό φυσικό
συστατικό που βοηθά στην ανακούφιση του οργανισμού από τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.
Οι ισοφλαβόνες λειτουργούν ως «φυσικά οιστρογόνα», τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην
εξισορρόπηση των ορμονών των γυναικών που διανύουν αυτή την περίοδο.
• Με ισοφλαβόνες από κόκκινο τριφύλλι
• 100% βιταμίνη D ανά ημερήσια δόση
• 50% ασβέστιο ανά ημερήσια δόση
3 x 90 κάψουλες ανά 46,8 g
Σύνολο Μεμονωμένων Προϊόντων
Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος 77,97 €

89,97 €
59,98 € (42,72 € ανά 100 g)
μόνο 51,98 € (37,02 € ανά 100 g)

Το μαγγάνιο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας και στον φυσιολογικό σχηματισμό
του συνδετικού ιστού.
Η βιταμίνη D συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών και στη φυσιολογική λειτουργία των μυών.

1

2
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LR προιόντα
ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ
ΚΙΝΉΣΕΩΝ

Ο Μάιος είναι ο τελευταίος μήνας της
άνοιξης και μας θυμίζει ότι το καλοκαίρι
είναι πολύ κοντά. Οι μέρες που έρχονται
χαρακτηρίζονται από ελαφρύ ρουχισμό,
αμάνικα μπλουζάκια και φυσικά το μαγιό.
Έτσι οι περισσότεροι αυτοί την περίοδο
προσέχουν τη διατροφή τους και αυξάνουν
τη φυσική τους δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα οι περισσότεροι έχουν ήδη
ξεκινήσει διαδικτυακά μαθήματα
γυμναστικής, περπατούν, τρέχουν ή κάνουν
ποδήλατο στη φύση. Όποιο είδος άσκησης
και να διαλέξετε, σας συστήνουμε 2
προϊόντα που μπορεί να προσφέρουν
σημαντικά οφέλη σε αυτούς που έχουν
αυξήσει τη φυσική τους δραστηριότητα.
Θυμηθείτε να ενυδατώνετε επαρκώς το
σώμα σας! Πέρα από την κατανάλωση

Έκπτωση

19 %

υγρών για τη διασφάλιση της οξεοβασικής
ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών καλό
είναι να συμπεριλάβετε στην
καθημερινότητα σας το Probalance.
Ακόμα η υποστήριξη του μυοσκελετικού
συστήματος με θρεπτικές ουσίες όπως οι
βιταμίνες E,D και το μαγγάνιο είναι
απαραίτητη. Τα συστατικά αυτά
υποστηρίζουν το μυϊκό σύστημα και τα
οστά ενώ το μαγγάνιο υποστηρίζει το
συνδετικό ιστό. Ακόμα η θειική γλυκοζαμίνη
και θειική χονδροτίνη είναι δύο συστατικά
που σύμφωνα με τις μελέτες μπορούν να
μειώσουν τον πόνο και τη φλεγμονή.
Απολαύστε ξένοιαστα την άσκηση και
υποστηρίξτε κατάλληλα τον οργανισμό
σας!

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Pro Balance Δισκία

80102

•Υ
 ποστηρίζει την ισορροπία των οξέων και των βάσεων
•Χ
 ωρίς λακτόζη
•Π
 ολύτιμος συνδυασμός από κιτρικά, ανθρακικά και γλυκονικά
άλατα
•Π
 εριέχει κάλιο, μαγνήσιο3, ασβέστιο, χαλκό κ.α.
360 δισκία ανά 252 g
Ελλάδα 36,99 €
Κύπρος 31,99 €

3

Το μαγνήσιο συμβάλλει στην ισορροπία των ηλεκτρολυτών.

