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Αποτελεσματική
Περιποίηση
και Αντιβακτηριακή
Προστασία
Η σειρά LR MICROSILVER PLUS προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις στις
εξειδικευμένες ανάγκες της επιδερμίδας. Περιέχει το συστατικό MicroSilver
BGTM, το οποίο έχει αντιβακτηριακή και αντιιική δράση.

ΝΈΟ

Hygiene & Protection Στοματικό Διάλυμα
300 ml

25130

Καθαρίζει και απομακρύνει έως και το 99,99% των μικροβίων
της στοματικής κοιλότητας, όπως τα βακτήρια και τους ιούς.
Προλαμβάνει τον σχηματισμό οδοντικής πλάκας, την τερηδόνα
και την ουλίτιδα, ενώ υποστηρίζει το μικροβίωμα της στοματικής
κοιλότητας.
+Εxtra Ενίσχυση
+ Ζελώδης υφή για δράση που διαρκεί
+ Φθάνει σε δυσπρόσιτα σημεία της στοματικής κοιλότητας
+ Με Aloe Vera που σταθεροποιεί τα ούλα
+ Με φθόριο που ενισχύει το σμάλτο
+ Με μενθόλη και μέντα για ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας
Ελλάδα
26,99 € (9,00 € ανά 100 ml)
Κύπρος
25,89 € (8,63 € ανά 100 ml)

Hygiene & Protection Σπρέι Στόματος
30 ml

25140

Καταπολεμά το 99% των μικροβίων της στοματικής κοιλότητας όταν
βρίσκεστε καθ’ οδόν, προλαμβάνει την εμφάνιση οδοντικής πλάκας,
τερηδόνας και ουλίτιδας, υποστηρίζει το μικροβίωμα της στοματικής
κοιλότητας και χαρίζει άμεσα δροσερή αναπνοή όπου κι αν βρίσκεστε.
+Εxtra Ενίσχυση
+ Λ επτόρρευση υφή για δράση που απλώνεται σε όλη στη στοματική
κοιλότητα
+ Με Aloe Vera που σταθεροποιεί τα ούλα
+ Με φασκόμηλο και εχινάκεια που ρυθμίζουν τον βλεννογόνο
+ Με μέντα για καθαρή αναπνοή
Ελλάδα
10,99 € (36,63 € ανά 100 ml)
Κύπρος
10,89 € (36,30 € ανά 100 ml)
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ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ25090
Καταπολεμά τα μικρόβια της στοματικής κοιλότητας, όπως τα βακτήρια και τους
ιούς, χάρη στο αντιβακτηριακό και αντιιικό συστατικό MicroSilver BG™. Χαρίζει
ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας και καταπολεμά την κακοσμία του στόματος.
75 ml
Ελλάδα
Κύπρος

ΟΔΟΝΤΟΤΣΙΧΛΑ

9,49 €
9,39 €

25091

Προλαμβάνει την οδοντική πλάκα, την τερηδόνα και την ουλίτιδα,
ενώ χαρίζει μια άμεση αίσθηση φρεσκάδας όταν είστε καθ’ οδόν.
10 x 1,4g
Ελλάδα
Κύπρος

4,49 €
3,79 €

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

25000

Προσφέρει ήπιο αντιβακτηριακό καθαρισμό
150 ml
Ελλάδα
Κύπρος

ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

20,99 €
20,99 €

25001

Μειώνει τα σπυράκια, τα μαύρα στίγματα και τις ατέλειες της επιδερμίδας
50 ml
Ελλάδα
Κύπρος

22,99 €
22,99 €

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ!
ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ

25065

Υποστηρίζει την ταλαιπωρημένη επιδερμίδα των χεριών, η οποία εμφανίζει
έντονη ξηρότητα λόγω του συχνού πλυσίματος. Χαρίζει αίσθηση μεταξένιας
απαλότητας. Το αντιβακτηριακό και αντιιικό συστατικό MicroSilver BG™
καταπολεμά τα μικρόβια, όπως τα βακτήρια και τους ιούς.
+Εxtra Ενίσχυση
Mε δεξπανθενόλη που θρέφει και περιποιείται εντατικά
Εισχωρεί σε βαθιά στρώματα της επιδερμίδας και την αναζωογονεί
Με σύμπλεγμα μετάλλων ZIN‘C�TE™ προστατεύει την επιδερμίδα από τις
περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως η ακτινοβολία UVA/UVB.
75 ml
Ελλάδα
Κύπρος

GEL ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

18,99 €
18,99 €

25051

Καταπολεμά έως και το 99,87% των μικροβίων, όπως βακτήρια και ιοί, με
δράση έως 12 ώρες.
75 ml
Ελλάδα
Κύπρος

17,89 €
16,79 €

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ROLL-ON

25022

Με 24ωρη προστασία κατά της κακοσμίας και υπέροχη αίσθηση φρεσκάδας.
50 ml
Ελλάδα
Κύπρος

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΡΙΔΑΣ

15,69 €
14,69 €

25072

Αντιβακτηριακή δράση κατά της πιτυρίδας, της ξηροδερμίας και του κνησμού.
150 ml
Ελλάδα
Κύπρος

