Mix & Match! Τρία unisex αρώματα, για
αμέτρητους αρωματικούς συνδυασμούς
Δοκιμάστε το

Πιστέψτε στη μαγεία των Χριστουγέννων! Αφήστε
τη γλυκιά ανυπομονησία για τις γιορτές να σας
παρασύρει!
Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι ημέρες χαράς,
θαλπωρής και ευγνωμοσύνης για όλες τις ευλογίες της ζωής. Μοιραστείτε
πολύτιμες στιγμές με τους αγαπημένους σας, κάντε μια αναδρομή στην χρονιά
που φτάνει στο τέλος της, χαρίστε χαμόγελα στους γύρω σας με τα πιο όμορφα
και ξεχωριστά δώρα. Φέτος τα Χριστούγεννα, αφιερώστε χρόνο σε όσους και σε
ό,τι αγαπάτε. Συγκεντρώσαμε για εσάς τις πιο ξεχωριστές ιδέες δώρων για όλους
τους ανθρώπους που δίνουν χρώμα στη ζωή σας. Οι στιγμές μαζί τους είναι
πραγματικά ανεκτίμητες!

Δοκιμάστε το

Δείτε περισσότερα
στις σελίδες 18, 19.

Δοκιμάστε το

Σας καλωσορίζουμε στον μαγικό κόσμο του
Christmas LR World 2022!

Limited edition προϊόντα
Τα προϊόντα με αυτό το
σύμβολο είναι διαθέσιμα
μόνο για την περίοδο των
Χριστούγεννων και για όσο
διαρκεί το απόθεμα!

Δώρα για καλό σκοπό
Για κάθε αγορά των
προϊόντων με αυτό το
σύμβολο, η LR δωρίζει 1€
ή 10€ σε μη προνομιούχα
παιδιά απ' όλο τον κόσμο.

-26%
4 | Limited edition
WINTER SOUL Σετ
26144 |
GR 44,98 €

32,99 €

CY 43,48 €

31,89 €
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Βυθιστείτε σε έναν μαγευτικό
κόσμο ευεξίας με τη σειρά
LR Soul of Nature!
Με 100% φυσικά αιθέρια έλαια για την ευεξία σας

Θέλετε να χαλαρώσετε και να αναζωογονηθείτε τις ημέρες των εορτών; Τα προϊόντα WINTER SOUL
σας βοηθούν να μετατρέψετε το σπίτι σας σε μια πραγματική όαση θαλπωρής και ευεξίας. Απολαύστε
πλούσια περιποίηση με ζεστό άρωμα από βανίλια, μανταρίνι, τζίντζερ και σανδαλόξυλο, για μαγικές
στιγμές αναζωογόνησης!

Body Butter με πλούσια σύνθεση που περιποιείται εντατικά την επιδερμίδα που
ταλαιπωρείται από τις χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ επαναφέρει την απαλότητα
και τη λάμψη της. Με έλαιο macadamia και βούτυρο κακάο, από πιστοποιημένα
βιώσιμες καλλιέργειες. Με 98%* φυσικά συστατικά, εκ των οποίων 100%
φυσικά αιθέρια έλαια.

Shower Gel που καθαρίζει και περιποιείται την ευαίσθητη και ξηρή επιδερμίδα, ενώ
δημιουργεί μια αίσθηση αρμονίας και ευεξίας στο ντους. Μοναδική σύνθεση με
άμεση δράση: Μόλις έρθει σε επαφή με νερό, το έλαιο μετατρέπεται σε απαλό
γαλάκτωμα που περιποιείται και χαλαρώνει το σώμα και την ψυχή. Σύνθεση χωρίς
νερό, με 99% φυσικά συστατικά, εκ των οποίων 100% αιθέρια έλαια.

GR 27,99 € | 200 ml | (13,99 € ανά 100 ml) |
CY 26,99 € | 200 ml | (13,50 € ανά 100 ml) |

GR 16,99 € | 200 ml | (8,49 € ανά 100 ml) |
CY 16,49 € | 200 ml | (8,25 € ανά 100 ml) |

Συνδυασμός από 100% φυσικά αιθέρια έλαια, για τον αρωματισμό του χώρου με
τη χρήση φορέα αιθέριων ελαίων. Το γλυκό, ζεστό, feel-good άρωμα
απελευθερώνεται στον χώρο, προσδίδοντας μια ευεργετική αίσθηση θαλπωρής.

Ολοκληρωμένο Σετ για χειμωνιάτικη περιποίηση και ευεξία.

GR 27,99 € | 10 ml | (279,90 € ανά 100 ml) |
CY 26,99 € | 10 ml | (269,90 € ανά 100 ml) |

GR 32,99 € |
CY 31,89 € |

| Body Butter | 200 ml + Έλαιο/Gel για το Ντους | 200 ml

Aquatic Chonic 3, 2 Skin Sens. 1, 3 Eye Irrit. 2
*NOI=natural origin index (δείκτης φυσικής προέλευσης) ISO 16128. **Κλείστρα, καπάκια και πώματα από πλαστικό (PP). ***Μπορεί να περιέχει έως και 55% ανακυκλωμένο γυαλί.
1

100% φυσικά αιθέρια έλαια:
μανταρίνι, τζίντζερ, βανίλια,
σανδαλόξυλο

Δοχεία και συσκευασίες από
ανακυκλωμένο πλαστικό
(rPET)**

Αιθέρια έλαια & μείγματα
ελαίων σε δοχεία που
αποτελούνται μερικώς από
ανακυκλωμένο γυαλί***

Έλεγχοι σύμφωνα με υψηλότατα
πρότυπα ποιότητας

Μια
χειμωνιάτικη
όαση ευεξίας

εως -26%

100% φυσικά αιθέρια έλαια για το
σώμα και την ψυχή σας!

Δημιουργήστε ένα υπέροχο
αρωματικό χώρου!
DIY ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ

για 50 ml σπρέι

5 σταγόνες LR Έλαιο Γαρίφαλου
20 σταγόνες LR Έλαιο Μανταρινιού
35 g οινόπνευμα
15 g αποσταγμένο νερό
Οδηγίες:

ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
+ Δώρο Μπουκαλάκι
Σπρέι
26092 |

ΑΙΣΘΗΣΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ
+ Δώρο Μπουκαλάκι
Σπρέι
26093 |

GR 77,97€

GR 56,98 €

CY 74,77 €

57,99 € 55,59 €

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ LR ΕΛΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

42,49 €

GR 74,97 €

GR 74,97 €

52,79 €

54,99 €

CY 71,97 €

52,79 €

Έλαιο για μασάζ και απαλή περιποίηση της επιδερμίδας, με έναν συνδυασμό από 3
πολύτιμα φυσικά έλαια: Αμυγδαλέλαιο, έλαιο jojoba και έλαιο από εκχύλισμα Aloe
Vera. Θρέφει, αναζωογονεί και προστατεύει την επιδερμίδα από την αφυδάτωση.

GR 14,99 €| 100 ml |
CY 14,59 €| 100 ml |

Αιθέριο έλαιο μανταρινιού. Ζωηρό, φρουτώδες άρωμα από μανταρίνι Βραζιλίας,
με χαλαρωτική και ταυτόχρονα αναζωογονητική δράση.

GR 29,99 € | 10 ml | (299,90 € ανά 100 ml) |
CY 28,69 € | 10 ml | (286,90 € ανά 100 ml) |

Αιθέριο έλαιο γαρίφαλου. Ζεστό, ξυλώδες άρωμα από γαρίφαλο Μαδαγασκάρης,
με εξισορροπιστική και ταυτόχρονα χαλαρωτική δράση.

GR 26,99 € | 10 ml | (269,90 € ανά 100 ml) |
CY 25,89 € | 10 ml | (258,90 € ανά 100 ml) |

Κεραμική λάμπα καύσης αιθέριων ελαίων, με ξύλινη βάση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με όλα τα αιθέρια έλαια της σειράς LR SOUL OF NATURE. Το άρωμα διαχέεται στον
χώρο αρμονικά και ομοιόμορφα και σας βοηθά να αλλάξετε τη διάθεση σας

GR 34,99 € |
CY 33,59 € |

40,69 €

ΕΥΕΞΙΑ
+ Δώρο Μπουκαλάκι
Σπρέι
26095 |

54,99 €

Σαρώστε το QR-code για να ανακαλύψετε όλες τις
DIY ιδέες για γιορτινούς αρωματικούς συνδυασμούς!

CY 54,58 €

ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
+ Δώρο Μπουκαλάκι
Σπρέι
26094 |
CY 71,97 €

Γεμίστε ένα δοχείο με οινόπνευμα, προσθέστε τα
αιθέρια έλαια και στη συνέχεια το νερό. Αναμείξτε
καλά και και μεταφέρετε το μείγμα στα μπουκαλάκια
σπρέι LR Soul of Nature. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε
το αρωματικό μείγμα για τον αρωματισμό του LR
Ελαίου Περιποίησης (100 ml) χρησιμοποιήστε διπλή
ποσότητα αιθέριων ελαίων!

