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Αποκτήστε το

τώρα!
Limitend
Editio

Must-have
προϊόντα για
το καλοκαίρι!
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Φρουτώδης
φρεσκάδα

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

AFTER-SUN ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Aloe Vera After Sun Μάσκα Προσώπου 23106
• Δροσιστική και αναζωογονητική after-sun μάσκα
προσώπου που ενεργοποιεί τη διαδικασία του μαυρίσματος
• Περιέχει ακτινίδιο το οποίο με τις καταπραϋντικές του ιδιότητες,
ηρεμεί και αναζωογονεί την επιδερμίδα μετά την έκθεση στον ήλιο
• Αναζωογονεί, περιποιείται και δροσίζει εντατικά την επιδερμίδα
μετά την έκθεση στον ήλιο, με 50% gel Aloe Vera
• Δροσιστική σύνθεση με φυσική κυτταρίνη που προσφέρει ένα extra
άγγιγμα φρεσκάδας
Τρόπος χρήσης: Εφαρμόστε ποσότητα ίση με 3 πατήματα της αντλίας
σε καθαρό πρόσωπο. Αφήστε τη μάσκα να δράσει για 5-10 λεπτά και
αφαιρέστε τα υπολείμματα με μία νωπή πετσέτα ή με χλιαρό νερό.
50ml
Ελλάδα
Κύπρος

21,99 € (43,98 € ανά 100 ml)
21,09 € (42,18 € ανά 100 ml)

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

Έκπτωση

2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΡΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LR ALOE VIA Summer & Sun Σετ

21 %

20811

After Sun Μάσκα Προσώπου
Ενυδατικό Σπρέι
Προσώπου & Σώματος
Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων

32,98 €

Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 31,68 €

25,99 €
24,99 €

Όμορφη επιδερμίδα
το κα λοκαίρι χάρη
στο ακτινίδιο

Το ακτινίδιο περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από κάθε
άλλο φρούτο*, ενώ του αποδίδουν ισχυρή αντιοξειδωτική
δράση. Βοηθά στην προστασία της επιδερμίδας από τις
ελεύθερες ρίζες και προλαμβάνει τον σχηματισμό
μελαγχρωματικών κηλίδων.* Το ακτινίδιο καταπραΰνει
και υποστηρίζει τη φυσική διαδικασία
αναζωογόνησης της ερεθισμένης
επιδερμίδας.**

ΑΙΣΘΗΣΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ
ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
Aloe Vera Ενυδατικό Σπρέι Προσώπου & Σώματος

*www.camillen60.de
**www.naturalbeauty.de

20810

• Σπρέι για ενυδάτωση σε πρόσωπο και σώμα
• Χαρίζει μια έντονη αίσθηση φρεσκάδας και πλούσια ενυδάτωση με 50% Aloe Vera
Τρόπος χρήσης: Ψεκάστε το από απόσταση περίπου 30 εκατοστών στο
πρόσωπο και το σώμα. Η ανάλαφρη σύνθεση του σπρέι απορροφάται
γρήγορα, ενώ μπορείτε να το εφαρμόσετε ακόμη και πάνω από το μακιγιάζ.
Συμβουλή: Για ακόμη πιο έντονη εμπειρία φρεσκάδας, φυλάξτε το σπρέι στο ψυγείο!
100ml
Ελλάδα 10,99 € | Κύπρος 10,59 €
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Προστασία από την
ηλιακή ακτινοβολία

ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ

Tα Aloe Vera προϊόντα αντηλιακής προστασίας από τη σειρά LR ALOE VIA,
καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επιδερμίδας, χάρη στην ευρεία γκάμα που
περιλαμβάνει ποικιλία προϊόντων με διαφορετικές υφές και δείκτες προστασίας.
Αυτό που χαρακτηρίζει τη σειρά είναι η ιδιαίτερα υψηλη περιεκτικότα σε gel Aloe
Vera για εντατική ενυδάτωση, καταπράυνση και ανάπλαση.
Όλα τα προϊόντα περιέχουν ισορροπημένη αναλογία φίλτρων προστασίας από την
UVA και UVB ακτινοβολία, είναι δερματολογικά ελεγμένα, χωρίς parabens και
ορυκτά έλαια,.
Μετά την έκθεση στον ήλιο καταπραΰνετε την επιδερμίδα σας με το Aloe Vera
After Sun Κρέμα-Gel που, με 70% Aloe Vera, βούτρο καριτέ και μενθόλη,
ανακουφίζει και δροσίζει άμεσα την ερεθισμένη επιδερμίδα.