29,49 €
28,39 €
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Γυναικεία

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

Hawaii
3295-106 ∙ 50 ml

Santorini
3295-220 ∙ 50 ml

Antigua
3295-223 ∙ 50 ml

Νότα κορυφής
Περγαμόντο, Κανέλα

Νότα κορυφής
Ροδάκινο, Μενεξές

Μεσαία νότα
Τριαντάφυλλο, Ηλιοτρόπιο

Νότα κορυφής
Φρέζια
Μεσαία νότα
Γιασεμί

Νότα βάσης
Βανίλια, Σπόροι Tonka

Νότα βάσης
Μόσχος

Νότα βάσης
Σανδαλόξυλο, Βανίλια

Marbella
3295-124 ∙ 50 ml

Valencia
3295-126 ∙ 50 ml

Los Angeles
3295-127 ∙ 50 ml

Νότα κορυφής
Πορτοκάλι, Περγαμόντο

Νότα κορυφής
Λεμόνι, Γκρέιπφρουτ

Νότα κορυφής
Αχλάδι, Λωτός

Μεσαία νότα
Παιώνια, Γιασεμί

Μεσαία νότα
Λουλουδένιες νότες, Γιασεμί

Μεσαία νότα
Κρίνος της κοιλάδας, Γιασεμί

Νότα βάσης
Πατσουλί, Βετιβέρ

Νότα βάσης
Κεχριμπάρι, Μόσχος

Νότα βάσης
Σανδαλόξυλο, Λευκός μόσχος

Μεσαία νότα
Ίριδα, Τριαντάφυλλο

Ανδρικά

2+1
Δώρο
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ
LR Classics 2+1 Σετ

30058

Επιλέξτε ανάμεσα στα γυναικεία και τα ανδρικά
LR Classics 3 αγαπημένα σας αρώματα και
αποκτήστε τα στην τιμή των 2!

Singapore
3295-151 ∙ 50 ml

Niagara
3295-261 ∙ 50 ml

Νότες κορυφής
Ανατολίτικο, Πικάντικες νότες
Μεσαία νότα
Ξύλο κέδρου, Φασκόμηλο

Νότες κορυφής
Υδάτινες νότες, Μέντα
Μεσαία νότα
Γεράνι, Νερολί

Νότα βάσης
Βανίλια, Μοσχολίβανο

Νότα βάσης
Ξύλο κέδρου, Μόσχος

Boston
3295-162 ∙ 50 ml

Stockholm
3295-260 ∙ 50 ml

Monaco
3295-259 ∙ 50 ml

Νότα κορυφής
Μήλο, Πορτοκάλι

Νότα κορυφής
Περγαμόντο, Γλυκάνισος

Νότα κορυφής
Περγαμόντο, Γκρέιπφρουτ

Μεσαία νότα
Τριαντάφυλλο, Γιασεμί

Μεσαία νότα
Ξύλο guaiacum, Ξύλο κέδρου

Μεσαία νότα
Πράσινες και λουλουδάτες ευωδιές

Νότα βάσης
Πικάντικο ξύλο, Κεχριμπάρι

Νότα βάσης
Κεχριμπάρι, Μόσχος

Νότα βάσης
Κεχριμπάρι, Ξυλώδεις τόνοι

Σύνολο Μεμονωμένων
προϊόντων
Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 50,37 €

53,67 €
35,78 €
33,58 €
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Να είσαι αληθινός, να είσαι λαμπερός,
να είσαι απλά χαρούμενος!

Νιώστε κάθε λεπτό την ομορφιά και τη μαγεία της ζωής, χάρη στη νέα αρωματική συλλογή
του Guido Maria Kretschmer!
Το PURE HAPPINESS είναι εδώ για να σας ανεβάσει τη διάθεση στα ύψη. Δύο νέα αρώματα
γεμάτα γοητευτική ελαφρότητα, που σας κάνουν να απολαμβάνετε κάθε στιγμή της ημέρας!

for her
ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ – ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΟ –
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ
Μια αρωματική σύνθεση από
γκρέιπφρουτ, γιασεμί και μόσχο.
Γυναικείο Άρωμα
30560 | 50 ml

Ελλάδα 54,99 €
Κύπρος 52,79 €

for him
ΞΥΛΩΔΕΣ – ΦΡΕΣΚΟ – ΖΩΗΡΟ

Μια αρωματική σύνθεση από
γκρέιπφρουτ, ξύλο κέδρου και δροσερό
γρασίδι.

Ανδρικό Άρωμα
30570 | 50 ml

Ελλάδα 54,99 €
Κύπρος 52,79 €

Ελεύθερη επιλογή
συνδυασμού!**
PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
Αρωματικό Σετ ελεύθερης επιλογής

30565

Γυναικείο Άρωμα | 50 ml
Ανδρικό Άρωμα | 50 ml
Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων
Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 105,58 €

109,98 €
98,99 €
94,99 €

**Ε πιλέγετε ελεύθερα ανάμεσα στους παρακάτω συνδυασμούς: 2 ανδρικά αρώματα, 2 γυναικεία
αρώματα, 1 ανδρικό και 1 γυναικείο άρωμα
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Δροσιστική
δράση

Φρουτώδης
περιποίηση για όλο
το σώμα
Με ανάλαφρη, κρεμώδη και δροσιστική υφή που σας θυμίζει το
αγαπημένο σας παγωτό, τα νέα, limited edition προϊόντα
περιποίησης έρχονται για να σας ξετρελάνουν με το φρουτένιο
άρωμά τους και να προσφέρουν πλούσια περιποίηση και θρέψη
στην επιδερμίδα τους καλοκαιρινούς μήνες! Τόσο απολαυστικά
που κανείς δεν μπορεί να τους αντισταθεί!

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ
Ice, Ice Berry Κρέμα Σώματος
200 ml

27106

• Με ανάλαφρη, δροσιστική υφή
• Με βιταμίνη Ε, υαλουρονικό οξύ και μενθόλη
• Α πορροφάται γρήγορα και προσφέρει extra ενυδάτωση στην
επιδερμίδα
• Με φρουτώδες, αναζωογονητικό άρωμα μούρων
Ελλάδα
13,99 € (7,00 € ανά 100 ml)
Κύπρος
13,39 € (6,70 € ανά 100 ml)

ΑΠΑΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΚΡΕΜΩΔΗ ΥΦΗ
Ice, Ice Berry Αφροντούς
200 ml

27105

• Αφροντούς με ανάλαφρη, κρεμώδη υφή
• Καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα
• Με φρουτώδες, αναζωογονητικό άρωμα μούρων
Ελλάδα
10,99 € (5,50 € ανά 100 ml)
Κύπρος
10,59 € (5,30 € ανά 100 ml)