Ανακαλύψτε την επίδραση των φυσικών αιθέριων
ελαίων στην ευεξία και στη διάθεση σας! Τα νέα,
limited edition αιθέρια έλαια Μανταρινιού και
Γαρίφαλου είναι εδώ για να σας παρασύρουν σε έναν
κόσμο θαλπωρής και ευεξίας. Χρησιμοποιήστε τα
για τον αρωματισμό του χώρου με τη Λάμπα
Αρωματοθεραπείας ή για ένα ευεργετικό μασάζ με
το LR Έλαιο Περιποίησης.

ΔΩΡΟ!
Μαζί με το limited
edition Σετ Αιθέριων
Ελαίων, παίρνετε δώρο
ένα μπουκαλάκι σπρέι.

Επιλέξτε τα αγαπημένα σας από τα παρακάτω γιορτινά Σετ για να δημιουργήσετε τους
δικούς σας DIY συνδυασμούς:

26092 | ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

| Μανταρίνι | 10 ml + Πορτοκάλι | 10 ml + Θυμάρι | 10 ml + Δώρο μπουκαλάκι σπρέι

GR 57,99 € | CY 55,59 € |
26093 | ΑΙΣΘΗΣΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ

| Μανταρίνι | 10 ml + Γαρίφαλο | 10 ml + Δώρο μπουκαλάκι σπρέι

GR 42,49 € | CY 40,69 € |
26094 | ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| Περγαμόντο | 10 ml + Κέδρος | 10 ml + Γαρίφαλο | 10 ml + Δώρο μπουκαλάκι σπρέι

GR 54,99 € | CY 52,79 € |
26095 | ΕΥΕΞΙΑ

| Γαρίφαλο | 10 ml + Πορτοκάλι | 10 ml + Θυμάρι | 10 ml + Δώρο μπουκαλάκι σπρέι

GR 54,99 € | CY 52,79 € |

Aquatic Chronic 2, 2Asp. Tox. 1, 3Skin Irrit. 2, 4Skin Sens. 1, 5Eye Irrit. 2, 6Flam.Liq.3, 7Repr. 2

1

-20%
1 | Limited edition
Sparkling Sensations Σετ
Περιποίησης Προσώπου
27128 |
GR 46,38 €

36,99 €

Μια λαμπερή εμπειρία
περιποίησης
Μπείτε σε γιορτινή διάθεση!
Ετοιμαστείτε για τις γιορτινές σας εμφανίσεις, με τη limited edition σειρά πολυτελούς περιποίησης για
πρόσωπο και σώμα: Sparkling Sensations με σαγηνευτικό άρωμα αφρώδους οίνου! Το βιολογικό
εκχύλισμα σταφυλιού και η Aloe Vera αναζωογονούν και χαρίζουν μαγευτική λάμψη στην επιδερμίδα!

Χρησιμοποιήστε την Sparkling Sensations Bubble Mask για εντατικό καθαρισμό του
προσώπου 2 φορές την εβδομάδα και νιώστε τις φυσαλίδες στην επιδερμίδα! Κάθε
πρωί, εφαρμόζετε την Sparkling Sensations Κρέμα Προσώπου, η οποία
περιποιείται και χαρίζει ακαταμάχητη λάμψη στην επιδερμίδα.

GR 36,99 € | CY 35,39 € |

| Bubble Mask | 45 ml + Κρέμα Προσώπου | 50 ml

Ζήστε την απόλυτη αίσθηση πολυτέλειας στο ντους, με το Sparkling Sensations
Gel για το Ντους. Συνεχίστε με την πλούσια περιποίηση του σώματος, με την
Sparkling Sensations Κρέμα Σώματος.

GR 23,99 € | CY 23,19 € |

| Gel για το Ντους | 200 ml + Κρέμα Σώματος | 200 ml
Gel γα το Ντους που μετατρέπεται σε πλούσιο, απαλό αφρό που καθαρίζει,
καταπραΰνει, ενυδατώνει και αναζωογονεί την επιδερμίδα. Με Aloe Vera,
βιολογικό εκχύλισμα σταφυλιού και σαγηνευτικό άρωμα αφρώδους οίνου.

Μάσκα για βαθύ καθαρισμό και detox. Με δροσιστική υφή gel, η οποία
μετατρέπεται σε πλούσιο αφρό με μικροσκοπικές φυσαλίδες που θυμίζουν
αφρώδη οίνο! Εμπλουτισμένη με Aloe Vera, βιολογικό εκχύλισμα σταφυλιού και
Bubble Booster.

GR 11,89 € | 200 ml | (5,95 € ανά 100 ml) |
CY 11,89 € | 200 ml | (5,95 € ανά 100 ml) |

Πλούσια κρέμα προσώπου, με "whipped" υφή που θυμίζει λαχταριστή σαντιγί!
Περιποιείται απαλά, χαρίζει ενυδάτωση που διαρκεί και αφήνει μια διακριτική
χρυσαφένια λάμψη στην επιδερμίδα. Με Aloe Vera, βιολογικό εκχύλισμα
σταφυλιού και σαγηνευτικό άρωμα αφρώδους οίνου.

Απολαύστε μια αίσθηση πλούσιας περιποίησης, χάρη στην Sparkling Sensations
Κρέμα Σώματος, η οποία περιποιείται απαλά και χαρίζει ενυδάτωση στην
επιδερμίδα. Με υπέροχα fluffy υφή, που προσδίδει διακριτική λάμψη στην
επιδερμίδα. Με Aloe Vera, βιολογικό εκχύλισμα σταφυλιού και σαγηνευτικό άρωμα
αφρώδους οίνου.

GR 22,49 € | 45 ml | (49,98 € ανά 100 ml) |
CY 21,69 € | 45 ml | (48,20 € ανά 100 ml) |

GR 23,89 € | 50 ml | (47,78 € ανά 100 ml) |
CY 23,89 € | 50 ml | (47,78 € ανά 100 ml) |

1€

GR 18,59 € | 200 ml | (9,29 € ανά 100 ml) |
CY 17,49 € | 200 ml | (8,75 € ανά 100 ml) |

-21%
4 | Limited edition
Sparkling Sensations Σετ
Περιποίησης Σώματος
27134 |
GR 30,48 €

Για κάθε αγορά του Σετ με αυτό το
σύμβολο, η LR δωρίζει 1€ στο LRGKF.

CY 29,38 €

23,99 € 23,19 €

CY 45,58 €

35,39 €

Περιποίηση με
τη μαγεία της
φύσης
Καταπραϋντική δράση για την ταλαιπωρημένη
και ερεθισμένη επιδερμίδα του προσώπου

Εντατική περιποίηση για την
ευαίσθητη επιδερμίδα
Ανακαλύψτε την ευεργετική δράση που έχει ο
συνδυασμός από Aloe Vera, βιολογικό έλαιο σπόρων
κάνναβης Sativa & CBD στην ερεθισμένη και
αφυδατωμένη επιδερμίδα.

Το μυστικό της μοναδικής αποτελεσματικότητας
του Aloe Vera CBD Ορού Προσώπου 2 Φάσεων
βρίσκεται στον συνδυασμό από 50% ενυδατικό gel
AloeVera, βιολογικό έλαιο σπόρων κάνναβης Sativa
και CBD. Εξισορροπεί, καταπραΰνει και βελτιώνει
την όψη της επιδερμίδας. Τον χειμώνα, τα χείλη
χρειάζονται extra προστασία από τις χαμηλές
θερμοκρασίες. Το πλούσιο Aloe Vera CBD Έλαιο
Περιποίησης Χειλιών, προστατεύει και
επανορθώνει τα ταλαιπωρημένα χείλη.

Απολαύστε το εξαιρετικό αποτέλεσμα δύο
θαυματουργών φυτών, της Aloe Vera & Cannabis
Sativa, και εντάξτε τα στην καθημερινή περιποίηση
του προσώπου σας!

Συμβουλή:

Επιλέξτε το Aloe Vera CBD Σετ Περιποίησης
Προσώπου ως δώρο για τα αγαπημένα σας
πρόσωπα!

Aloe Vera CBD Lip Balm για μεταξένια απαλά χείλη, ακόμα και σε πολύ
χαμηλές θερμοκρασίες, με έναν συνδυασμό από Aloe Vera, βιολογικό έλαιο
σπόρων κάνναβης Sativa & CBD, ο οποίος καταπραΰνει και περιποιείται
εντατικά. Με δροσιστική γεύση μέντας.