29,99 € (11,90 ανά 100 g)
25,99 € (10,31 € ανά 100 g)

2+1
Δώρο

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ

μυοσκελετικο
συστημα

+

Active Freedom Κάψουλες – Σετ 2+1 τεμ. Δώρο

80192

• Με σημαντικές θρεπτικές ουσίες όπως βιταμίνες Ε, D και μαγγάνιο
• Χωρίς λακτόζη και γλουτένη
• Ιδανικό συμπλήρωμα για το LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom
Η βιταμίνη D υποστηρίζει το μυϊκό σύστημα και τα οστά2, ενώ το μαγγάνιο υποστηρίζει τον
συνδετικό ιστό1.
3 x 60 κάψουλες ανά 37,2 g
1

Σύνολο Μεμονωμένων Προϊόντων
Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος 89,97 €

107,97 €
71,98 € (64,49 € ανά 100 g)
μόνο 59,98 € (53,75 € ανά 100 g)
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ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΣΑΣ

Έκπτωση

με Aloe Vera

25 %

ΣΙΓΟΥΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ
ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ
Aloe Vera Προστατευτικό
Αποσμητικό Roll-On – Σετ 3 τεμ.

20758

• Ήπια προστασία από την εφίδρωση, χωρίς
οινόπνευμα
•Μ
 ε 15% Aloe Vera και βιολογικό εκχύλισμα
βαμβακιού
•Σ
 ίγουρη προστασία από την κακοσμία και την
εφίδρωση
•Φ
 ιλικό προς την επιδερμίδα, κατάλληλο ακόμη
και για τις ευαίσθητες επιδερμίδες
3 x 50 ml
Σύνολο Μεμονωμένων Προϊόντων
Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος 22,17 €

Έκπτωση
Aloe Vera Προστατευτικό Αποσμητικό
Roll-On – Σετ 2 τεμ
2 x 50 ml
Σύνολο Μεμονωμένων Προϊόντων
Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος 14,78 €

20757
14,78 €
12,49 €
12,49 €

15 %

22,17 €

16,49 €
(10,99 € ανά 100 ml)
μόνο 16,49 €
(10,99 € ανά 100 ml)

Το σύνθημα “Made
in Germany” είναι η
δική μας υπόσχεση
ποιότητας, στην
οποία μπορείτε να
βασιστείτε 100%.

+

Extra
Δώρο

ALOE VERA DRINKING GEL
TRADITIONAL HONEY – ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey – Σετ 3 τεμαχίων

80743

Τα 3 βασικά δομικά στοιχεία για τη γενική υγεία
1. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ: Προσφέρει σημαντικά θρεπτικά στοιχεία και βελτιώνει τον μεταβολισμό τους1.
2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Υποστηρίζει την ανανέωση των κυττάρων και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος.2,3
3. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Βελτιώνει τη λειτουργία του μεταβολισμού της ενέργειας.1

3 x 1000 ml

+ ΔΩΡΟ Aloe Vera Αναζωογονητικό Gel για το Ντους | 20630 | 250 ml, αξίας 11,49 €

Σύνολο Μεμον. Προϊόντων

116,46 €

Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 101,46 €
Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey 1000 ml
Ελλάδα
Κύπρος

96,99 €
μόνο 82,99 €
80700
34,99 €
29,99 €

* Η περιεκτικότητα σε αλοΐνη είναι κάτω από το όριο ανίχνευσης του 0,1 mg / λίτρο.
Η βιταμίνη C που περιέχει το Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου και συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των
μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.
2
Η βιταμίνη C που περιέχει το Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των
οστών, των χόνδρων και του δέρματος.
3
Η βιταμίνη C που περιέχει το Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
1
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ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΥΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Aloe Vera Sun Σετ 1

23088

Αντηλιακό Gel/Κρέμα SPF 20 • 100 ml • 23075
After Sun Κρέμα-Gel • 200 ml • 23070

18,89 €
18,89 €

Σύνολο Μεμον. Προϊόντων

37,78 €

Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 35,58 €

27,99 €
μόνο 26,39 €

ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΩΣ ΜΑΥΡΙΣΜΕΝΗ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
23089

Aloe Vera Sun Σετ 2
Αντηλιακή Λοσιόν SPF 30 • 100 ml • 23071
After Sun Κρέμα-Gel • 200 ml • 23070