LR E-Shop Link

Έκπτωση

2στ6ο σ%ετ

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

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ &
ΦΡΟΥΤΕΝΙΟ
ΑΡΩΜΑ ΜΟΥΡΩΝ

ΦΡΟΥΤΩΔΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ice, Ice Berry Σετ

27107

Αφροντούς | 200 ml
Κρέμα Σώματος | 200 ml
Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων
Ειδική Τιμή Σετ Ελλάδα
Κύπρος από 23,98 €

24,98 €
18,49 €
μόνο 17,69 €
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Φρουτώδης φρεσκάδα και

ε

χάρη

Το ακτινίδιο περιέχε
φρούτο*, ενώ του α
Βοηθά στην προστ
ρίζες και προλαμβ
κηλίδων.* Το ακ
φυσική δ
ερε

* www.c
** www

AFTER SUN
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ

Aloe Vera After Sun
Μάσκα Προσώπου
50 ml

23106

• Δ ροσιστική και αναζωογονητική after-sun μάσκα
προσώπου που ενεργοποιεί τη διαδικασία του
μαυρίσματος
• Αναζωογονεί, περιποιείται και δροσίζει εντατικά
την επιδερμίδα μετά την έκθεση στον ήλιο, με 50%
gel Aloe Vera
• Δ ροσιστική σύνθεση με φυσική κυτταρίνη που
προσφέρει ένα extra άγγιγμα φρεσκάδας
• Περιέχει βιολογικό εκχύλισμα ακτινίδιου που με
τις καταπραϋντικές του ιδιότητες, ηρεμεί και
φροντίζει την επιδερμίδα σας μετά την έκθεση
στον ήλιο.
Ελλάδα
Κύπρος

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

ΑΙΣΘΗΣΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ
ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ

Aloe Vera Ενυδατικό Σπρέι
Προσώπου & Σώματος
100 ml

20810

• Σπρέι που ενυδατώνει το πρόσωπο και το σώμα
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και πάνω από το
μακιγιάζ
• Η Aloe Vera προσφέρει μια έξτρα δόση φρεσκάδας
στην επιδερμίδα προσώπου και σώματος, κάθε
στιγμή της ημέρας.
• Περιέχει βιολογικό ακτινίδιο ακτινίδου που είναι πολύ
πλούσιο σε βιταμίνη C: ισχυρή αντιοξειδωτική δράση
και προστασία της επιδερμίδας από τις ελεύθερες
ρίζες.
Ελλάδα
Κύπρος

10,99 €
10,59 €

καλοκαιρινή περιποίηση

Όμορφη
επιδερμίδα το
κα λοκαίρι
η στο ακτινίδιο!

Έκπτωση

2στ1ο σ%ετ

ει περισσότερη βιταμίνη C από κάθε άλλο
αποδίδεται ισχυρή αντιοξειδωτική δράση.
τασία της επιδερμίδας από τις ελεύθερες
βάνει τον σχηματισμό μελαγχρωματικών
κτινίδιο καταπραΰνει και υποστηρίζει τη
διαδικασία αναζωογόνησης της
εθισμένης επιδερμίδας.**

camillen60.de
w.naturalbeauty.de

ΔΥΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΡΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

LR ALOE VIA Summer & Sun Σετ

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 €

LR WORLD GET IT NOW 08.2020 13

d
e
t
i
m
i
L
Cocktails
Αρ
n
o
i
t
Edi
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…

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 €

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 €

ρωμάτων
Ανακινήστε!
Ψεκάστε!
Απολαύστε!

Έκπτωση

1στ7ο σ%ετ

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

Ανακινήστε!
Ψεκάστε!
Απολαύστε!

Ελεύθερη
επιλογή
αρωμάτων!*

COCKTAILS ΑΡΩΜΑΤΩΝ
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 ανάμεσα στους εξής συνδυασμούς αρωμάτων: 2 Γυναικεία Αρώματα ή 2 Ανδρικά Αρώματα ή 1 Ανδρικό
και 1 Γυναικείο Άρωμα
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Αντιγηραντική
περιποίηση

Έκπτωση

3στ0ο σ%ετ

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ

Η σύνθεση των προϊόντων της σειράς LR
ZEITGARD Platinum είναι ειδικά σχεδιασμένη για
τις απαιτήσεις της ανδρικής επιδερμίδας. Ο
καινοτόμος συνδυασμός δραστικών συστατικών
Platinum που περιέχει απορροφάται άμεσα,
ενυδατώνει την επιδερμίδα, μειώνει το βάθος των
ρυτίδων και χαρίζει νεανική όψη
LR ZEITGARD Platinum Αnti-Aging Κρέμα
• Περιέχει το Platinum Matrix-em®, ένα ειδικό
πεπτίδιο που διεγείρει την ανάπλαση των ινών
κολλαγόνου, νερό παγετώνων από τις Ελβετικές
Άλπεις, εκχύλισμα κάκτου και υαλουρονικό οξύ
• Χαρίζει ενυδάτωση και αίσθηση φρεσκάδας
• Ενισχύει την ελαστικότητα της επιδερμίδας και
προλαμβάνει τα σημάδια του χρόνου
LR ZEITGARD Platinum Κρέμα Gel Express
Eye Cooler
• Περιέχει το Cytobiol Lumin-Eye®, ένα δραστικό
σύμπλοκο που καταπολεμά το πρήξιμο και τους
μαύρους κύκλους στα μάτια, εκχύλισμα πράσινου
καφέ, υαλουρονικό οξύ και το Platinum Matrixem®
• Συμβάλλει στη μείωση των ρυτίδων και των
λεπτών γραμμών γύρω από τα μάτια
• Χαρίζει ενυδάτωση και αίσθηση φρεσκάδας στην
λεπτή επιδερμίδα των ματιών

LR ZEITGARD Platinum Σετ Ανδρικής
Περιποίησης
28469
• Καινοτόμος συνδυασμός δραστικών συστατικών,
όπως το Platinum Matrix-em®
Anti-Aging Κρέμα | 50 ml
Express Eye-Cooler | 30 ml
Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων 70,48 €
Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 68,28 €