GR 14,99 € | 10 ml | (149,90 € ανά 100 ml) |
CY 14,39 € | 10 ml | (143,90 € ανά 100 ml) |

-25%
3 | Limited edition
Aloe Vera CBD
Σετ Περιποίησης Προσώπου
20854 |
GR 47,98 €

CY 45,98 €

35,89 € 34,39 €

-21%
4 | Limited edition
Aloe Vera CBD
Σετ Περιποίησης Σώματος
20827 |
GR 36,78 €

28,99 €

CY 35,68 €

Φάση 1: Ενυδάτωση και περιποίηση
Φάση 2: Αναζωογόνηση και προστασία
Με 50% ενυδατικό gel Aloe Vera, βιολογικό έλαιο σπόρων κάνναβης Sativa &
CBD, ο Ορός 2 Φάσεων καταπραΰνει, ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη της
επιδερμίδας. Εφαρμόζετε τον ορό κάθε πρωί και βράδυ σε καθαρή επιδερμίδα
προσώπου και αφήστε τον να απορροφηθεί. Ανακινείτε καλά πριν από τη χρήση.

GR 32,99 € | 30 ml | (109,97 € ανά 100 ml) |
CY 31,59 € | 30 ml | (105,30 € ανά 100 ml) |

Ολοκληρωμένο Σετ περιποίησης προσώπου & χειλιών, με Aloe Vera & CBD.
| Lip Oil | 10 ml + Ορός Προσώπου 2 Φάσεων | 30 ml

GR 35,89 € | CY 34,39 € |

28,19 €
Aloe Vera CBD Peeling Σώματος & Aloe Vera Gel για το Ντους, για χαλαρωτική
αίσθηση, καταπράυνση και καθαρισμό της επιδερμίδας στο ντους.
| Gel για το Ντους | 200 ml + Peeling Σώματος | 300 ml

GR 28,99 € | CY 28,19 € |

Ένα
χειμωνιάτικο
παραμύθι
γεμάτο μαγεία!
Ονειρεμένο άρωμα και υπέροχη αίσθηση περιποίησης!
Τα προϊόντα της limited edition χριστουγεννιάτικης σειράς περιποίησης YOUR WINTER FAIRY TALE
είναι εδώ! Χαρίστε πλούσια περιποίηση στην επιδερμίδα και τα μαλλιά σας και απολαύστε μια
μοναδική, παραμυθένια αίσθηση!

Το limited edition YOUR WINTER FAIRY TALE Σετ περιλαμβάνει το Peeling για
το Ντους, το Έλαιο/Κρέμα Σώματος και το Σπρέι/Mist για Μαλλιά & Σώμα. Το
καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο για όσους αγαπούν τα παραμύθια!

GR 34,99 € | CY 33,69 € |

| Σπρέι/Mist για Μαλλιά & Σώμα | 100 ml + Peeling για το Ντους | 200 ml
+ Έλαιο/Κρέμα Σώματος |200 ml

Το Peeling για το Ντους της limited edition σειράς YOUR WINTER FAIRY TALE
καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα του σώματος και χαρίζει μεταξένια απαλότητα,
χάρη στην απολέπιση με κόκκους που θυμίζουν χιονονιφάδες! Προετοιμάζει
ιδανικά την επιδερμίδα για την εφαρμογή των προϊόντων περιποίησης.

GR 11,99 € | 200 ml | (5,99 € ανά 100 ml) |
CY 11,59 € | 200 ml | (5,80 € ανά 100 ml) |

Το Έλαιο/Κρέμα Σώματος της limited edition σειράς YOUR WINTER FAIRY TALE
προσφέρει εντατική θρέψη, με υφή που μετατρέπεται από κρεμώδη σε ελαιώδη
κατά την εφαρμογή. Περιποιείται εντατικά την επιδερμίδα μετά το ντους και
προστατεύει από την απώλεια υγρασίας.

GR 15,49 € | 200 ml | (7,74 € ανά 100 ml) |
CY 14,99 € | 200 ml | (7,50 € ανά 100 ml) |

Το Hair & Body Mist της limited edition σειράς YOUR WINTER FAIRY TALE
εφοδιάζει την επιδερμίδα και τα μαλλιά με υαλουρονικό οξύ και επιλεγμένα
συστατικά που ενυδατώνουν και προστατεύουν, ενώ προσδίδει στο σώμα ένα
υπέροχο άρωμα που θυμίζει τη φρεσκάδα του χιονιού!

GR 16,49 € | 100 ml |
CY 15,79 € | 100 ml |

OOK

ΕΝΙΟ L
Θ
Υ
Μ
Α
Ρ
Α
Π
ΜΕ

1€

Για κάθε αγορά του Σετ με αυτό το
σύμβολο, η LR δωρίζει 1€ στο LRGKF.

-20%
1 | Limited edition
Your Winter
Fairy Tale Σετ
27163 |
GR 43,97 €

CY 42,37 €

34,99 € 33,69 €

Ζήστε τη μαγεία
της καινοτομίας
LR ZEITGARD!

002
ΚΕΦΑΛΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ

Η απολέπιση με την καινοτόμο
τεχνολογία υπερήχων διευκολύνει
την απομάκρυνση των νεκρών
κυττάρων και των ρύπων από
τους πόρους, για ορατά πιο
λεία και πιο καθαρή όψη στην
επιδερμίδα.

003
ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Χάρη στην τεχνολογία υπερήχων,
τα εξειδικευμένα συστατικά
των προϊόντων περιποίησης
LR ZEITGARD διεισδύουν στα
βαθύτερα στρώματα του δέρματος.
Η σφριγηλότητα και η ελαστικότητα
της επιδερμίδας βελτιώνεται, ενώ
επιτυγχάνεται ορατή μείωση των
ρυτίδων.

Επαγγελματική περιποίηση για διαχρονική ομορφιά
Απολαύστε την πολυτέλεια ενός ινστιτούτου
αισθητικής στην άνεση του σπιτιού σας: Η
καινοτόμος συσκευή τελευταίας τεχνολογίας*,
με τέσσερις διαφορετικές επιλογές χρήσης για
τον αποτελεσματικό καθαρισμό και την
περιποίηση του προσώπου και του σώματος,
είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις ατομικές
ανάγκες κάθε επιδερμίδας.

004
ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΜΑΣΑΖ &
ΣΥΣΦΙΞΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η χρήση της Κεφαλής για Μασάζ
& Σύσφιξη Σώματος εξασφαλίζει
τη σύσφιξη του συνδετικού ιστού
και τη μείωση της όψης φλοιού
πορτοκαλιού στην επιδερμίδα,
χάρη στον συνδυασμό δόνησης
και τεχνολογίας υπερήχων.

2 | Σετ Προϊόντων Καθαρισμού
28007 |
GR 45,98 €

35,99 €

CY 43,98 €

34,46 €

Συσκευή με βάση φόρτισης + μία Ανταλλακτική Κεφαλή της επιλογής σας: 001 Κεφαλή Καθαρισμού
Προσώπου (συμπ. αντάπτορας), 002 Κεφαλή Απολέπισης Προσώπου, 003 Κεφαλή Αντιγήρανσης
Προσώπου, 004 Κεφαλή για Μασάζ & Σύσφιξη Σώματος

GR 335,99 € | CY 322,49 € |

| Συσκευή Καλλυντικής Περιποίησης + μία Ανταλλακτική Κεφαλή της επιλογής σας: Κεφαλή Καθαρισμού Προσώπου,
Κεφαλή Απολέπισης Προσώπου, Κεφαλή Αντιγήρανσης Προσώπου, Κεφαλή για Μασάζ & Σύσφιξη Προσώπου

001
ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Καθαρίζει έως και 10 φορές πιο
αποτελεσματικά την επιδερμίδα
του προσώπου**, χάρη στην
εξαιρετική υγιεινή που προσφέρει
η τεχνολογία LR MICROSILVER
PLUS. Οι απαλές ίνες της
βούρτσας είναι εμπλουτισμένες
με το αντιβακτηριακό συστατικό
MicroSilver BG™***.

-21%

Η Κρέμα Καθαρισμού καθαρίζει απαλά αλλά και σε βάθος την επιδερμίδα του
προσώπου, σε συνδυασμό με την Κεφαλή Καθαρισμού Προσώπου της συσκευής
Zeitgard Pro. Η Λοσιόν Προσώπου καταπραΰνει την επιδερμίδα μετά τη χρήση
της Κεφαλής Καθαρισμού ή της Κεφαλής Απολέπισης, ενώ ενισχύει τον φυσικό
προστατευτικό φραγμό. Τα προϊόντα είναι εμπλουτισμένα με εκχύλισμα
Harungana, το οποίο υποστηρίζει την αναζωογόνηση της επιδερμίδας.