SPF

30

ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ
ΕΛΑΦΡΩΣ ΜΑΥΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Aloe Vera Sun Σετ 2

23089

Αντηλιακή Λοσιόν SPF 30 • 100 ml • 23071
After Sun Κρέμα-Gel • 200 ml • 23070

18,89 €
18,89 €

Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων

37,78 €

Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 36,68 €

27,99 €
26,99 €

SPF

30

ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΩΣ ΜΑΥΡΙΣΜΕΝΗ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Aloe Vera Sun Σετ 3
Sun Spray Active SPF 30 • 125 ml • 23073
After Sun Κρέμα-Gel • 200 ml • 23070

23090
22,99 €
18,89 €

Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων

41,88 €

Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 40,78 €

30,99 €
29,99 €

LR E-Shop Link

Έκπτωση

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

26 %

έως

SPF

20

ΜΑΥΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

23088

Aloe Vera Sun Σετ 1
Αντηλιακό Gel/Κρέμα SPF 20 • 100 ml • 23075
After Sun Κρέμα-Gel • 200 ml • 23070

18,89 €
18,89 €

Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων

37,78 €

Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 35,58 €

27,99 €
26,39 €

SPF

ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Aloe Vera Sun Σετ 4

23091

Αντηλιακή Κρέμα SPF 50 • 75 ml • 23072
After Sun Κρέμα-Gel • 200 ml • 23070

29,49 €
18,89 €

Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων

48,38 €

Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 46,18 €

35,99 €
34,39 €

50

SPF

20

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 Μεμονωμένων προϊόντων

41,88 €

Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 40,78 €

30,99 €
29,99 €
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Αρωμάτων
Έφθασαν τα πρώτα διφασικά αρώματα της LR! Ζήστε την εμπειρία
μας μοναδικής έκρηξης χρωμάτων και αρωμάτων. Εμπνευσμένα από
τη φρεσκάδα των ζουμερών καλοκαιρινών φρούτων και τα ζωηρά
χρώματα των δροσιστικών cocktail του καλοκαιριού, τα αρώματα 2
φάσεων σας φτιάχνουν τη διάθεση! Ανακινήστε το μπουκάλι του
αρώματος, ψεκαστείτε και απολαύστε μια συναρπαστική αίσθηση
καλοκαιριού στην επιδερμίδα…

Ανακινήστε!
Ψεκάστε!
Απολαύστε!

ΞΥΛΩΔΕΙΣ, ΠΙΚΑΝΤΙΚΕΣ, ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
ΝΟΤΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
LR Classics Tropical Shake
Ανδρικό Άρωμα

3295-167

Η μπλε φάση του αρώματος περιέχει νότες από
λεμόνι, gin και γιασεμί, ενώ η πράσινη φάση
χαρακτηρίζεται από ευωδιές φράπας, κάρδαμου
και ξύλου κέδρου, που προσδίδουν στο ανδρικό
άρωμα μια δροσιστική, πικάντικη αρωματική νότα.
50 ml
Ελλάδα
Κύπρος

19,99 €
19,19 €

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΑ
ΝΈΑ ΑΡΏΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΈΝΤΥΠΗ
ΈΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
LR WORLD

Έκπτωση

17 %

Ανακινήστε!
Ψεκάστε!
Απολαύστε!

ΖΩΗΡΕΣ, ΕΞΩΤΙΚΕΣ ΝΟΤΕΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
LR Classics Tropical Shake
Γυναικείο Άρωμα

3295-132

Η κόκκινη φάση του αρώματος, με γρεναδίνη, άγριες
φράουλες, ιβίσκο και καρύδα, συναντά την κίτρινη
φάση, με πορτοκάλι, αχλάδι Nashi και ζαχαροκάλαμο,
δημιουργώντας μια ακαταμάχητα εξωτική αύρα.
50 ml
Ελλάδα
Κύπρος

19,99 €
19,19 €

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ COCKTAILS ΑΡΩΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ
LR Classics Tropical Shake Σετ 2 τεμ. επιλογής

30288

LR Classics Tropical Shake Γυναικείο Άρωμα
LR Classics Tropical Shake Ανδρικό Άρωμα
Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων

39,98 €

Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 38,38 €

32,99 €
31,59 €

Ελεύθερη
επιλογή
αρωμάτων!*

*	Ελεύθερη επιλογή ανάμεσα στους εξής συνδυασμούς αρωμάτων: 2 Γυναικεία Αρώματα ή 2 Ανδρικά Αρώματα ή
1 Ανδρικό και 1 Γυναικείο Άρωμα
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ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΕΣΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Με ανάλαφρη, κρεμώδη και δροσιστική υφή που σας θυμίζει το αγαπημένο σας
παγωτό, τα προϊόντα περιποίησης Ice, Ice Berry έρχονται για να σας ξετρελάνουν
με το φρουτένιο άρωμά τους και να προσφέρουν πλούσια περιποίηση στην
επιδερμίδα. Τόσο απολαυστικά που δεν μπορείτε να τους αντισταθείτε!

ΑΠΑΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΚΡΕΜΩΔΗ ΥΦΗ
Ice, Ice Berry Αφροντούς

27105

• Αφροντούς με ανάλαφρη, κρεμώδη υφή
• Καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα
• Με φρουτώδες, αναζωογονητικό άρωμα
μούρων
200 ml
Ελλάδα
Κύπρος

10,99 € (5,50 € ανά 100 ml)
10,59 € (5,30 € ανά 100 ml)

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ &
ΦΡΟΥΤΕΝΙΟ

ΑΡΩΜΑ ΜΟΥΡΩΝ

LR E-Shop Link

Έκπτωση

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

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ, ΦΡΟΥΤΕΝΙΟ
ΑΡΩΜΑ ΜΟΥΡΩΝ

26 %

Ice, Ice Berry Σετ

27107

Αφροντούς
Κρέμα Σώματος
Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων

24,98 €

Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 23,98 €

18,49 €
17,69 €

Δροσιστική
αίσθηση
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ
Ice, Ice Berry Κρέμα Σώματος

27106

• Με ανάλαφρη, δροσιστική υφή
• Με βιταμίνη Ε, υαλουρονικό οξύ και μενθόλη
• Απορροφάται γρήγορα και προσφέρει extra
ενυδάτωση στην επιδερμίδα
• Με φρουτώδες, αναζωογονητικό άρωμα μούρων
200 ml
Ελλάδα
Κύπρος

13,99 € (7,00 € ανά 100 ml)
13,39 € (6,70 € ανά 100 ml)
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SUMMER

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

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 Συμπυκνωμένο Gel 100 ml, αξίας 17,89 €
Σύνολο Μεμονωμένων Προϊόντων

124,48 €

Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 110,46 €

98,41 €
μόνο 91,49 €

Τιμή μεμονωμένου προϊόντος
Aloe Vera Drinking Gel
Açai Pro Summer 1000 ml
Ελλάδα
Κύπρος

81100
35,53 €
32,99 €

* 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.

Extra
Δώρο
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Extra
Δώρο

SUMMER

PROTECTION

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

TIP
Ο ιδανικός συνδυασμός για ολιστική
ενυδάτωση από έξω με καλλυντική
φροντίδα και εκ των έσω με διατροφικό
συμπλήρωμα!

TIP
Το Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel προσφέρει
δροσιά και ανάπλαση στην επιδερμίδα, μετά
από την έκθεση στον ήλιο.

Απολαύστε προστασία
EΝΥΔΆΤΩΣΗ, ΔΥΝΑΤΉ ΆΜΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΑΠΌ ΤΟΝ ΉΛΙΟ ΜΕ ΛΙΓΌΤΕΡΕΣ ΑΠΌ 90KCAL

1

4
40 ml
Aloe vera gel acai pro
summer

2
2-3 σταγόνες
λεμόνι

5
100 ml
Herbal fasting tea

3

50 ml
χυμό φρούτων χωρίς
ζάχαρη

Acai r
Summoen
Passi

Θρυμματισμένος
πάγος

TIP
Προσθέστε το Herbal fasting tea αφού
έχει κρυώσει, για να μην αλλοιωθούν τα
πολύτιμα συστατικά του Aloe vera gel
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Hello Summer!

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΣΑΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

Η summer edition του "Κουτιού Πρώτων Βοηθειών" είναι ένα υπέροχο υφασμάτινο
νεσεσέρ, για να έχετε πάντα μαζί σας τη λύση σε οποιονδήποτε καλοκαιρινό ερεθισμό
απειλήσει την καλή σας διάθεση.

Aloe Vera Ενυδατικό
Συμπυκνωμένο Gel
Με 90% καθαρό gel από το φύλλο της
Aloe Vera, σε μορφή πολύ κοντινή με την
πρωταρχική υφή, προτείνεται για την
ερεθισμένη και αφυδατωμένη επιδερμίδα.
Προσφέρει εντατική ενυδάτωση, δροσίζει
και αναζωογονεί την επιδερμίδα μετά την
έκθεση στον ήλιο.

Aloe Vera Σπρέι Άμεσης Δράσης
Με 83% gel Aloe Vera και 12 εκχυλίσματα βοτάνων, απλώνεται
σαν ένα προστατευτικό φιλμ πάνω στην ερεθισμένη επιδερμίδα
και την βοηθά να ανακτήσει τη φυσική της ισορροπία.
Καταπραΰνει και αναζωογονεί την επιδερμίδα που
ταλαιπωρείται από τις υψηλές θερμοκρασίες.

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΦΟΔΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΣΑΣ
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
LR ALOE VIA Summer Bag

20809

Σπρέι Άμεσης Δράσης · 150 ml
Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel · 100 ml
Προστατευτική Κρέμα με Πρόπολη · 100 ml
Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων

50,87 €

Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 48,77 €

43,99 €
41,99 €

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

Έκπτωση

13 %

Aloe Vera Προστατευτική Κρέμα
με Πρόπολη
Με 79% gel Aloe Vera και πρόπολη,
ενισχύει τον φυσικό επιδερμικό
φραγμό και ηρεμεί την επιδερμίδα.
Περιποιείται και θρέφει απαλά, ενώ
απλώνει ένα προστατευτικό φιλμ στην
επιδερμίδα. Για πλούσια περιποίηση
και θρέψη όπου κι αν βρίσκεστε!
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Η ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ

αντιγήρανση

Περνάτε πολλές ώρες την ημέρα μπροστά από μια οθόνη; Μπορείτε
πλέον να προστατευτείτε εύκολα και αποτελεσματικά από τα αρνητικά
αποτελέσματα του μπλε φωτός. Εφαρμόστε καθημερινά τον έξυπνο ορό
ως βάση, πριν από τα προϊόντα περιποίησης προσώπου που
χρησιμοποιείτε. LR ZEITGARD BLUE LIGHT DEFENDER – η έξυπνη
προστασία από την ψηφιακή γήρανση!