48,99 €
47,39 €

Έκπτωση

3στ1ο σ%ετ

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

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
Μειώνει τις ατέλειες της επιδερμίδας, καταπολεμά τα
ανεπιθύμητα βακτήρια, καταπραΰνει τους
ερεθισμούς και βελτιώνει την όψη της επιδερμίδας
LR MICROSILVER PLUS Καθαριστικό
Προσώπου
• Π ροσφέρει αντιβακτηριακό καθαρισμό στην
επιδερμίδα χάρη στο συστατικό MicroSilver BGTM
• Καταπραΰνει την επιδερμίδα και υποστηρίζει την
αναζωογόνηση της επιδερμίδας
• Περιέχει σαλικυλικό οξύ που βοηθά να
απομακρύνονται τα νεκρά κύτταρα

LR MICROSILVER PLUS Κρέμα Προσώπου
• Περιέχει το δραστικό συστατικό MicroSilver BGTM,
με αντιβακτηριακή δράση
• Μειώνει τα μαύρα στίγματα, τα σπυράκια και τις
ατέλειες της επιδερμίδας
• Βελτιώνει την όψη της επιδερμίδας
• Π ροστατεύει και ενισχύει την ισορροπία του
μικροβιώματος
• Με Defensil που έχει αντιφλεγμονώδη δράση

LR MICROSILVER PLUS Σετ Προσώπου

25004

Βελτιώνει την όψη της επιδερμίδας και μειώνει τις ατέλειες.
Καθαριστικό Προσώπου | 150 ml
Κρέμα Προσώπου | 50 ml
Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων

43,98 €

Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 43,98 €

29,99 €
29,99 €
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πλούσια

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Έκπτωση

3στ1ο σ%ετ

Τα μοναδικά προϊόντα της σειράς LR ZEITGARD
Nanogold προσφέρουν εντατική περιποίηση κατά
της πρόωρης γήρανσης χάρη σε έναν καινοτόμο
συνδυασμό μικρομετροποιημένων σωματιδίων
χρυσού και πρωτεϊνών μεταξιού
LR ZEITGARD Nanogold Κρέμα Ημέρας

LR ZEITGARD
Nanogold & Silk Σετ

• Προστατεύει την επιδερμίδα από την ηλιακή
ακτινοβολία και την πρόωρη γήρανση που προκαλεί
στην επιδερμίδα
28188

Με συστατικά που προσφέρουν προστασία από
την υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ συμβάλλουν
σημαντικά στον σχηματισμό του κολλαγόνου.
Κρέμα Ημέρας | 50 ml
Κρέμα Νυκτός | 50 ml
Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων 72,48 €
Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 70,28 €

49,99 €
49,39 €

• Με μεταξένια και κρεμώδη σύνθεση που
περιποιείται την επιδερμίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της
ημέρας
LR ZEITGARD Nanogold Κρέμα Νυκτός
• Πολυτελής κρέμα για φροντίδα και ανάπλαση
της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια της νύκτας
• Επανορθώνει την επιδερμίδα από τις βλάβες της
φωτογήρανσης
• Ενυδατώνει και θρέφει

LR E-Shop Link

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

O ειδικά προσαρμοσμένος συνδυασμός δραστικών
συστατικών της σειράς LR ZEITGARD Serox φροντίζει
για πιο νεανική επιδερμίδα σε βάθος χρόνου, με
λιγότερες γραμμές έκφρασης καθώς και περισσότερη
ελαστικότητα και όγκο
LR ZEITGARD Serox Professional Eye Pads
Επαγγελματικά επιθέματα ματιών που χαρίζουν
εντατική ενυδάτωση σε 15 λεπτά

Έκπτωση

3στ4ο σ%ετ

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ
LR ZEITGARD Serox
Ολοκληρωμένο Σετ

28245

LR ZEITGARD Serox Wrinkle Care

• Εξειδικευμένη περιποίηση με υψηλή
αποτελεσματικότητα

Εντατικό συμπύκνωμα για στοχευμένη εφαρμογή στις
ρυτίδες έκφρασης γύρω από τα μάτια, το στόμα και το
μέτωπο

Intensive Result Cream | 50 ml
Instant Result Serum | 30 ml
Wrinkle Care | 15 ml
Professional Eye Pads | 4 x 2 Pads

LR ZEITGARD Serox Instant Result Serum
Εντατικός αντιρυτιδικός ορός με μεταξένια υφή
LR ZEITGARD Serox Intensive Result Cream
Αντιρυτιδική κρέμα περιποίησης που μειώνει το βάθος
των ρυτίδων έκφρασης

Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων 225,66 €
Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 220,36 €

147,99 €
143,49 €
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Έκπτωση

2στ8ο σ%ετ

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΗ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Καθυστερήστε τα πρώτα σημάδια γήρανσης με τη
σειρά περιποίησης LR ZEITGARD Racine: περιέχει
ένα σύμπλεγμα συστατικών από συνένζυμο Q10 και
φύκια, το οποίο ενεργοποιεί την επιδερμίδα και
χαρίζει φρεσκάδα και λάμψη

LR ZEITGARD Racine Σετ 

LR ZEITGARD Racine Κρέμα Ημέρας

28503

Με δραστικά συστατικά που παρέχουν
ενυδάτωση, ενεργοποιούν την επιδερμίδα και
καταπολεμούν τα πρώτα σημάδια της γήρανσης.

Πλούσια κρέμα ημέρας για περισσότερη ενέργεια
στην επιδερμίδα

Κρέμα Ημέρας | 50 ml
Κρέμα Νυκτός | 50 ml
Κρέμα Ματιών | 15 ml

Εντατική κρέμα περιποίησης για ανάπλαση κατά τη
διάρκεια της νύκτας

Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων 41,97 €
Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 40,87 €

29,99 €
28,99 €

LR ZEITGARD Racine Κρέμα Νυκτός

LR ZEITGARD Racine Κρέμα Ματιών
Αποτελεσματικός συνδυασμός συστατικών για
ενέργεια και ενυδάτωση στην περιοχή των ματιών.