GR 35,99 € | CY 34,46 € |

| Κρέμα Καθαρισμού | 125 ml + Λοσιόν Προσώπου | 200 ml

1 | Zeitgard Pro Συσκευή
Καλλυντικής Περιποίησης
(με μία Ανταλλακτική
Κεφαλή της επιλογής σας)
70110- |
GR 368,39 €

CY 353,68 €

335,99 € 322,49 €

H Κρέμα Σώματος αναδομεί τη φυσική δομή του κολλαγόνου του δέρματος,
προσφέρει ενυδάτωση και δεσμεύει την υγρασία στο δέρμα. Η πανθενόλη και η
βιταμίνη Ε ενισχύουν τη λειτουργία του φραγμού της επιδερμίδας, ενώ το
υαλουρονικό οξύ επαναφέρει τον όγκο του δέρματος. Η επιδερμίδα αποκτά
καλύτερη ελαστικότητα και σφριγηλότητα, καθώς και μεταξένια απαλή αίσθηση.

GR 40,99 € | 200 ml | (20,49 € ανά 100 ml) |
CY 39,29 € | 200 ml | (19,65 € ανά 100 ml) |

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ
ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΑΣ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ

*Για τη συσκευή καλλυντικής περιποίησης με εναλλασσόμενες κεφαλές έχει κατατεθεί αίτηση για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στη Γερμανία: Αριθμός Πρωτοκόλλου.: 10 2022 200 747.6 **Σύμφωνα με μελέτη του διεθνώς αναγνωρισμένου Ινστιτούτου Dermatest GmbH το 2022. Χρόνος
χρήσης: 4 εβδομάδες, Αριθμός συμμετεχόντων: 20 ***Η υγιεινή των ινών της βούρτσας διατηρείται για έως και 3 μήνες, χάρη στην αντιβακτηριακή δράση του δραστικού συστατικού MicroSilver BG™. Το MicroSilver BG™ αποτελείται από καθαρή σκόνη αργύρου με εξαιρετικά πορώδη
μοριακή δομή. Το ειδικό χαρακτηριστικό του συστατικού MicroSilver BG™ είναι ότι ρυθμίζει σταθερά τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων.

Το μυστικό για
νεανική λάμψη
στην επιδερμίδα
κές
Για εντυπωσια
ανίσεις!
γιορτινές εμφ

BEAUTY DIAMONDS
RADIANT YOUTH OIL
"Κακομάθετε" την επιδερμίδα σας
με προϊόντα πλούσιας, πολυτελούς
περιποίησης, με πολύτιμα συστατικά
αντιγήρανσης, όπως έλαια &
βιταμίνες!

Πολυτελή προϊόντα για νεανική λάμψη και ομορφιά
Το Beauty Diamonds Radiant Youth Oil χαρίζει νεανική λάμψη στην επιδερμίδα του προσώπου, με
πολύτιμα έλαια και βιταμίνες. Το Vitamin C Serum προσφέρει ομοιόμορφη όψη στην επιδερμίδα,
χάρη στη δύναμη της βιταμίνης C, ενώ το 5 in 1 Beauty Elixir φροντίζει καθημερινά για λαμπερή
ομορφιά που ξεκινά από μέσα, με μία δόση την ημέρα. Ο ιδανικός συνδυασμός περιποίησης και
υποστηρίξης για λαμπερή ομορφιά στις γιορτές!

Θρέφει, αναζωογονεί και προστατεύει την επιδερμίδα του προσώπου, με 6
πολύτιμα έλαια (argan, αβοκάντο, jojoba, macadamia, αμυγδαλέλαιο, έλαιο από
κουκούτσι σταφυλιού) καθώς και επιλεγμένες βιταμίνες. Η επιδερμίδα αποκτά
πιο λεία, πιο σφριγηλή και πιο λαμπερή όψη.

GR 49,49 € | 30 ml | (164,97 € ανά 100 ml) |
CY 47,59 € | 30 ml | (158,63 € ανά 100 ml) |

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕ
ΣΕΤ AUTOSHIP!
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ LR
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΑΣ

Ορός προσώπου με βιταμίνη C για περισσότερη λάμψη, ζωντάνια και απαλότητα
στην επιδερμίδα. Χαρίζει ομοιόμορφη όψη και ενισχύει τη σφριγηλότητα, με
καινοτόμο τεχνολογία και αντιγηραντικό αποτέλεσμα.

GR 49,49 € | 30 ml | (164,97 € ανά 100 ml) |
CY 47,59 € | 30 ml | (158,63 € ανά 100 ml) |

Προστατεύει από την ψηφιακή γήρανση, μειώνει τις ήδη σχηματισμένες ρυτίδες
και έχει αντιοξειδωτική δράση, για νεανική λάμψη στην επιδερμίδα.

VITAMIN C SERUM

GR 49,49 € | 30 ml | (164,97 € ανά 100 ml) |
CY 47,59 € | 30 ml | (158,63 € ανά 100 ml) |

Ορός βιταμίνης C που χαρίζει
νεανική λάμψη στην ταλαιπωρημένη,
όταν η επιδερμίδα.

Το all-in-one ελιξήριο εκπληρώνει τις 5 επιθυμίες ομορφιάς με μία μόνο δόση
την ημέρα: Νεανική εμφάνιση, λαμπερό δέρμα, σφριγηλό σώμα, δυνατά μαλλιά
και γερά νύχια.1

GR 136,69 € | 30 x 25 ml | (182,25 ανά 1000 ml) |
CY 127,49 € | 30 x 25 ml | (169,99 ανά 1000 ml) |

BLUE LIGHT DEFENDER
Έξυπνος ορός κατά της ψηφιακής
γήρανσης, ο οποίος προστατεύει
την επιδερμίδα από τις βλαβερές
επιπτώσεις του μπλε φωτός.

Η βιοτίνη, ο ψευδάργυρος, η βιταμίνη A, η ριβοφλαβίνη και η νιασίνη συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος. Ο χαλκός συμβάλλει στη διατήρηση του φυσιολογικού χρωματισμού του δέρματος. Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό
κολλαγόνου για τηφυσιολογική λειτουργία του δέρματος. Ο χαλκός συμβάλλει στη διατήρηση του φυσιολογικού συνδετικού ιστού. Η βιοτίνη και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών. Ο χαλκός συμβάλλει στη διατήρηση του φυσιολογικού
χρωματισμού των μαλλιών. Οψευδάργυρος συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των νυχιών. Η βιταμίνη E συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Η θειαμίνη συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που
αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. Οιβιταμίνες B6 και B12 συμβάλλουν στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης.
* Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την πλούσια και ισορροπημένη διατροφή, ενώ πρέπει να εντάσσονται σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

1

Ζήστε τη μαγεία!
Δημιουργήστε
τον δικό σας
συνδυασμό
αρωμάτων και
ταξιδέψτε με τη
φαντασία σας
στο Λονδίνο!
Ανακαλύψτε την τάση του layering αρωμάτων

Τα τρία συναρπαστικά unisex αρώματα
συνδυάζονται μεταξύ τους και σας παρασύρουν
σε ένα μαγευτικό ταξίδι στο χριστουγεννιάτικο
Λονδίνο. Κάθε αρωματική δημιουργία είναι
εμπνευσμένη από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της
βρετανικής μητρόπολης. Μπορείτε να
εφαρμόσετε ένα, δύο ή και τα τρία αρώματα, το
ένα μετά το άλλο, ώστε να δημιουργήσετε μία
εντελώς ξεχωριστή αρωματική σύνθεση. Αφήστε
τη φαντασία σας ελεύθερη!

Αποκτήστε τα τρία limited edition Αρώματα LR CLASSICS LONDON, τα οποία
μπορείτε να συνδυάσετε και να δημιουργήσετε μοναδικές συνθέσεις, ανάλογα με
τα γούστα σας!

GR 41,99 € | 3 x 50 ml | CY 39,49 € | 3 x 50 ml |

LONDON COLLECTION 01 –
Το ζωηρό, ξυλώδες άρωμα του σας μεταφέρει στη γιορτινή Oxford
Street, για ατελείωτο shopping! Με αρωματικές νότες από πιπέρι,
λεβάντα και πατσουλί.
LONDON COLLECTION 02 –
Το γλυκό, ζεστό άρωμα του σας παρασύρει στη μαγεία της Winter
Wonderland στο γιορτινά στολισμένο Hyde Park! Με αρωματικές
νότες από γκρέιπφρουτ, βανίλια και σανδαλόξυλο.
LONDON COLLECTION 03 –
Το φρέσκο, βοτανώδες άρωμα του σας ταξιδεύει στο πανέμορφο
και λαμπερό Covent Garden. Με αρωματικές νότες από λεμόνι,
δενδρολίβανο και μόσχο.