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 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 €

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 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 €

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΙ
ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΡΙΖΕΣ

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

LR E-Shop Link

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

ΑΝΤΑΝ
ΤΟ ΜΠΛ

Το εκχύλισμα
περιέχει μια χρ
που αντανακ
φω

1

2

Βήμα

Βήμα

Εφαρμόζετε κάθε πρωί
τον έξυπνο ορό Blue
Light Defender σε
καθαρό πρόσωπο.

Μετά από περίπου ένα λεπτό
μπορείτε να συνεχίσετε με την
εφαρμογή των προϊόντων
καθημερινής περιποίησης που
χρησιμοποιείτε.

ΝΑΚΛΑ
ΛΕ ΦΩΣ

α σπιρουλίνας
ρωστική ουσία
κλά το μπλε
ως.

Έκπτωση
έως

21 %
με το Σετ

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ
ΓΗΡΑΝΣΗΣ
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 €

ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 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 €

ΕΠΑΝΟΡΘΩΝΕΙ
ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Το εκχύλισμα σπιρουλίνας
περιέχει ένα ειδικό ένζυμο
που επανορθώνει τις
κυτταρικές βλάβες.

77,98 €
61,99 €
μόνο 59,99 €

Blue Light Defender 71060
30 ml
Ελλάδα
54,99 € (183,30 € ανά 100 ml)
Κύπρος
52,79 € (175,97 € ανά 100 ml)
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ΑΠΑΛΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ

Aloe Vera
Έκπτωση

28 %

Aloe Vera Περιποιητικά
Μαντηλάκια Καθαρισμού

20672

Ιδιαίτερα πρακτικά μαντηλάκια καθαρισμού της
επιδερμίδας όταν είστε καθ’ οδόν. Κατάλληλα για κάθε
τύπο επιδερμίδας
ΓΙΑΤΙ: Ο σωστός καθαρισμός της επιδερμίδας και των
ματιών είναι η βάση για την μετέπειτα εφαρμογή των
προϊόντων περιποίησης. Τα Aloe Vera Περιποιητικά
Μαντηλάκια Καθαρισμού προσφέρουν ήπιο και
αποτελεσματικό καθαρισμό στο πρόσωπο, το λαιμό και
τα μάτια. Αφαιρούν τους ρύπους, το σμήγμα και το
μακιγιάζ, χωρίς να ξηραίνουν την επιδερμίδα, καθώς δεν
περιέχουν οινόπνευμα.
ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Το 30% gel Aloe Vera χαρίζει καταπράυνση
και φροντίδα, το εκχύλισμα αγριοτριανταφυλλιάς έχει
αντιγηραντικές και αναπλαστικές ιδιότητες, ενώ το
αμυγδαλέλαιο είναι ιδανικό για την απαλή περιποίηση των
ματιών και του προσώπου.
25 τεμάχια
Ελλάδα 6,29 €
Κύπρος 6,29 €

4,49 €
4,49 €

ΑΠΑΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΚΑΘ’
ΟΔΟΝ

TIP
Τα Aloe Vera Περιποιητικά
Μαντηλάκια Καθαρισμού
είναι ιδανικά για χρήση
καθ’ οδόν. Συνηθίστε
να τα έχετε μαζί σας
στις καλοκαιρινές σας
βόλτες, είτε στη θάλασσα,
είτε στους μακρινούς
περίπατους. Καθαρίστε
την επιδερμίδα σας και
ανανεώστε την αντηλιακή
σας κρέμα συστηματικά.

Έκπτωση

22 %
TIP

Για την απόλυτη υγιεινή
της επιδερμίδας έχετε
πάντα μαζί σας το LR PROTECTION Hydro-Alcoholic
Σπρέι για τα Χέρια που
προσφέρει υγιεινή και
προστασία από τα μικρόβια