Φυσική περιποίηση
και ομορφιά

ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΤΗΣ ALOE VERA

Νιώστε την επιδερμίδα σας όμορφη και
ενυδατωμένη χάρη στην Aloe Vera: διατηρεί υψηλό
το επίπεδο υγρασίας της επιδερμίδας, ενώ σε
συνδυασμό με πολύτιμα συστατικά όπως το
βιολογικό εκχύλισμα ελιάς, φροντίζει καθημερινά
για την ισορροπία της επιδερμίδας

Έκπτωση

2στ7ο σ%
ετ

Aloe Vera Κρέμα Ημέρας Πολλαπλών
Δράσεων
• Απαλή και θρεπτική υφή για περιποίηση κατά τη
διάρκεια της ημέρας
• Χαρίζει εντατική ενυδάτωση και απαλή
επιδερμίδα
• Προστατεύει την επιδερμίδα από τις
περιβαλλοντικές επιδράσεις
Aloe Vera Αναπλαστική Κρέμα Νυκτός
• Πλούσια κρέμα νυκτός με χαλαρωτικό άρωμα
• Θρέφει και αναπλάθει την επιδερμίδα
• Βελτιώνει τη φυσική λειτουργία της επιδερμίδας
κατά τη διάρκεια της νύχτας
Aloe Vera Αναζωογονητική Κρέμα Ματιών
• Εντατική κρέμα για την περιοχή των ματιών
• Μειώνει τους μαύρους κύκλους και συσφίγγει
την επιδερμίδα των ματιών
• Τονώνει, ενυδατώνει και αναζωογονεί

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Aloe Vera Σετ Περιποίησης Προσώπου

20707

Περιποίηση που χαρίζει απαλότητα και λάμψη στην επιδερμίδα.
Κρέμα Ημέρας Πολλαπλών Δράσεων | 50 ml
Αναπλαστική Κρέμα Νυκτός | 50ml
Αναζωογονητική Κρέμα Ματιών | 15ml
Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων

68,97 €

Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 68,97 €

49,99 €
49,99 €
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Έκπτωση

3στ5ο σ%
ετ

εξειδικευμένη

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ, ΤΩΝ ΓΛΟΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΡΩΝ
Τα δύο προϊόντα περιποίησης σώματος σας
χαρίζουν ευχάριστη αίσθηση και ομοιόμορφη όψη
στην επιδερμίδα. Η Αloe Vera σας βοηθά να
αισθάνεστε πραγματικά όμορφα με το σώμα σας!
Aloe Vera Διαμορφωτικό Gel Σωματος
• Για την κοιλιά, τα μπράτσα και τους μηρούς
• Αναζωογονητικό gel που απορροφάται γρήγορα
• Βελτιώνει την ελαστικότητα των ιστών
• Η συστηματική χρήση βοηθά στη μείωση της
περιφέρειας της κοιλιάς
• Η επιδερμίδα λειαίνεται και γίνεται πιο σφριγηλή
Aloe Vera Διορθωτική Κρέμα Σώματος

Aloe Vera Σετ Τόνωσης

• Για τους μηρούς και τους γλουτούς

Αποτελεσματική περιποίηση και στοχευμένη δράση που
τονίζει το περίγραμμα.

• Βελτιώνει την ελαστικότητα και την απαλότητα της
επιδερμίδας
• Λ ειαίνει τις ατέλειες
• Κάνει την όψη της επιδερμίδας πιο ομοιόμορφη

27529

Διαμορφωτικό Gel Σώματος | 200 ml
Διορθωτική Κρέμα Σώματος | 200 ml
+ ΔΩΡΟ Γάντι για το Ντους
Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων 59,98 €
Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 57,98 €

38,99 €
37,79 €

LR E-Shop Link

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

ΑΠΑΛΟ ΑΓΓΙΓΜΑ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ

Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, η ανάγκη για ενυδάτωση σε
κάθε σημείο προσώπου και σώματος γίνεται
επιτακτικότερη. Απολαύστε την βαθιά ενυδατική
δράση της Aloe Vera που σταθεροποιεί το επίπεδο
υγρασίας και χαρίζει λεία και απαλή επιδερμίδα
Aloe Vera Απαλή Κρέμα

• Πλούσια, μη λιπαρή κρέμα για πρόσωπο και σώμα
• Με 35% gel Aloe Vera και βιολογικό εκχύλισμα
μανόλιας
• Χαρίζει εντατική ενυδάτωση και κάνει την
επιδερμίδα βελούδινη

Έκπτωση

3στ3ο σ%
ετ

• Ανάλαφρη, ενυδατική κρέμα με λεπτόρρευστη υφή
• Με 50% gel Aloe Vera και βιολογικό εκχύλισμα
ελιάς
• Αναζωογονεί την επιδερμίδα και την προστατεύει
από τις ελεύθερες ρίζες
Aloe Vera Απαλή Κρέμα Χεριών
• Κ ρέμα για τα χέρια που απορροφάται γρήγορα
• Με 35% gel Aloe Vera και βιολογικό εκχύλισμα
καλέντουλας
• Θρέφει και ενυδατώνει τα χέρια

Aloe Vera Δροσιστικό Gel-Kρέμα

Aloe Vera Σετ Περιποίησης Σώματος

20708

Προϊόντα που προσφέρουν εντατική ενυδάτωση και απαλή αίσθηση στην επιδερμίδα.
Απαλή Κρέμα | 100 ml
Δροσιστικό Gel-Κρέμα | 50 ml
Απαλή Κρέμα Χεριών | 75 ml
Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων

44,97 €

Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 44,97 €

29,99 €
29,99 €
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Έκπτωση

3στ1ο σ%ετ

Ανακουφίστε τα σημεία της επιδερμίδας σας που είναι
καταπονημένα με τη δύναμη της Aloe Vera
Aloe Vera Πολυλειτουργικό MSM Body Gel
• Δ ροσιστικό gel που απορροφάται γρήγορα

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΚΑΤΑΠΟΝΗΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ
Aloe Vera Vital Σετ 

• Κατάλληλο για τις καταπονημένες περιοχές των μυών
και των αρθρώσεων
• Περιέχει 60% gel Aloe Vera, MSM (οργανική ένωση
θείου), φύλλα αρκτοστάφυλλου και εκχύλισμα ιτιάς

20718

Πολυλειτουργικό MSM Body Gel |
200 ml
Χαλαρωτική Θερμαντική Λοσιόν |
100 ml.
Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων 46,38 €
Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 44,08 €

31,99 €
30,49 €

• Χαρίζει σφριγηλότητα και ελαστικότητα στην
επιδερμίδα
Aloe Vera Χαλαρωτική Θερμαντική Λοσιόν
• Θερμαντική λοσιόν κατάλληλη για μυϊκά πιασίματα
• Χαλαρώνει τους μυς και φροντίζει την επιδερμίδα
• Με 45% gel Aloe Vera και αιθέρια έλαια ευκαλύπτου
και πικραλίδας
• Ενισχύει τη ροή του αίματος στους μυς

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

Έκπτωση

3στ6ο σ%
ετ

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ
Το κουτί «Πρώτων Βοηθειών» για κάθε περίπτωση
ερεθισμού της επιδερμίδας. Οι τρεις ειδικοί της Aloe
Vera υποστηρίζουν τη φυσική ανάπλαση και
προσφέρουν έξτρα περιποίηση. Το Aloe Vera Box
Ειδικής Περιποίησης είναι το ιδανικό πακέτο
φροντίδας έκτακτης ανάγκης της επιδερμίδας για το
σπίτι και όταν είστε καθ’ οδόν
Το κουτί περιλαμβάνει:
Aloe Vera Προστατευτική Κρέμα με
Πρόπολη

Aloe Vera Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel
• Χαρίζει ελαστικότητα, φρεσκάδα και αίσθηση
άμεσης περιποίησης
Aloe Vera Σπρέι Άμεσης Δράσης (σε ειδική
πρακτική συσκευασία 150ml)
• A πλώνεται σαν ένα φιλμ προστατευτικό πάνω στην
ερεθισμένη επιδερμίδα και την βοηθά να ανακτήσει
την φυσική της ισορροπία

• Π ροσφέρει εντατική ενυδάτωση, καταπράυνση και
θρέψη στην επιδερμίδα

Box Ειδικής Περιποίησης – Σετ 2 τεμ.

94993

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο με όλους τους ειδικούς για κάθε έκτακτη ανάγκη περιποίησης.
Σπρέι Άμεσης Δράσης | 150 ml
Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel | 100 ml
Προστατευτική Κρέμα με Πρόπολη | 100 ml
Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων
Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 97,54 €

101,74 €
64,99 €
61,99 €
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Γυναικεία
		
ευεξία
ΜΕ ΚΌΚΚΙΝΟ ΤΡΙΦΎΛΛΙ

Το Woman Phyto σας βοηθά, να αντιμετωπίσετε
πιο εύκολα τις ορμονικές αλλαγές του σώματος.
Για παράδειγμα, η υψηλή περιεκτικότητα του
Ασβεστίου και της Βιταμίνης D φροντίζει για τη
διατήρηση φυσιολογικών οστών, έτσι επιδρά
θετικά στην οστική υγεία κατά την εμμηνόπαυση.
Το πολύτιμο εκχύλισμα από κόκκινο τριφύλλι
συμβάλλει στην ορμονική ισορροπία και σας βοηθά
να νοιώθετε άνετα σε αυτήν την περίοδο της ζωής
σας.

την αλλαγή ως επιβάρυνση, αφού συνοδεύεται
από ενοχλητικά συμπτώματα που τους κάνουν την
ζωή δύσκολη, όπως είναι οι εξάψεις, η αύξηση
του βάρους, οι αϋπνίες ή και οι εναλλαγές στη
διάθεση.

Η εμμηνόπαυση χαρακτηρίζει την μετάβαση
από την γόνιμη στην άγονη φάση της ζωής
της γυναίκας. Αυτή η διαδικασία είναι απόλυτα
φυσιολογική και αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής
κάθε γυναίκας. Πολλές γυναίκες βιώνουν αυτή

το κόκκινο τριφύλλι, τα οποία σας βοηθούν να
ελέγξετε τα ανεπιθύμητα συμπτώματα.

Μην ανησυχείτε, μέσω της διατροφής σας αλλά
και γενικά μέσω του τρόπου ζωής σας μπορείτε
να ασκήσετε μεγάλη επιρροή στο πόσο εύκολη
ή δύσκολη θα είναι για εσάς η περίοδος της
εμμηνόπαυσης. Επιπλέον υπάρχουν φυτά όπως

2+1
ο
ρ
ώ
Δ

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
3 x 90 κάψουλες / 46,8 g

80352

• Ένας αποτελεσματικός συνδυασμός από ασβέστιο1 και βιταμίνη D2 που προσφέρει
εξαιρετική υποστήριξη κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης
• Με εκχύλισμα κόκκινου τριφυλλιού, για extra ενίσχυση
Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων
Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 77,97 €

89,97 €

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

1

Το ασβέστιο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.

2

Η βιταμίνη D συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών, των μυών και των δοντιών.
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ΓΙΑΤΊ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΤΑ

ω-3 λιπαρά οξέα;
Το Super Omega περιέχει κατά 41% ιχθυέλαια από
ψάρια βιώσιμης αλιείας. Αναλυτικά το ιχθυέλαιο
προέρχεται αποκλειστικά από σκουμπρί, σαρδέλα
και τόνο που ζουν ελεύθερα στη θάλασσα. Η
συνιστώμενη ημερήσια δόση του προϊόντος είναι
3 φορές την ημέρα από 1 κάψουλα και αντιστοιχεί
σε 1260mg ω-3 λιπαρών οξέων. Το Super omega
3 περιέχει μεγάλη συγκέντρωση των ΕΡΑ και DHA,
τα οποία βρίσκονται σε τριγλυκεριδική μορφή.