-24%
1 | Limited edition
LR CLASSICS
London Collection Σετ
30643 |
GR 55,77 €

41,99 €

Mix & Match
1. Επιλέξτε δύο ή τρία αρώματα της συλλογής LR
CLASSICS LONDON.
2. Ψεκάστε το ένα άρωμα μετά το άλλο στην
επιδερμίδα. Ανάλογα με τα γούστα σας, εφαρμόζετε
την επιθυμητή ποσότητα από το κάθε άρωμα.
3. Έτοιμο! Απολαύστε τη δική σας, μοναδική
αρωματική δημιουργία.

Προτάσεις DIY
συνδυασμών:
FRESH

Μια ανάλαφρη πνοή ζωντάνιας και
φρεσκάδας εμπλουτίζεται με κομψές,
ξυλώδεις αρωματικές νότες.

SENSUAL

Ο ζεστός αρωματικός χαρακτήρας συναντά
τις φρέσκιες νότες, δημιουργώντας ένα
ακαταμάχητα αισθησιακό άρωμα.

ELEGANT

Οι ξυλώδεις, πικάντικες νότες αποκτούν
ζεστό χαρακτήρα και δημιουργούν μια
αρωματική σύνθεση γεμάτη κομψότητα και
χαρακτήρα.

1€

Για κάθε αγορά του Σετ με αυτό το
σύμβολο, η LR δωρίζει 1€ στο LRGKF.

CY 52,47 €

39,49 €

-20%
4 | Limited edition
Lovingly by
Bruce Willis Σετ
30413 |

-20%

GR 62,58 €

49,99 €

1 | Haute Parfum
by Guido Maria
Kretschmer Σετ
30230 |
GR 85,18 €

67,99 €

CY 60,58 €

48,39 €

7 | Limited edition
Bruce Willis Personal
Edition Σετ
30500 |
GR 61,58 €

48,99 €

CY 59,68 €

47,49 €

CY 82,78 €

65,99 €

Μαγικές στιγμές με τους LR Stars
Με τα πολυτελή αρώματα των Stars, οι γιορτές σας θα έχουν τη λάμψη του Hollywood! Απολαύστε τις
μοναδικές αρωματικές δημιουργίες του Bruce Willis και του Guido Maria Kretschmer, οι οποίες
προσδίδουν μια ακαταμάχητα χαρισματική αύρα στις γιορτινές σας εμφανίσεις.
Δύο πολυτελή αρώματα με διαχρονικό, κομψό χαρακτήρα: HAUTE Parfum by Guido Maria
Kretschmer Γυναικείο & Ανδρικό Άρωμα. Το τέλειο δώρο για γυναίκες & άνδρες με
αίσθηση του στιλ!

GR 67,99 € | CY 65,99 € |

Η χαρισματική γοητεία συναντά την αισθησιακή κομψότητα σε μια αρωματική
σύνθεση με νότες από μανταρίνι, τραντάφυλλο και βανίλια.

| Με ελεύθερη επιλογή | 2 x 50 ml |

GR 42,59 € | 50 ml |
CY 41,39 € | 50 ml |

Ένα κομψό, αρρενωπό άρωμα με ξυλώδεις, πικάντικες αρωματικές νότες από
περγαμόντο, βετιβέρ και δέρμα.

Ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο δώρο από τον Bruce Willis: Lovingly Γυναικείο
Άρωμα & Αρωματική Λοσιόν Σώματος, για ατέλειωτες στιγμές ρομαντισμού!

GR 42,59 € | 50 ml |
CY 41,39 € | 50 ml |

-20%

GR 49,99 € | CY 48,39 € |

| Άρωμα | 50 ml + Λοσιόν Σώματος | 200 ml

Λοσιόν σώματος που περιποιείται και αγκαλιάζει όλο το σώμα με το αισθησιακό,
κομψό άρωμα του Lovingly.

Ένα άρωμα με κομψό, αρρενωπό χαρακτήρα. Με ευωδιές από εσπεριδοειδή,
πατσουλί, δέρμα και φύλλα καπνού.

GR 19,99 € | 200 ml | (9,99 € ανά 100 ml) |
CY 19,19 € | 200 ml | (9,60 € ανά 100 ml) |

GR 42,59 € | 50 ml |
CY 41,39 € | 50 ml |

Μια τρυφερή ερωτική εξομολόγηση σε μορφή αρώματος, από τον Bruce Willis προς
τη σύζυγό του,Emma. Μια εκλεπτυσμένη σύνθεση γεμάτη θηλυκότητα, με νότες από
εσπεριδοειδή, αχλάδι, κρίνο, παιώνια, λευκό ξύλο κέδρου και σανδαλόξυλο.

Limited edition Αρωματικό Σαμπουάν για Μαλλιά & Σώμα, με σαγηνευτικό
άρωμα από εσπεριδοειδή, πατσουλί και φύλλα καπνού.

GR 42,59 € | 50 ml |
CY 41,39 € | 50 ml |

GR 18,99 € | 200 ml | (9,49 € ανά 100 ml) |
CY 18,29 € | 200 ml | (9,15 € ανά 100 ml) |

Το τέλειο χριστουγεννιάτικο δώρο για τους fans του Bruce Willis. Το Σετ
περιλαμβάνει το Άρωμα & το Αρωματικό Σαμπουάν για Μαλλιά & Σώμα.

GR 48,99 € | CY 47,49 € |

| Άρωμα | 50 ml + Αρωματικό Σαμπουάν για Μαλλιά & Σώμα | 200 ml

Ένα limited edition άρωμα με ζεστό και χαλαρό χαρακτήρα, που θυμίζει τη
θαλπωρή μιας χειμωνιάτικης βραδιάς μπροστά στο τζάκι. Με αισθησιακές
αρωματικές νότες από δέρμα, πολύτιμο Oud και μια πνοή από φύλλα καπνού.

GR 42,59 € | 50 ml |
CY 41,39 € | 50 ml |

-25%

-25%
5 | Limited edition
Femme Noblesse Σετ
30371 |

1 | Limited edition
Jungle Man Σετ
30632 |
GR 48,98 €

GR 55,98 €

CY 47,28 €

36,49 € 35,29 €

Η μαγεία των αρωμάτων
Ένα άρωμα είναι το πιο προσωπικό δώρο
που μπορείτε να κάνετε σε ένα
αγαπημένο σας πρόσωπο. Τα αρώματα
τονίζουν τον χαρακτήρα σας, ξυπνούν
συναισθήματα και σαγηνεύουν τις
αισθήσεις.
Χαρίστε ξεχωριστές, έντονες στιγμές με
ιδιαίτερα αρώματα που χαράζονται
ανεξίτηλα στη μνήμη!

Μαγικά
αρώματα που σε
μαγνητίζουν

Μια γιορτή για τις αισθήσεις

Τα LR Lifestyle Γυναικεία & Ανδρικά Αρώματα της LR
προσδίδουν μια ξεχωριστή αύρα στις εμφανίσεις σας.
Κρατήστε μια θέση κάτω από το χριστουγεννιάτικο
δέντρο για τα best selling αρώματα Jungle Man και
Femme Noblesse!

CY 53,98 €

41,89 € 40,39 €

Το Σετ περιλαμβάνει το Jungle Man Άρωμα και το limited edition After Shave.
Το καλύτερο δώρο για δυναμικούς άνδρες!

Το Σετ περιλαμβάνει το Femme Noblesse Άρωμα και την Αρωματική Κρέμα
Σώματος. Το τέλειο δώρο για γυναίκες με στιλ!

| Άρωμα | 50 ml + After Shave | 100 ml

| Άρωμα | 50 ml + Κρέμα Σώματος | 200 ml

Ένας συναρπαστικός συνδυασμός από λεβάντα, πράσινη μέντα και σπόρους
Tonka, για τους λάτρεις της περιπέτειας και για όλους, όσοι αναζητούν έντονες
συγκινήσεις στη θαλπωρή των γιορτών!

Μια κομψή και θηλυκή αρωματική σύνθεση που προσδίδει μια πνοή
πολυτέλειας. Διαχρονικός, εκλεπτυσμένος αρωματικός χαρακτήρας, με άνθη
πορτοκαλιάς, ylang-ylang, βανίλια και πολύτιμο Tonka absolut.

GR 36,49 € | CY 35,29 € |

GR 30,99 € | 50 ml |
CY 29,89 € | 50 ml

Το Αρωματικό After Shave χαρίζει ένα άγγιγμα φρεσκάδας και αναζωογονητικής περιποίησης
μετά το ξύρισμα, με έναν αρωματικό συνδυασμό από λεβάντα, μέντα και σπόρους Tonka.