18,89 €
18,89 €

Σύνολο Μεμον. Προϊόντων

37,78 €

Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 36,68 €

27,99 €
μόνο 26,99 €

ΕΝΤΟΝΑ ΜΑΥΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Aloe Vera Sun Σετ 3

23090

Sun Spray Active SPF 30 • 125 ml • 23073
After Sun Κρέμα-Gel • 200 ml • 23070

22,99 €
18,89 €

Σύνολο Μεμον. Προϊόντων

41,88 €

Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 40,78 €

30,99 €
μόνο 29,99 €

LR E-Shop Link

Έκπτωση

Πατήστε πάνω στις
φωτογραφίες των
προϊόντων και
μεταφερθείτε αμέσως
στη σελίδα τους στο
e-shop της LR!

έως

Προστατευτείτε
ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΎΣΤΕ
ΤΟΝ ΉΛΙΟ

26 %

ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
23091

Aloe Vera Sun Σετ 4
Αντηλιακή Κρέμα SPF 50 • 75 ml • 23072
After Sun Κρέμα-Gel • 200 ml • 23070
Σύνολο Μεμον. Προϊόντων

29,49 €
18,89 €
48,38 €

Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 46,18 €

35,99 €
μόνο 34,39 €

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ
Aloe Vera Sun Σετ 5

23093

Anti-Aging Αντηλιακή Κρέμα SPF 20 • 50 ml • 23074
After Sun Κρέμα-Gel • 200 ml • 23070

22,99 €
18,89 €

Σύνολο Μεμον. Προϊόντων

41,88 €

Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 40,78 €

30,99 €
μόνο 29,99 €
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Ειδικές
τιμές

LR E-Shop Link
Πατήστε πάνω στις
φωτογραφίες των
προϊόντων και
μεταφερθείτε αμέσως στη
σελίδα τους στο e-shop
της LR!

Έκπτωση

ΑΦΡΙΖΟΥΣΑ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Aloe Vera Magic Bubble Mask

20 %
20789

• Καθαρίζει σε βάθος και εμποδίζει τη συσσώρευση ρύπων, για λαμπερή και
όμορφη επιδερμίδα!0
• Με Aloe Vera, εκχύλισμα Moringa, εκχύλισμα τζίντζερ & το καινοτόμο Bubble
Booster
50 ml
16,99 € (33,98 € ανά 100 ml)
16,39 € (32,78 € ανά 100 ml)

Ελλάδα 21,49 €
Κύπρος 20,69 €

Έκπτωση

21 %

ΠΕΙΤΕ ΑΝΤΙΟ ΣΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

PowerLIFT

28091

• Αντιγηραντική περιποίηση για τη γυναικεία και την ανδρική επιδερμίδα
• Ενυδατώνει, αναζωογονεί και συσφίγγει την επιδερμίδα, για
περισσότερη ζωντάνια, ενέργεια και ελαστικότητα.
30 ml
Ελλάδα 22,99 €
Κύπρος 22,99 €

17,99 € (59,97 € ανά 100 ml)
17,99 € (59,97 € ανά 100 ml)

Έκπτωση
ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
Sleeping Mask

21 %
71011

• Περιποιείται και αναζωογονεί την επιδερμίδα κατά τη διάρκεια της νύχτας
50 ml
Ελλάδα 22,99 €
Κύπρος 22,49 €

17,99 € (35,98 € ανά 100 ml)
17,59 € (35,18 € ανά 100 ml)

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Για Κάθε
Μέρα

Έκπτωση

26 %

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ
ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΗ & ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Aloe Vera Σετ Καθαρισμού Προσώπου