ΓΙΑ ΜΕΤΑΞΕΝΙΑ ΑΠΑΛΑ ΧΕΡΙΑ
Aloe Vera Σετ Κρεμοσάπουνων
20617
Aloe Vera Απαλό Καθαριστικό Κρεμοσάπουνο &
Aloe Vera Κρεμοσάπουνο Ανταλλακτικό
ΓΙΑΤΙ: Το συχνό πλύσιμο των χεριών με προϊόντα που δεν
είναι ήπια, αφυδατώνει την επιδερμίδα των χεριών. Το
Aloe Vera Απαλό Καθαριστικό Κρεμοσάπουνο, θρέφει και
ενυδατώνει την επιδερμίδα των χεριών, ενώ έχει
πρακτική συσκευασία που γεμίζει και χρησιμοποιείται
ξανά
ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Χάρη στην περιεκτικότητα σε 38% gel
Aloe Vera χαρίζει ενυδάτωση και φροντίδα. Πολύτιμα
συστατικά όπως το εκχύλισμα καλέντουλας που
καταπραΰνει, η βιταμίνη Ε που αναπλάθει και τα
γλυκερίδα κοκοφοίνικα με αντιοξειδωτικές και ενυδατικές
ιδιότητες, συνεργάζονται σε αυτήν την ήπια και
αποτελεσματική σύνθεση
Σύνολο Μεμονωμένων Προϊόντων
Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 23,08 €

23,18 €
17,99 €
μόνο 17,89 €

TIP
Συνηθίστε να πλένετε
τα πινέλα του μακιγιάζ
σας με το Aloe Vera
Απαλό Καθαριστικό
Κρεμοσάπουνο κάθε 1-2
εβδομάδες. Βάλτε λίγο
κρεμοσάπουνο στο χέρι
σας, βρέξτε το πινέλο
με νερό και γυρίστε το
με κυκλικές κινήσεις
πάνω στο χέρι ώστε να
περάσει σε όλες τις τρίχες
του πινέλου. Ξεπλύνετε
επιμελώς το πινέλο, και
αφήστε το να στεγνώσει
στην άκρη ενός τραπεζιού
για 24 ώρες.
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Έκπτωση

20 %

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΗ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Aloe Vera Ρυθμιστική Κρέμα DermaIntense

20606

ΤΙ ΕΙΝΑΙ: Ειδική κρέμα περιποίησης για τα σημεία της
επιδερμίδας που παρουσιάζουν ερυθρότητα, φολίδες,
κνησμό και αφυδάτωση
ΓΙΑΤΙ: Επιστημονικά αποδεδειγμένη δράση*, ενισχύει τον
φυσικό επιδερμικό φραγμό της επιδερμίδας και
σταθεροποιεί το επίπεδο υγρασίας της επιδερμίδας.
Περιποιείται τα σημεία που παρουσιάζουν ξηρότητα,
κάνει την επιδερμίδα βελούδινη και ανακουφίζει από την
ερυθρότητα και την φαγούρα. Η επιδερμίδα ανακτά την
φυσική της ισορροπία.

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΜΕ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ – από
τον Οκτώβριο του 2018
90
80

Βελτίωση σε % μετά
από 4 εβδομάδες
χρήσης
DermaIntense

70
60

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Με 20% gel Aloe Vera που έχει ενυδατική
και ρυθμιστική δράση και ενισχύει περαιτέρω τη δράση
της βιταμίνης Β12. Το έλαιο νυχτολούλουδου ενισχύει το
φυσικό επιδερμικό φραγμό και εξισορροπεί το
υδρολιπιδικό φιλμ της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα
οξυάκανθου (ή βερβερίδα αλλιώς), έχει καταπραϋντικές
και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα σε
καθαρή επιδερμίδα
Ελλάδα 34,59 €
Κύπρος 33,59 €

27,49 € (54,98 € ανά 100 ml)
26,69 € (53,38 € ανά 100 ml)

50
40

TIP

30
20
10
0
Αρχιτεκτονική
της επιδερμίδας
σύμφωνα με
προσωπικά,
δερματολογικά
και αντικειμενικά
κριτήρια

Λίπος

Υγρασία

Τραχύτητα

Καθαρίστε καλά την επιδερμίδα, αφαιρώντας τα
υπολείμματα προϊόντος και ρύπων πριν επαναλάβετε
την εφαρμογή.
*Σύμφωνα με δερματολογική μελέτη που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Dermatest GmbH, με μετρήσεις σε
20 συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων το Μάιο του 2010

LR E-Shop Link

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

Έκπτωση

21 %

ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΜΕΝΟΥΣ ΜΥΣ
ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ
Aloe Vera Πολυλειτουργικό MSM Body Gel