GR 17,99 € | 50 ml | (35,98 € ανά 100 ml) |
CY 17,39 € | 50 ml | (34,78 € ανά 100 ml) |

Μια τολμηρή, “extreme” έκδοση του κλασικού Jungle Man, για όσους
απολαμβάνουν τη ζωή στα άκρα! Μια εξωτική αρωματική σύνθεση από
αρτεμισία, ευκάλυπτο και πατσουλί.

GR 30,99 € | 50 ml |
CY 29,89 € | 50 ml |

GR 41,89 € | CY 40,39 € |

GR 30,99 € | 50 ml |
CY 29,89 € | 50 ml |

Πλούσια, αρωματική κρέμα σώματος, η οποία αγκαλιάζει ολόκληρο το σώμα με
το αισθησιακό άρωμα του Femme Noblesse.

GR 24,99 € | 200 ml | (12,49 € ανά 100 ml) |
CY 24,09 € | 200 ml | (12,05 € ανά 100 ml) |

Για κάθε αγορά του Σετ με αυτό το
σύμβολο, η LR δωρίζει 1€ στο LRGKF.

1€

Ανδρική
περιποίηση
για λαμπερές
γιορτινές
εμφανίσεις

-21%
1 | Limited edition
Aloe Vera
POWERPACK Σετ
20859 |
GR 50,98 €

39,99 € 38,49 €

Ό,τι χρειάζεται ένας άνδρας για την καθημερινή του περιποίηση
Η νέα, limited edition σειρά ανδρικής περιποίησης Aloe Vera POWERPACK φροντίζει την επιδερμίδα
με έναν δυνατό συνδυασμό από 50% Aloe Vera, εκχύλισμα φύλλων baobab, καφεΐνη & βιολογικό
εκχύλισμα τζίντζερ. Τα προϊόντα Aloe Vera Ανδρικής Περιποίησης περιποιούνται τα μαλλιά, τα γένια
και το σώμα, με αναζωογονητικό εκχύλισμα από βιολογικό λυκίσκο, ενυδατική Aloe Vera και ξυλώδες,
αρρενωπό άρωμα.

Σετ περιποίησης για την ανδρική επιδερμίδα.

GR 39,99 € | CY 38,49 € |

Άψογο στιλ για τα μαλλιά και τα γένια. Ενυδατώνει και περιποιείται, με Aloe Vera
και βιολογικό εκχύλισμα λυκίσκου.

| Ορός Ματιών | 15 ml + Ενυδατική Κρέμα-Gel | 100 ml

GR 15,49 € | 50 ml | (30,98 € ανά 100 ml) |
CY 14,99 € | 50 ml | (29,98 € ανά 100 ml) |

Ορός ματιών με ευχάριστα δροσιστική δράση. Μειώνει τους μαύρους κύκλους
και το πρήξιμο κάτω από τα μάτια, αναζωογονεί, βελτιώνει τη σφριγηλότητα και
μειώνει τις λεπτές γραμμές. Με 50% Aloe Vera, εκχύλισμα φύλλων baobab,
καφεΐνη και βιολογικό εκχύλισμα λυκίσκου.

| Το απόλυτο all-in-one προϊόν καθαρισμού για να ξεκινήσετε την ημέρα σας
με ένα άγγιγμα φρεσκάδας. Καθαρίζει και αναζωογονεί ολόκληρο το σώμα, με Aloe
Vera και βιολογικό εκχύλισμα λυκίσκου.

GR 32,99 € | 15 ml | (219,93 € ανά 100 ml) |
CY 31,59 € | 15 ml | (210,60 € ανά 100 ml) |

Ενυδατική κρέμα-gel, η οποία απορροφάται γρήγορα και αφήνει μια αίσθηση
φρεσκάδας και ανανέωσης στην ανδρική επιδερμίδα. Με 50% Aloe Vera,
εκχύλισμα φύλλων baobab, καφεΐνη και βιολογικό εκχύλισμα λυκίσκου.

GR 17,99 € | 100 ml |
CY 17,39 € | 100 ml |

Τρία απαραίτητα προϊόντα καθημερινής περιποίησης για τον άνδρα.

GR 38,49 € | CY 37,29 € |

| 2 σε 1 Styling Balm για Μαλλιά & Γένια | 50 ml + 4 σε 1 Σαμπουάν για Πρόσωπο,
Σώμα, Μαλλιά & Γένια | 250 ml + 2 σε 1 Έλαιο για Πρόσωπο & Γένια | 30 ml

GR 15,49 € | 250 ml | (6,20 € ανά 100 ml) |
CY 14,99 € | 250 ml | (5,99 € ανά 100 ml) |

Η απόλυτη all-in-one λύση, η οποία προσφέρει στους άνδρες όλα όσα χρειάζονται σε
μία μόνο δόση: Περισσότερη ενέργεια, υγιές δέρμα, πυκνά μαλλιά, όμορφους μυς,
σωματική δύναμη!1,2,3,4,5

Το 2 σε 1 Έλαιο για Πρόσωπο & Γένια περιποιείται και προστατεύει την
επιδερμίδα και τα γένια, ενώ προσδίδει απαλότητα και λάμψη. Με Aloe Vera &
βιολογικό εκχύλισμα λυκίσκου που προστατεύει από την απώλεια υγρασίας.

GR 20,79 € | 30 ml | (69,30 € ανά 100 ml) |
CY 19,99 € | 30 ml | (66,63 € ανά 100 ml) |

Η θειαμίνη, η βιταμίνη B6, η βιταμίνη B12 και το μαγνήσιο συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. Η βιταμίνη B6, η βιταμίνη B12 και το μαγνήσιο συμβάλλουν στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης.
Η ριβοφλαβίνη, η βιταμίνη A, η βιταμίνη B2, η νιασίνη, η βιοτίνη και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος. Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία του δέρματος. 3 Η βιοτίνη και
ο ψευδάργυροςσυμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών. 4 Το μαγνήσιο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών. Η θειαμίνη, η βιταμίνη B6, η βιταμίνη B12 και το μαγνήσιο συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που
αποσκοπούν στην παραγωγήενέργειας. 5 Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη διατήρηση του φυσιολογικού επιπέδου τεστοστερόνης στο αίμα. Το σελήνιο συμβάλλει στη φυσιολογική σπερματογένεση. Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη φυσιολογική γονιμότητα και αναπαραγωγή.
* Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την πλούσια και ισορροπημένη διατροφή, ενώ πρέπει να εντάσσονται σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
1
2

-25%

GR 136,69 € | 30 x 25 ml | (182,25 € ανά 1000 ml) |
CY 127,49 € | 30 x 25 ml | (169,99 € ανά 1000 ml) |

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ
ΣΕ ΣΕΤ
AUTOSHIP!
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ
LR ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΣΑΣ

CY 48,98 €

4|
Limited edition
Aloe Vera
Σετ Ανδρικής Περιποίησης
20441 |
GR 51,77 €

38,49 €

CY 49,97 €

37,29 €

-21%
1 | Limited edition
Milk & Honey Σετ
27085 |
GR 50,97 €

39,99 €

CY 49,07 €

38,49 €

Το μυστικό
ομορφιάς για
μαγικές στιγμές
περιποίησης
Απολαύστε στιγμές χαλάρωσης με το
"τελετουργικό" του Milk & Honey!

Υπάρχει κάτι καλύτερο τώρα τον χειμώνα από ένα
ζεστό μπάνιο με τα προϊόντα Milk & Honey; Η LR
σας προσφέρει ξανά το μυστικό ομορφιάς της
θρυλικής Κλεοπάτρας, έναν μοναδικό συνδυασμό
από μέλι και γάλα, ο οποίος χαλαρώνει, αναζωογονεί
και καταπραΰνει το σώμα και την ψυχή.

Αποκτήστε όλα τα προϊόντα Milk & Honey και απολαύστε μια εμπειρία
χαλάρωσης και περιποίησης για το σώμα και την ψυχή.

GR 39,99 € | CY 38,49 € |

Ένα ευεργετικό τελετουργικό περιποίησης
με τα προϊόντα Milk & Honey
Γεμίστε τη μπανιέρα με ζεστό νερό και προσθέστε το
Αφρόλουτρο της σειράς Milk & Honey.
Εφαρμόστε τη Milk & Honey Μάσκα Προσώπου,
χαλαρώστε στη μπανιέρα σας και αφήστε τα πολύτιμα
συστατικά των προϊόντων να απελευθερώσουν την
ευεργετική τους δράση.
Κλείστε τα μάτια και αφήστε πίσω το στρες της
καθημερινότητας.
Μετά το μπάνιο, χαρίστε πλούσια περιποίηση στην
επιδερμίδα του σώματος με την πλούσια Milk & Honey
Κρέμα Σώματος.