20798

Για τον καθημερινό καθαρισμό της επιδερμίδας:
ΒΗΜΑ 1: Χρησιμοποιήστε το Εξισορροπιστικό Γαλάκτωμα Καθαρισμού για να αφαιρέσετε το
μακιγιάζ και τους ρύπους από την επιδερμίδα
ΒΗΜΑ 2: Η Καθαριστική Λοσιόν Προσώπου αναζωογονεί και καταπραΰνει την επιδερμίδα μετά
τον καθαρισμό
ΒΗΜΑ 3: Για μια εντατική εμπειρία αναζωογόνησης της επιδερμίδας:
Εφαρμόστε την Aloe Vera Magic Bubble Mask 1-2 φορές την εβδομάδα, για να απομακρύνετε
αποτελεσματικά τους περιβαλλοντικούς ρύπους που συσσωρεύονται στην επιδερμίδα.
• Εξισορροπιστικό Γαλάκτωμα Καθαρισμού | 200 ml
• Καθαριστική Λοσιόν Προσώπου | 200 ml
• Magic Bubble Mask | 50 ml
Σύνολο Μεμονωμένων Προϊόντων
Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 50,07 €

50,87 €
37,49 €
μόνο 36,99 €
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LR E-Shop Link

Πατήστε πάνω στις
φωτογραφίες των
προϊόντων και
μεταφερθείτε αμέσως
στη σελίδα τους στο
e-shop της LR!

πείτε αντίο

ΣΤΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ!

7

OILS

+

Aloe Vera Nutri-Repair
Σύστημα Περιποίησης Μαλλιών

Extra
Δώρο

20763

Το σύστημα περιποίησης μαλλιών Aloe Vera Nutri-Repair θρέφει, δυναμώνει και επανορθώνει τα
μαλλιά, ενώ παράλληλα τα προστατεύει από το σπάσιμο.
Περιέχει ένα μοναδικό συνδυασμό από 7 φυσικά έλαια, το Nutri-Oil-Repair, που χαρίζει στα
μαλλιά μεταξένια απαλότητα και υγιή λάμψη. Διότι τα πλούσια και λαμπερά μαλλιά χαρίζουν
αυτοπεποίθηση από τη ρίζα έως τις άκρες.
Σαμπουάν • 200 ml
Μαλακτική Κρέμα • 200 ml
Μάσκα Μαλλιών • 200 ml
+ ΔΩΡΟ Leave-In Κούρα Μαλλιών 150 ml αξίας 13,99 €
Σύνολο Μεμονωμένων Προϊόντων
Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 54,76 €

56,96 €
38,99 €
μόνο 37,49 €

TΟ ΙΣΧΥΡΟ ΔΙΔΥΜΟ ΓΙΑ
ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΚΝΑ
ΜΑΛΛΙΑ

Έκπτωση

1στο6πρ%
οϊόν
L-Recapin Σετ

Έκπτωση

3στ3ο σ%
ετ
Έκπτωση

%
4
1
στο προϊόν
27004

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κληρονομικής τριχόπτωσης, το Σαμπουάν και η
Τονωτική Λοσιόν L-Recapin δίνει τη λύση: σταματά την κληρονομική τριχόπτωση και
αποδεδειγμένα βελτιώνει τον όγκο των μαλλιών με έναν καινοτόμο σύμπλεγμα
δραστικών συστατικών, το Procapil®.
ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ:
Η συστηματική και μακροπρόθεσμη χρήση του Σαμπουάν και της Τονωτικής Λοσιόν
εξασφαλίζει το ιδανικό αποτέλεσμα!
• Τονωτική Λοσιόν | 200 ml
• Σαμπουάν | 200 ml
Σύνολο Μεμονωμένων Προϊόντων
Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 67,98 €
L-Recapin Σαμπουάν
200 ml
Ελλάδα 23,99 €
Κύπρος 22,99 €
L-Recapin Τονωτική Λοσιόν
200 ml
Ελλάδα 46,99 €
Κύπρος 44,99 €

70,98 €
46,99 €
μόνο 45,99 €
27003
19,99 € (10,00 € ανά 100 ml)
18,99 € (9,50 € ανά 100 ml)
27001
39,99 € (20,00 € ανά 100 ml)
38,39 € (19,20 € ανά 100 ml)
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LR E-Shop Link