20604

ΤΙ ΕΙΝΑΙ: Κρέμα περιποίησης, κατάλληλη για άτομα με
καταπονημένες αρθρώσεις και αθλητές
ΓΙΑΤΙ: Υποστηρίζει την αποκατάσταση των
καταπονημένων αρθρώσεων και μυών όταν συνδυάζεται
με ελαφρύ μασάζ. Χαρίζει σφριγηλότητα και ελαστικότητα
στην επιδερμίδα
ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 60% gel Aloe Vera που χαρίζει
ελαστικότητα και δροσιά στην επιδερμίδα. Το εκχύλισμα
ιτιάς ανακουφίζει από πόνους μυών και αρθρώσεων ενώ
έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Τα φύλλα
αρκτοστάφυλλου έχουν αντιοξειδωτικές και
αντιμικροβιακές ιδιότητες ενώ περιέχει επίσης και την
πολύτιμη οργανική ένωση θείου MSM. To MSM είναι μια
ουσία που συμβάλλει στην υγεία των αρθρώσεων και
βοηθά στη μείωση των φλεγμονών. Ο συνδυασμός με
υαλουρονικό οξύ και αλλαντοΐνη συμπληρώνουν την
στοχευμένη δράση στο σημείο εφαρμογής
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Εφαρμόστε το Gel πολλές φορές
την ημέρα απλώνοντας την στα σημεία του σώματος που
έχουν ανάγκη από περιποίηση
Ελλάδα 28,49 €
Κύπρος 27,29 €

22,49 € (11,25 € ανά 100 ml)
μόνο 21,49 € (10,75 € ανά 100 ml)

TIP
Αποτελεί ιδανικό συμπλήρωμα, ως προϊόν για εξωτερική
χρήση στο LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gel Freedom
και τις LR LIFETAKT Active Freedom Κάψουλες
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Πλήρη γεύματα
Figu Active Shakes:

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΈΝΑ ΜΕ ΠΟΛΎΤΙΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ
Δημιουργήσαμε για εσάς Shakes που συνδυάζουν τα υψηλής ποιότητας Figu Active
γευμάτα με καλοκαιρινά φρούτα.
Ρυθμίστε απολαυστικά το σωματικό σας βάρος!

Ιδανική ια
πρόταση γ

Ιδανική ια
πρόταση γ

βραδινό

πρωινό

Vanilla
Melon

• 250ml γάλα χαμηλών
λιπαρών
• 3 κσ Figu Active ρόφημα
βανίλια
• 1 φέτα πεπόνι παγωμένο
(80 γραμμάρια)
• 1κγ λιναρόσπορο ή
σπόρους chia
• 2 φυλλαράκια δυόσμου
• θρυμματισμένο πάγο
%ΔΤΑ

Yogurt and
fruits

• 200γρ γιαούρτι χαμηλών λιπαρών

• 3 κσ Figu Active Crunchy Cranberry
• 50 γρ κεράσια

• 1 κσ σταφίδες μαύρες (10 γραμμάρια)
• 1 κγ μέλι ανθέων

Διατροφική Αξία

Ανά μερίδα

Διατροφική Αξία

Ανά μερίδα

Ενέργεια kcal

257

Ενέργεια kcal

331

%ΔΤΑ

Λίπος (g)

9,4

Λίπος (g)

7,4

Υδατάνθρακες(g)

29,6

Υδατάνθρακες(g)

33,5

Φυτικές ίνες(g)

5

Φυτικές ίνες(g)

6,5

Πρωτεΐνη (g)

21

Πρωτεΐνη (g)

22

Βιταμίνη Α(μg)

497

62

Βιταμίνη Α(μg)

410

51

Βιταμίνη D(μg)

1,6

32

Βιταμίνη D(μg)

1,6

32

Bιταμίνη Ε (mg)

5,8

48

Bιταμίνη Ε (mg)

6,9

58

Bιταμίνη C (mg)

51,6

65

Bιταμίνη C (mg)

34,7

43

Ασβέστιο (mg)

465

57

Ασβέστιο (mg)

317

40

Σίδηρος (mg)

10,2

71

Σίδηρος (mg)

9,3

66

Μαγνήσιο (mg)

77

21

Μαγνήσιο (mg)

74

20

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΊΤΕ ΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ ΚΑΙ ΔΕΊΤΕ ΤΑ ΠΟΛΎΤΙΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΥΝ ΤΑ SHAKES

Έκπτωση

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

29 %

ν3
στο σετ τω

Figu Active Mix Σετ 3 τεμ

80266

Ελεύθερη επιλογή 3 τεμαχίων ανάμεσα σε όλες τις γεύσεις των προϊόντων Figu
Active:
Figu Active Ροφήματα:
Φράουλα-Μπανάνα, Latte Macchiato ή Βανίλια · 450 g συσκευασία
Figu Active Νιφάδες:
Crunchy Cranberry · 450 g
Σύνολο Μεμονωμένων Προϊόντων
Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 116,97 €

122,97 €
86,99 €
82,99 €

1
Το χρώμιο συμβάλλει στον φυσιολογικό μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών και στη διατήρηση του φυσιολογικού
επιπέδου σακχάρου στο αίμα. 2 Οι πρωτεΐνες συμβάλλουν στη διατήρηση και στην αύξηση της μυϊκής μάζας, καθώς και στη
διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών.