Κρέμα Σώματος με πολύτιμα συστατικά και απαλό άρωμα που σαγηνεύουν τις
αισθήσεις μετά το μπάνιο. Το μέλι και το γάλα χαρίζουν μεταξένια απαλότητα και
μια ευχάριστη αίσθηση περιποίησης και χαλάρωσης.

| Μάσκα Πολλαπλών Δράσεων | 50 ml + Αφρόλουτρο | 250 ml + Κρέμα
Σώματος | 200 ml

GR 18,99 € | 200 ml | (9,49 € ανά 100 ml) |
CY 18,29 € | 200 ml | (9,15 € ανά 100 ml) |

Με 2 διαφορετικές υφές μάσκας που χαρίζουν όμορφη επιδερμίδα: Η ζελώδης
μάσκα με μέλι, προτείνεται για τα σημεία της επιδερμίδας που είναι λιπαρά,
όπως η Τ-ζώνη. Η κρεμώδης μάσκα με γάλα εφαρμόζεται στα ξηρά σημεία της
επιδερμίδας, όπως τα μάγουλα.

«Κακομάθετε» την επιδερμίδα σας με ένα χαλαρωτικό μπάνιο με το
Αφρόλουτρο Milk & Honey. Με πλούσια σύνθεση που καθαρίζει απαλά, θρέφει
την επιδερμίδα και χαρίζει μεταξένια απαλότητα.

GR 19,99 € | 17 ml | (117,59 € ανά 100 ml) |
CY 19,19 € | 17 ml | (112,88 € ανά 100 ml) |

1€

Για κάθε αγορά του Σετ με αυτό το
σύμβολο, η LR δωρίζει 1€ στο LRGKF.

GR 11,99 € | 250 ml | (4,80 € ανά 100 ml) |
CY 11,59 € | 250 ml | (4,63 € ανά 100 ml) |

Απολαύστε τη
μαγεία της φύσης
με τη δύναμη της
Aloe Vera

-25%
1 | Limited edition
Aloe Vera
Σετ Περιποίησης Προσώπου
20817 |
GR 75,77 €

56,49 € 55,69 €

Για λαμπερή και όμορφη επιδερμίδα

Ευεργετική περιποίηση για την ξηρή και
ταλαιπωρημένη επιδερμίδα, με αγνό gel Aloe
Vera και πολύτιμα φυτικά εκχυλίσματα. Τα
προϊόντα έχουν πλούσια υφή που ενυδατώνει την
επιδερμίδα και απλώνεται σαν μια απαλή
μεμβράνη που ενισχύει τον φυσικό
προστατευτικό φραγμό.
Το Aloe Vera Σετ Περιποίησης Προσώπου
περιλαμβάνει την Πλούσια Κρέμα Ημέρας, την
Κρέμα Νυκτός και τον Ορό 24ωρης Ενυδάτωσης.
Το τέλειο δώρο για την ολοκληρωμένη περιποίηση
του προσώπου τους χειμερινούς μήνες!

Χειμερινή περιποίηση με τη δύναμη
της Aloe Vera
Τα τρία προϊόντα καθημερινής περιποίησης χαρίζουν
πλούσια ενυδάτωση και φυσική λάμψη, ενώ είναι
κατάλληλα για κάθε τύπο επιδερμίδας!
ΣΥΜΒΟΥΛΗ:
Εφαρμόστε τον Ορό σε καθαρό πρόσωπο, αφήστε
τον να απορροφηθεί και συνεχίστε με την εφαρμογή
της Κρέμας Ημέρας ή της Κρέμας Νυκτός.

Ολοκληρωμένο Σετ Περιποίησης Προσώπου για την επιδερμίδα που
ταλαιπωρείται από τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Τόσο
απλά!

GR 56,49 € | CY 55,69 € |

| Ιδιαίτερα Πλούσια Κρέμα Ημέρας | 50 ml + Ορός 24ωρης Ενυδάτωσης | 30 ml
+ Αναπλαστική Κρέμα Νυκτός | 50 ml

Κρέμα ημέρας με extra πλούσια υφή, η οποία προστατεύει την επιδερμίδα από
τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις καιρικές συνθήκες του χειμώνα.

GR 23,89 € | 50 ml | (47,78 € ανά 100 ml) |
CY 23,89 € | 50 ml | (47,78 € ανά 100 ml) |

Ανάλαφρος ορός προσώπου που φροντίζει για την ενυδάτωση της επιδερμίδας
όλο το 24ωρο.

GR 27,99 € | 30 ml | (93,30 € ανά 100 ml) |
CY 26,89 € | 30 ml | (89,63 € ανά 100 ml) |

Κρέμα που περιποιείται εντατικά και αναζωογονεί την επιδερμίδα κατά τη
διάρκεια της νύχτας.

GR 23,89 € | 50 ml | (47,78 € ανά 100 ml) |
CY 23,89 € | 50 ml | (47,78 € ανά 100 ml) |

CY 74,67 €

1€

Για κάθε αγορά του Σετ με αυτό το
σύμβολο, η LR δωρίζει 1€ στο LRGKF.

Ένας μαγικός
κόσμος για
ονειροπόλους

-31%
1 | Limited edition
Aloe Vera
Kids Σετ
20337 |
GR 27,57 €

CY 26,77 €

Let it snow!

18,99 € 18,39 €

Η πολική αρκουδίτσα Lilo είναι εδώ για να
παρασύρει τους μικρούς μας φίλους σε μια
συναρπαστική περιπέτεια στα χιόνια! Το limited
edition Foam Soap της σειράς Aloe Vera Kids
μεταμορφώνει το μπάνιο σας σε χιονισμένο
τοπίο, ενώ φροντίζει για τον ήπιο καθαρισμό των
χεριών. Με το 3 σε 1 Αφρόλουτρο,Σαμπουάν &
Conditioner και την Παιδική Οδοντόκρεμα-Gel,
το ντους και το καθημερινό πλύσιμο των δοντιών
γίνεται παιχνίδι!

-31%
5 | Σετ Ειδικής
Περιποίησης
20650 |
GR 52,97 €

1€

Για κάθε αγορά
του Σετ με αυτό
το σύμβολο,
η LR δωρίζει 1€
στο LRGKF.

Με το Aloe Vera Kids Σετ, η καθημερινή περιποίηση και το πλύσιμο
των δοντιών γίνεται παιχνίδι!

GR 18,99 € | CY 18,39 € |

| Απαλός αφρός καθαρισμού | 200 ml + Παιδική Οδοντόκρεμα-Gel | 50 ml
+ 3 σε 1 Αφρόλουτρο, Σαμπουάν & Conditioner | 250 ml

36,49 €

CY 50,97 €

34,59 €

Οδοντόκρεμα για τον ήπιο καθαρισμό των ευαίσθητων παιδικών δοντιών με
απαλή γεύση μέντας.

GR 5,69 € | 50 ml | (11,38 € ανά 100 ml) |
CY 5,59 € | 50 ml | (11,18 € ανά 100 ml) |

Το all-in-one προϊόν που προσφέρει απαλό καθαρισμό για τα μαλλιά και την επιδερμίδα.

Απαλός αφρός καθαρισμού, με λαμπερά σωματίδια που θυμίζουν χιονονιφάδες!
Η σύνθεση του προστατεύει από την απώλεια υγρασίας και χαρίζει ενυδάτωση
στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα. Με Aloe Vera, βιολογικό εκχύλισμα
ροδάνικου και φρουτώδες άρωμα.
ΧΡΗΣΗ: Εφαρμόστε τον αφρό στα χέρια, απλώστε τον και απολάυστε την
ανάλαφρη αίσθηση που θυμίζει το άγγιγμα του φρέσκου χιονιού! Ξεβγάλετε
καλά με χλιαρό νερό.

1€
Για κάθε αγορά του Σετ με αυτό το
σύμβολο, η LR δωρίζει 1€ στο LRGKF.

GR 9,99 € | 200 ml | (4,99 € ανά 100 ml) |
CY 9,69 € | 200 ml | (4,85 € ανά 100 ml) |

GR 11,89 € | 250 ml | (4,76 € ανά 100 ml) |
CY 11,49 € | 250 ml | (4,59 € ανά 100 ml) |

Τρεις Aloe Vera Ειδικοί για κάθε ανάγκη. Περιποίηση για όλη την οικογένεια, με
τη δύναμη της Aloe Vera.