Τα ω-3 λιπαρά οξέα είναι γνωστό ότι συνδέονται με
πολλαπλές λειτουργίες του σώματος μας:
 ποστήριξη του καρδιαγγειακού συστήματος
Υ
Βελτίωση της ψυχολογίας και της
διάθεσης
 ονιμότητα
Γ
Ρύθμιση του σωματικού βάρους
Βελτίωση της ανοχής γλυκόζης
Υποστηρίζει την ισορροπία στο έντερο
Πνευματική διαύγεια
Μείωση της φλεγμονής και του πόνου

Έκπτωση

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

3στ1ο σ%ετ

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Super Omega Κάψουλες – Σετ 4 τεμ.
4 x 60 κάψουλες / 99,3 g

80144

Το Super Omega περιέχει ω-3 λιπαρά οξέα που βοηθούν στην
υποστήριξη της υγείας της καρδιάς1, καθώς έχουν θετική επίδραση
στα επίπεδα των λιπιδίων του αίματος.
Από βιώσιμη αλιεία

Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων
Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 147,96 €

1

175,96 €
119,99 € (30,21 € ανά 100 g)
99,99 € (25,17 € ανά 100 g)

 ο EPA και το DHA συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Γι’ αυτό θεωρείται απαραίτητη η καθημερινή πρόσληψη τουλάχιστον
Τ
250mg EPA και DHA.
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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!

Ξεκινήστε τη
μέρα σας με
ενέργεια και
ζωντάνια
Αυτό τον Αύγουστο τον μήνα
διακοπών, ξεκινήστε προσπάθεια για
να αποκτήσετε καλές συνήθειες. Την
περίοδο των διακοπών που έχουμε
περισσότερο προσωπικό χρόνο μας
κάνει να αναλογιστούμε τα οφέλη που
αποκομίζουμε από την υιοθέτηση ενός
υγιεινού τρόπου ζωής. Βασικά στοιχεία
ενός υγιεινού τρόπου ζωής είναι ο βαθύς
ύπνος και οι υψηλές επιδόσεις.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν
συνδυάζεται ο καλός και αναζωογονητικός
ύπνος με τα προϊόντα Μind Master, η
μέρα είναι γεμάτη ενέργεια, σωματική
πνευματική απόδοση και καλή διάθεση.
Το Mind Master είναι ένα συμπλήρωμα
διατροφής που σύμφωνα με κλινική
μελέτη, προσφέρει αντιοξειδωτική
προστασία στο σώμα, στοιχείο σημαντικό
για την ενέργεια και την ευεξία.

Έκπτωση

2στ9ο σ%ετ

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΒΑΣΗ; ¹, ²
Mind Master Σετ 5 τεμ.
5 x 500 ml

80935

• Για υψηλή σωματική και πνευματική αποδοτικότητα2
• Προστατεύει από το οξειδωτικό στρες1
•Μ
 ε gel των φύλλων του φυτού Aloe Vera, για τη γενική ευεξία
του οργανισμού
Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων
Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 69,95 €

77,40 €
54,67 € (21,87 € ανά 100 ml)
51,29 € (20,52 € ανά 100 ml)

* Δημιουργήστε το δικό σας Σετ επιλέγοντας ελεύθερα 5 τεμάχια από τις 2
γεύσεις του Mind Master, Formula Green και Formula Red.

Έκπτωση

ΧΑΜΗΛΗ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ;
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ EXTRA
ΕΝΕΡΓΕΙΑ!
Mind Master Exreme
Performance Powder – Σετ 2 τεμ.
2 x 35 g / 14 sticks ανά 2,5 g

2στ5ο σ%
ετ
80982

• Άμεση τόνωση και ενέργεια
• Σε πρακτική μορφή stick για άμεση κατανάλωση, χωρίς νερό
• Χωρίς ζάχαρη
Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων
Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 55,98 €

65,98 €
48,99 € (69,99 € ανά 100 g)
41,49 € (59,27 € ανά 100 g)

Η βιταμίνη Ε συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.
Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας και στη φυσιολογική
λειτουργία του νευρικού συστήματος. Η βιταμίνη Β12 συμβάλλει στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης.
3
Η βιταμίνη C αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου.
4
Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των οστών, των χόνδρων και του δέρματος.
5
Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
6
Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.
1
2
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Κοιμηθείτε καλά!
ΚΑΘΕ ΝΥΧΤΑ.

Το Night Master σας βοηθά να
κοιμάστε καλύτερα, χάρη στο τριπλό
του αποτέλεσμα1, 2, 3
ΑΠΟΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ
Σας βοηθά να χαλαρώσετε
 ΟΙΜΗΘΕΙΤΕ ΒΑΘΙΑ
Κ
Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου
ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΙ
Βαθιά αναζωογόνηση κατά τη διάρκεια του
ύπνου

Extra
δώρο

+

Εξαιρετικά
αποτελεσματική σύνθεση
από φυσικά συστατικά.
Υγιεινό προϊόν:
Δεν προκαλεί εξάρτηση, δεν
περιέχει ζάχαρη και είναι vegan.
+ Mind Master
για ακόμα καλύτερη
συγκέντρωση και
ακόμα περισσότερη
ενέργεια την επόμενη
ημέρα 4, 5

Έκπτωση

2στ0ο σ%ετ

Με ελεύθερη
επιλογή
γεύσης!