Aloe Vera Διαμορφωτικό
Gel Σώματος

27536

Αναζωογονητικό gel που απορροφάται
γρήγορα για την κοιλιά, τα μπράτσα και
τους μηρούς.
• Με 30% gel Aloe Vera, βιολογικό
εκχύλισμα πράσινου τσαγιού και Inteslim®,
ένα σύμπλεγμα δραστικών συστατικών
που χαρίζει ελαστικότητα και σφριγηλή
όψη στην επιδερμίδα
•Η
 συστηματική χρήση βοηθά στη μείωση
της περιφέρειας της κοιλιάς
•Η
 επιδερμίδα λειαίνεται και γίνεται πιο
σφριγηλή με τη συστηματική χρήση
200 ml
Ελλάδα
Κύπρος

29,99 € (15,00 € ανά 100 ml)
28,99 € (14,50 € ανά 100 ml)

Aloe Vera Διορθωτική
Κρέμα Σώματος

Πατήστε πάνω στις
φωτογραφίες των
προϊόντων και
μεταφερθείτε αμέσως
στη σελίδα τους στο
e-shop της LR!

27535

Πλούσια κρέμα σώματος για τους μηρούς
και τους γλουτούς
•Μ
 ε 30% gel Aloe Vera, βιολογικό
εκχύλισμα πράσινου τσαγιού και το
Legance ®, ένα σύμπλεγμα δραστικών
συστατικών που βελτιώνει την
ανομοιόμορφη υφή της επιδερμίδας
•Β
 ελτιώνει την ελαστικότητα και την
απαλότητα της επιδερμίδας
•Λ
 ειαίνει και προσδίδει ομοιόμορφη υφή
στην επιδερμίδα
200 ml
Ελλάδα
Κύπρος

29,99 € (15,00 € ανά 100 ml)
28,99 € (14,50 € ανά 100 ml)

ΤΡΌΠΟΣ ΧΡΉΣΗΣ:

Μπείτε το ντους και αφού εφαρμόσετε το Aloe Vera Αναζωογονητικό Gel για το ντους στο
νωπό ειδικό Γάντι για μασάζ, κάντε κυκλικές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω και με
κατεύθυνση προς την καρδιά.
Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η μικροκυκλοφορία, ώστε τα δραστικά συστατικά των
προϊόντων που θα ακολουθήσουν να απορροφηθούν καλύτερα, απομακρύνονται τα
υπολείμματα των προϊόντων από προηγούμενες εφαρμογές και προετοιμάζεται η
επιδερμίδα ιδανικά. Ξεβγάλτε, βγείτε από το ντους, σκουπιστείτε και εφαρμόστε πρώτα
το Διαμορφωτικό Gel Σώματος και στη συνέχεια την Διορθωτική Κρέμα Σώματος στα
σημεία που το έχουν ανάγκη.
Η συστηματική χρήση εξασφαλίζει το μέγιστο αποτέλεσμα!
Προετοιμαστείτε κατάλληλα για το καλοκαίρι που είναι προ των πυλών και απολαύστε το
με νέα υπέροχη σιλουέτα!

το σώμα σας!

ΓΙΑ ΝΕΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ

Extra
Δώρο

+
LR ALOE VIA Aloe Vera Toning Σετ

27529

Ο Μάιος είναι παραδοσιακά ο μήνας που μας κάνει να σχεδιάζουμε τις εξορμήσεις μας στην
παραλία. Ανεξαρτήτως αν αυτό θα γίνει ή όχι σύντομα πραγματικότητα, τα ανάλαφρα
ανοιξιάτικα ρούχα μας, αναδεικνύονται υπέροχα όταν έχουμε μια όμορφη σιλουέτα.
Προετοιμάστε, λοιπόν κατάλληλα το σώμα σας με τους δύο ειδικούς της περιποίησης σώματος:
Αloe Vera Διαμορφωτικό Gel Σώματος και Aloe Vera Διορθωτική Κρέμα Σώματος. Χαρίζουν
ευχάριστη αίσθηση και ομοιόμορφη όψη στην επιδερμίδα σας. Η Aloe Vera σε συνδυασμό με το
εκχύλισμα πράσινου τσαγιού και τα αποτελεσματικά σύμπλοκα δραστικών συστατικών, σας
βοηθά να αισθάνεστε πραγματικά όμορφα με το σώμα σας, λίγο πριν την έναρξη του
καλοκαιριού.
Aloe Vera Διαμορφωτικό Gel Σώματος
Aloe Vera Διορθωτική Κρέμα Σώματος