GR 36,49 € | CY 34,59 € |

| Σπρέι Άμεσης Δράσης | 150 ml (ειδική συσκευασία που διατίθεται μόνο με το
Box) + Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel | 100 ml + Προστατευτική Κρέμα με
Πρόπολη | 100 ml

-25%

Έτοιμοι για τον
χειμώνα;

1 | Limited edition
Bellylicious Τσάι
Σετ 2 τεμ.
80657 |
GR 23,98 €

CY 20,38 €

Οι καλύτεροι σύμμαχοι για τον οργανισμό:

17,89 € 15,19 €

Απολαύστε έναν ευεργετικό συνδυασμό
αγαπημένων βοτάνων και γεύσεων, προσφέρετε
στον οργανισμό σας τις απαραίτητες βιταμίνες και
φροντίστε για την αντιβακτηριακή και αντιική
προστασία της επιδερμίδας. Χάρη στους ειδικούς
της LR LIFETAKT και της LR MICROSILVER PLUS,
έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να απολαμβάνετε
ξέγνοιαστοι τον χειμώνα!
Απολαύστε ένα ζεστό, αρωματικό τσάι
Είστε λάτρης του τσαγιού; Κάθε φλιτζάνι από το
Bellylicious Αρωματικό Τσάι Βοτάνων &
Φρούτωνπροσφέρει μια γευστική εμπειρία για το
σώμα και την ψυχή. Απολαύστεμια αίσθηση
ελαφρότητας και ευεξίας, με υπέροχo φρουτώδες
άρωμα!
Προετοιμασία:
Προσθέστε 1,5 κουταλάκια του γλυκού από το τσάι
σε ένα σουρωτήρι τσαγιού. Περιχύστε το με περίπου
200 ml βραστό νερό, καλύψτε το φλυτζάνι και
αφήστε το για 5-6 λεπτά. Αφαιρέστε το σουρωτήρι
και απολαύστε το τσάι σας!
.

Ένας απολαυστικός συνδυασμός αγαπημένων βοτάνων και γεύσεων.Με τσάι
Oolong, Pu-Erh, ιβίσκο, παντζάρι, κομμάτια φράουλας, δυόσμο,κομμάτια μήλου,
μέντα, ροδοπέταλα και κυνόροδο.

GR 17,89 € | CY 15,19 € |

| 2 τεμ. Bellylicious Αρωματικό Τσάι Βοτάνων | 2 x 75 g

Πλούσια κρέμα που προσφέρει αξιόπιστη προστασία για όλο το σώμα, κατάλληλη για
τα σημεία της επιδερμίδας που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη από περιποίηση. Ο
εξαιρετικός συνδυασμός από MicroSilver BGTM και εκτοΐνη ενισχύει τον φυσικό
φραγμό της επιδερμίδας, καθώς καταπολεμά στοχευμένα τα μικρόβια. Εντατική
περιποίηση για την ιδιαίτερα ξηρή & ερεθισμένη επιδερμίδα με ξεχωριστές ανάγκες.

GR 34,99 € | 75 ml | (46,65 € ανά 100 ml) |
CY 33,59 € | 75 ml | (44,78 € ανά 100 ml) |

Ολοκληρωμένη προστασία και υγιεινή για όλη την οικογένεια! Το Σετ περιλαμβάνει
2 τεμάχια LR LIFETAKT Vita Active, το οποίο εφοδιάζει τον οργανισμό μικρών και
μεγάλων με 10 απαραίτητες βιταμίνες, με μόλις 1 κουταλιά την ημέρα! Το LR
MICROSILVER PLUS Gel για τα Χέρια προστατεύει από τους ιούς και τα βακτήρια,
με το καινοτόμο συστατικό MicroSilver BGTM.

ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
BEST SELLER
ΤΗΣ LR
MICROSILVER
PLUS
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ!

GR 37,49 € | CY 33,89 € |

| 2 τεμ. Vita Active | 2 x 150 ml + δώρο LR MICROSILVER PLUS Gel για τα Χέρια | 75 ml

1

Η βιταμίνη D και η βιταμίνη B6 συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

-37%
3 | Limited edition
Seasonal
Support Σετ
80780 |
GR 60,37 €

CY 55,27 €

37,49 € 33,89 €

Φυσική
υποστήριξη
για όλη την
οικογένεια

-30%
2 | Limited edition
Aloe Vera Drinking Gel
Traditional Honey Σετ
Δώρο Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel
80840 |
GR 85,17 €

59,49 €

CY 80,47 €

56,29 €

Απολαύστε τη μαγεία της Aloe Vera!

Limited edition
συσκευασία, για όσο
διαρκεί το απόθεμα.

Επιλέξτε τις αγαπημένες σας ανάμεσα στις 6 διαφορετικές γεύσεις Aloe Vera Drinking Gels.
Μαζί με το Σετ 2 τεμαχίων, παίρνετε δώρο το Aloe Vera Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel!

Για την υποστήριξη της άμυνας του οργανισμού:

Ενισχύει, ενεργοποιεί και τονώνει τη λειτουργία των
κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος.1,2

GR 65,99 € | CY 61,59 € |

| 2 x Drinking Gel Immune Plus | 2 x 1000 ml
+ ΔΩΡΟ Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel | 100 ml

GR 65,99 € | CY 61,59 € |

| 2 x Drinking Gel Intense Sivera | 2 x 1000 ml
+ ΔΩΡΟ Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel | 100 ml

Για περισσότερη ελευθερία κινήσεων:

Κινητικότητα και σταθερότητα για το μυοσκελετικό
σύστημα, ενέργεια για όλη την ημέρα.3,8,9

GR 59,49 € | CY 56,29 € |

| 2 x Drinking Gel Active Freedom | 2 x 1000 ml
+ ΔΩΡΟ Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel | 100 ml

Για όσους προσέχουν τη γραμμή τους:

Τριπλή προστασία από τον ήλιο, με τη δύναμη του açaí
berry: Υποστήριξη της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών,
προστασία της επιδερμίδας και ενίσχυση της άμυνας
του οργανισμού.10,11,12

| 2 x Drinking Gel Traditional Honey | 2 x 1000 ml
+ ΔΩΡΟ Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel | 100 ml

Ανάλαφρο, χωρίς ζάχαρη**, αναζωογονητικό και
τονωτικό για τη λειτουργία του μεταβολισμού.3

GR 59,49 € | CY 56,29 € |

| 2 x Drinking Gel Peach Flavour | 2 x 1000 ml
+ ΔΩΡΟ Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel | 100 ml

1€

Για περισσότερη ζωντάνια:

Υποστηρίζει τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων,
ενισχύει την απορρόφηση του σιδήρου, προστατεύει
από το οξειδωτικό στρες.4,6,7

Βασική ενίσχυση της ευεξίας:

Παροχή θρεπτικών συστατικών, ενίσχυση της άμυνας του
οργανισμού και υποστήριξη του μεταβολισμού της ενέργειας.3,4,5

Με κάθε αγορά του Σετ με αυτό το
σύμβολο, η LR δωρίζει 1€ στο LRGKF.

2 ALOE VERA DRINKING GELS
ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΔΩΡΟ ΤΟ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ GEL

GR 65,99 € | CY 61,59 € |

Υποστήριξη για προστασία από τον ήλιο:

GR 65,99 € | CY 61,59 € |

| 2 x Drinking Gel Açaí | 2 x 1000 ml
+ ΔΩΡΟ Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel

1
Η βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος και το σελήνιο συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. 2 Ο ψευδάργυρος παίζει ρόλο στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης. 3 Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που
αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. 4 Η βιταμίνη C αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου. 5 Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. 6 Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των
αιμοφόρων αγγείων. 7 Η βιταμίνη C συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. 8 Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των χόνδρων και των οστών. 9 Η βιταμίνη C συμβάλλει στη μείωση της αίσθησης
κόπωσης και εξάντλησης.10 Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στον φυσιολογικό μεταβολισμό της βιταμίνης Α. Το μαγνήσιο συμβάλλει στην ισορροπία των ηλεκτρολυτών. 11 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 του δέρματος. 12 Ο ψευδάργυρος, η βιταμίνη C και ο χαλκός συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. *Τα συμπληρώματα
διατροφής δεν υποκαθιστούν την πλούσια και ισορροπημένη διατροφή, ενώ θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. **Η Aloe Vera περιέχει φυσικά σάκχαρα.

10€

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ!
LR GLOBAL KIDS FUND ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΚΟΥΠΑ
40201 |
Με κάθε αγορά της limited edition
χριστουγεννιάτικης κούπας, δωρίζετε αυτόματα
10 ευρώ στο LR Global Kids Fund και βοηθάτε τα
παιδιά που έχουν ανάγκη.

LR Health & Beauty Systems ΜΕΠΕ · 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Η αγορά των LR προϊόντων γίνεται μέσω των LR συνεργατών.
Η LR Health & Beauty Systems ΜΕΠΕ επιφυλάσσεται για αλλαγές των
προϊόντων με σκοπό τις τεχνικές και ποιοτικές αναβαθμίσεις, όπως και για
λάθος κατανοήσεις εξαιτίας τυπογραφικών λαθών.

GR/CY 95840-210

GR 26,49 €
CY 25,49 €