LR Night Master – Σετ 2 τεμ. 
2 x 30 sticks ανά 3,7 g + ΔΩΡΟ Mind Master Green | 500 ml αξίας 15,48 €

81111

LR Night Master – Σετ 2 τεμ. 
2 x 30 sticks ανά 3,7 g + ΔΩΡΟ Mind Master Red | 500 ml αξίας 15,48 €

81112

Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων

175,46 €

Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 149,97 €

139,99 €
118,89 €

¹www.saffractiv.com, 13.11.2019 | ² Comercial Química Massó, αδημοσίευτη έρευνα, 2014. | ³Η θειαμίνη, η νιασίνη, το μαγνήσιο, οι βιταμίνες Β6 και Β12
συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος. Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. | 4Η θειαμίνη και η
βιταμίνη B12 συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. | 5Η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη
φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος. Η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης.

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

Έκπτωση

Extra
δώρο

+

3στ0ο σ%ετ

Με ελεύθερη
επιλογή
γεύσης!

LR Night Master – Σετ 3 τεμ.
81115
3 x 30 sticks ανά 3,7 g + 2 x ΔΩΡΟ Mind Master Green | 500 ml αξίας 30,96 €
LR Night Master – Σετ 3 τεμ. 
81116
3 x 30 sticks ανά 3,7 g + 2 x ΔΩΡΟ Mind Master Red | 500 ml αξίας 30,96 €
LR Night Master – Σετ 3 τεμ. 
3 x 30 sticks ανά 3,7 g + 1 x ΔΩΡΟ Mind Master Green | 500 ml
& 1 x ΔΩΡΟ Mind Master Red | 500 ml αξίας 30,96 €

81117

Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων

270,93 €

Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 231,95 €

189,99 €
161,49 €
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ΜΟΝΑΔΙΚΌΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌΣ ΓΙΑ

μέγιστο
αποτέλεσμα

Το Aloe vera drinking gel Μέλι, η αγαπημένη
κλασσική γεύση με 3 σημαντικές δράσεις,
συνδέεται με τη γενική υγεία.

Αναλυτικά εφοδιάζει τον οργανισμό με σημαντικά
θρεπτικά συστατικά και βελτιώνει τη δράση τους,
προστατεύει την ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος και υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία του
μεταβολισμού.
Το Aloe vera drinking gel Μέλι αποτελείται κατά 90%
από Aloe vera gel και 9% μέλι.
Το Aloe vera gel είναι ελιξίριο ζωής, αφού ενυδατώνει,
αναζωογονεί και προσφέρει σημαντικές βιταμίνες και
μέταλλα. Κατά την περίοδο του καλοκαιριού που η
εφίδρωση είναι πιο έντονη σε συνδυασμό με την
επαρκή κατανάλωση υγρών, η κατανάλωση του aloe
vera gel είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της
ενυδάτωσης.
Ακόμα το μέλι είναι γνωστό για την αντιμικροβιακή του

2+1
Δώρο

δράση. Επιπλέον οι υδατάνθρακες που περιέχει
παρουσιάζουν πρεβιοτική δράση. Η πρεβιοτική
δράση του μελιού αλλά και του aloe vera gel βοηθά
στην καλύτερη δράση του Pro 12. Τα πρεβιοτικά
είναι η ‘τροφή’ των προβιοτικών.
O συνδυασμός του Aloe Vera Drinking gel Μέλι με
το Pro 12, υποστηρίζει την ενυδάτωση του σώματος
αλλά και την ομαλή λειτουργία του γαστρεντερικού
συστήματος που μπορεί να διαταραχθεί κατά την
περίοδο των διακοπών.
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΌΣ ΓΙΑ

μέγιστο
αποτέλεσμα

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΜΙΑ
ΑΙΣΘΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ

Pro 12 Κάψουλες – Σετ 2+1 τεμ. Δώρο 
3 x 30 κάψουλες / 17,9 g

2+1
Δώρο

+
80373

• Με 12 καλλιέργειες βακτηρίων
• 1 δισεκατομμύριο βακτήρια ανά κάψουλα
• Η διαδικασία παρασκευής σε μικροκάψουλα είναι κατοχυρωμένη
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων
Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 113,97 €

131,97 €

87,98 € (163,83 € ανά 100 g)
75,98 € (141,49 € 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

o

in

<

0,1

ppm Al

+

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:
Εξαιρετική ποιότητα, σύμφωνα με τα πρότυπα “Μade in Germany”, χωρίς αλοΐνη*

ΤΑ 3 ΒΑΣΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ:
Εφοδιασμός: Προσφέρει σημαντικά θρεπτικά στοιχεία και βελτιώνει τον μεταβολισμό τους3
Προστασία: Υποστηρίζει την ανανέωση των κυττάρων4 και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος5
Μεταβολισμός: Βελτιώνει τη λειτουργία του μεταβολισμού της ενέργειας6
Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey – Σετ 3 τεμ.
3 x 1000 ml

80743

+ ΔΩΡΟ Aloe Vera Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel | 20101 | 100 ml αξίας 17,89 €
Σύνολο Μεμονωμένων προϊόντων

113,56 €

Τιμή Προσφοράς Ελλάδα
Κύπρος από 106,76 €

88,39 €
82,99 €

* Η περιεκτικότητα σε αλοΐνη είναι κάτω από το όριο ανίχνευσης του 0,1 mg/λίτρο. Η αλοΐνη είναι ένα παράγωγο υδροξυανθρακενίου (HAD).
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Για αισθητά απαλή
επιδερμίδα
Ειδική τιμή

27 %
Έκπτωση

Aloe Vera Ενυδατική
Λοσιόν Σώματος

20639

• Με 69% Aloe Vera και βιολογικό εκχύλισμα
μανόλιας
• Θρέφει και περιποιείται εντατικά την επιδερμίδα
• Βελτιώνει το φυσικό επίπεδο υγρασίας της
επιδερμίδας
200 ml
Ελλάδα από 17,89€

μόνο 12,99€

Κύπρος από 16,79€

μόνο 12,19€

Κωδ.: 95715-710

1Δω€
ρεά
GR/CY

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.