LR WORLD GET IT NOW 06.2020 23

3 ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Σύμμαχοι του μεταβολισμού

Το Fiber Boost, περιέχει κυρίως φυτικές
ίνες οι οποίες φροντίζουν για την ομαλή
λειτουργία του εντέρου αλλά και του
μεταβολισμού των μακροθρεπτικών
συστατικών.
Ακόμα το χρώμιο που περιέχει το προϊόν
είναι ιδιαίτερα βοηθητικό, για τη διατήρηση
των φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης στο
αίμα.
Οι ίνες μας ‘κόβουν’ την πείνα αλλά
φροντίζουν κιόλας για την ομαλή
λειτουργία της πέψης των τροφών, δράση
πολύ σημαντική όταν γίνεται προσπάθεια
ρύθμισης του σωματικού βάρους.

Απολαύστε το με νερό, γιατί με μόλις 19
θερμίδες μειώνεται το αίσθημα της πείνας
και προσφέρετε στο σώμα σας τις
πολύτιμες ίνες από το χαρούπι, το γκουάρ
και το κονγιάκ, που ρυθμίζουν την ομαλή
του λειτουργία.
Από την άλλη, οι πρωτεΐνες είναι
αναπόσπαστο κομμάτι μίας διατροφής που
στόχο έχει τη ρύθμιση του βάρους, αφού
φροντίζουν στο μέγιστο για τη διατήρηση
της μυϊκής μάζας.

Από τους σύμμαχους του μεταβολισμού δε
θα μπορούσε να λείπει το Aloe Vera
Drinking gel Peach, που αποτελείται κατά
98% από Αloe vera gel. To Aloe Vera gel
είναι γνωστό για τις πολλαπλές δράσεις
που προσφέρει στην υγεία. Εδώ
επικεντρωνόμαστε την αποτοξινωτική του
δράση. Το Aloe vera Drinking gel Peach
περιέχει συστατικά που βοηθούν την ομαλή
λειτουργία του μεταβολισμού και
υποστηρίζουν τις διαδικασίες
απομάκρυνσης των περιττών
παραπροϊόντων του.
Είναι ένας ειδικός για όσους φροντίζουν
το σώμα τους, δεν έχει προστεθεί
ζάχαρη και περιέχει συστατικά που
διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία του
σώματος όταν ακολουθεί διατροφή
μειωμένων θερμίδων.

Η μοναδική σύνθεση του Protein Power,
συμβάλλει στην προστασία του μυϊκού
συστήματος, την απώλεια βάρους μέσα
από την ενίσχυση της δράσης των μυών
και την καύση του λίπους. Κατά τη μείωση
των θερμίδων γίνεται καταβολισμός
προκειμένου το σώμα να ανταπεξέλθει
θερμιδικά, όταν προσφέρεται η απαραίτητη
ποσότητα πρωτεϊνών τότε εκείνο θα
καταβολήσει θα κάψει δηλαδή πιο εύκολα
το λίπος. Ταυτόχρονα η διατήρηση του
μυϊκού ιστού, διατηρεί το μεταβολισμό σε
υψηλά επίπεδα.
Το Protein Power αντιστοιχεί σε μόλις 34
θερμίδες όταν συνδυαστεί με νερό και δίνει
10 γραμμάρια πρωτεϊνών υψηλής
βιολογικής αξίας. Ακόμα περιέχει μαγνήσιο
και βιταμίνη Β6 συστατικά απαραίτητα για
το φυσιολογικό μεταβολισμό των
πρωτεϊνών.
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ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ

αυτοπεποίθηση
Έκπτωση

Έκπτωση

26 %

21 %

ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ
Fiber Boost Ρόφημα σε Σκόνη

80630

• Συμβάλλει στη διατήρηση του φυσιολογικού
επιπέδου σακχάρου στο αίμα, αποτρέποντας
την έντονη αίσθηση πείνας1
210 g
Ελλάδα 25,49 €
Κύπρος 23,99 €

19,99 €
(9,52 ανά 100 g)
18,79 €
(8,95 € ανά 100 g)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΩΝ ΜΥΩΝ
Protein Power Ρόφημα Βανίλια

80550

• Συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη
διατήρηση της μυϊκής μάζας2
375 g
Ελλάδα 48,99 €
Κύπρος 41,99 €

35,99 €
(9,60 ανά 100 g)
30,79 €
(8,21 € ανά 100 g)

LR E-Shop Link

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

Extra
Δώρο

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ
Aloe Vera Drinking Gel Peach Flavour Σετ 3 τεμ. 3 x 1000 ml
+ ΔΩΡΟ Aloe Vera Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel 100 ml αξίας 17,89 €
Σύνολο Μεμονωμένων Προϊόντων
Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 106,76 €

113,56 €
88,39 €
82,99 €
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Το σύνθημα “Made
in Germany” είναι η
δική μας υπόσχεση
ποιότητας, στην
οποία μπορείτε να
βασιστείτε 100%.