22,99 €
18,89 €

Σύνολο Μεμον. Προϊόντων

59,98 €

+ ΔΩΡΟ γάντι για το Ντους

Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 57,98 €

49,99 €
μόνο 48,49 €
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ΤΟ ΛΟΥΣΙΜΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:
ΞΕΜΠΛΕΚΕΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ
Aloe Vera Kids 3σε1 Αφρόλουτρο,
Σαμπουάν & Conditioner

Έκπτωση

13 %
20328

• Καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα και τα μαλλιά, χαρίζει ενυδάτωση
• Ήπια σύνθεση που κάνει τα μαλλιά ευκολοχτένιστα
• Με φρουτώδες άρωμα ροδάκινου
250 ml
Ελλάδα 11,49 €
Κύπρος 10,99 €

9,99 € (4,00 ανά 100 ml)
9,59 € (3,84 € ανά 100 ml)

ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ-GEL
ΓΙΑ ΓΕΡΑ ΔΟΝΤΑΚΙΑ
Aloe Vera Παιδική Οδοντόκρεμα-Gel

20329

• Ήπιος καθαρισμός των παιδικών δοντιών
• Περιέχει ποσότητα φθορίου κατάλληλη για παιδιά
• Προστατεύει από την τερηδόνα και δυναμώνει το σμάλτο
50 ml
Ελλάδα
Κύπρος

5,49 € (10,98 ανά 100 ml)
5,29 € (10,58 € ανά 100 ml)

Το σύνθημα “Made in
Germany” είναι η δική μας
υπόσχεση ποιότητας,
στην οποία μπορείτε να
βασιστείτε 100%.

Απαλή περιποίηση
& ΖΟΥΓΚΛΟΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Έκπτωση

29 %

H σειρά Aloe Vera Kids, μετατρέπει την
γκρίνια και τις διαπραγματεύσεις στο
μπάνιο, σε ατελείωτη ζουγκλοδιασκέδαση!
Η ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε gel
Aloe Vera αναζωογονεί, ενυδατώνει,
καταπραΰνει και προστατεύει. Με ιδανική
σύνθεση για την ευαίσθητη παιδική
επιδερμίδα και τα νεογιλά δοντάκια.

ALOE VERA KIDS
ΣΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΣΕΤ
Aloe Vera Kids Σετ

20330

•Π
 αιδική Οδοντόκρεμα-Gel
50 ml
• 3σε1 Αφρόλουτρο, Σαμπουάν & Conditioner
250 ml
Σύνολο Μεμονωμένων Προϊόντων

16,98 €

Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος 16,28 €

11,99 €
11,49 €
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Άγγιγμα φρεσκάδας
για την επιδερμίδα
του προσώπου
Ειδική τιμή
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑ
& ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΓΙΑ
ΛΑΜΠΕΡΗ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Aloe Vera Δροσιστικό
Gel-Κρέμα

26 %

20679

Έκπτωση

• Ανάλαφρη κρέμα με υφή gel που απορροφάται
γρήγορα
• Με 50% gel Aloe Vera και βιολογικό εκχύλισμα ελιάς
• Αναζωογονεί και δροσίζει την επιδερμίδα
50 ml
Ελλάδα 22,99 €
16,99 € (33,98 ανά 100 ml)
Κύπρος 22,99 €
16,99 € (33,98 € ανά 100 ml)

LR Health & Beauty Systems ΜΕΠΕ

Κωδ.: 95715-410

14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Ο/Η LR Συνεργάτης σας:

GR/CY

Η αγορά των LR προϊόντων γίνεται μέσω
των LR συνεργατών.
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.