ΑΥΤΌ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ
ΦΡΟΝΤΊΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΡΚΉ ΠΡΌΣΛΗΨΗ

βιταμίνης D

Το Vita Active είναι ένα συμπλήρωμα
διατροφής που σας προσφέρει 10
πολύτιμες βιταμίνες. Είναι αλήθεια ότι το
καλοκαίρι λόγω του πιο χαλαρού
προγράμματος που ακολουθούμε, μπορεί
να μειωθεί η πρόσληψη σε βιταμίνες και
πολύτιμα συστατικά. Με 1 κουταλάκι του
γλυκού την ημέρα (5ml) που καταναλώνετε
μετά φαγητού, καλύπτετε το 100% της

Διατροφικής Τιμής Αναφοράς στη Βιταμίνη
Ε, 8 βιταμίνες του συμπλέγματος Β και το
200% σε βιταμίνη D. Το Vita Active
αποτελείται κατά 95% από εκχυλίσματα
φρούτων και λαχανικών και έτσι σας
προσφέρει ακόμα περισσότερα. Δεν
περιέχει χρωστικές και συντηρητικά, ενώ
είναι ιδανικό συμπλήρωμα για μικρούς και
μεγάλους.

INFO
Σύμφωνα με τελευταία δεδομένα, η συμπληρωματική χορήγηση D, ίσως μειώνει τον
κίνδυνο μολύνσεων από τον ιό της γρίπης και τον COVID-19.
Grant W. et al. DOI: 10.3390/nu12040988

Έκπτωση

22 %

ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ
Vita Active Κόκκινα Φρούτα

80301

• 100% κάλυψη των ημερήσιων αναγκών του οργανισμού σε βιταμίνες, με μόλις 1 κουταλάκι του
γλυκού
150 ml
Ελλάδα 20,04 €
Κύπρος 17,99 €

15,48 € (10,32 € ανά 100 ml)
13,89 € (9,26 € ανά 100 ml)
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Μείνετε ενεργοί
και δραστήριοι

ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ ΤΟΥ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΎ

Για ευεξία και μείωση της κόπωσης
επιλέξτε το Probalance, ένα συμπλήρωμα
διατροφής κατάλληλο για όλους, που
στόχο έχει την ισορροπία μετάλλων και
ιχνοστοιχείων.
Τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της
εφίδρωσης η διασφάλιση της ισορροπίας
αυτών των πολύτιμων συστατικών είναι πιο
ευάλωτη. Η αυξημένη ηλιοφάνεια, η πιο
έντονη έκθεση μας στον ήλιο μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα την διατάραξη της
οξεοβασικής ισορροπίας, αυτό μπορεί να
επιφέρει σωματική κόπωση που μπορεί να
συνοδευτεί από γενικευμένη ατονία.

Το Probalance είναι εδώ για να διαφυλάξει
τα επαρκή επίπεδα σημαντικών συστατικών
στον οργανισμό όπως το Μαγνήσιο, το
Κάλιο και το Ασβέστιο.
To Probalance βοηθά την αποφυγή της
αφυδάτωσης που ο κίνδυνος είναι
μεγαλύτερος τους θερινούς μήνες,
βελτιώνει το πρόβλημα της
κατακράτησης και υποστηρίζει την
ομαλή λειτουργία του μεταβολισμού και
της πέψης.

TIP
Το Μαγνήσιο, το οποίο περιέχεται στο Probalance, βοηθάει στην απορρόφηση της βιταμίνης D.

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

2+1
Δώρο

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑ &
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ
Pro Balance Δισκία Σετ

80108

• Ρυθμίζουν την ισορροπία μεταξύ των οξέων και των βάσεων του οργανισμού
3 x 360 δισκία / 252 g
Σύνολο Μεμονωμένων Προϊόντων
Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 95,97 €
3

3

110,97 €
73,98 € (97,86 € ανά 1000 g)
63,98 € (84,63 € ανά 1000 g)

Το μαγνήσιο συμβάλλει στην ισορροπία των ηλεκτρολυτών.
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Αξιόπιστη προστασία με την
LR MICROSILVER PLUS
Προϊόν
προστατευμένο
με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας*

Ειδική τιμή

26 %
Έκπτωση

ΠΡΟΛΗΨΗ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ
Microsilver Οδοντόκρεμα – Σετ 2 τεμ.

25092

Βουρτσίζετε τα δόντια σας πρωί και βράδυ για
τουλάχιστον 2 λεπτά με την LR MICROSILVER PLUS
Οδοντόκρεμα, η οποία χάρη στο δραστικό συστατικό
Microsilver BGΤΜ προσφέρει απαλό καθαρισμό και
προστασία από την τερηδόνα, την ουλίτιδα και την
οδοντική πλάκα, ενώ καταπολεμά την κακοσμία και
ενισχύει το σμάλτο.
2 x 75 ml
Σύνολο Μεμονωμένων Προϊόντων
18,98 €
Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
13,99 €
(9,33 € ανά 100 ml)
Κύπρος από 18,78 €
μόνο 13,79 €
(9,19 € ανά 100 ml)
*LR MICROSILVER PLUS Οδοντόκρεμα
Αριθμός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας: DE 10 2010 063 720

LR Health & Beauty Systems ΜΕΠΕ

Κωδ.: 95715-510

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.

