COLLECTION
1 | 2021

OBOWIĄZUJE OD MARCA 2021

MORE NATURE. MORE SCIENCE.
FOR YOUR HEALTH AND BEAUTY.
MORE QUALITY FOR YOUR LIFE.
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DRODZY KLIENCI!
Od wielu lat przyświeca nam pewna wizja: chcielibyśmy,
aby wszyscy ludzie wokół nas żyli zdrowo, cieszyli
się witalnością i wieloma sukcesami. Oczywiście
jest to tylko marzenie, jednak pracujemy nad tym,
aby możliwie jak najbardziej przybliżyć się do tego
ideału. Właśnie dlatego opracowujemy innowacyjne
rozwiązania dla zdrowia i urody oraz wspieramy rozwój
osobisty i zawodowy.

Innowacje produktowe: LR LIFETAKT Cell Essence
to trzy całościowe rozwiązania wspierające zdrowe
i sprawnie funkcjonujące komórki. Człowiek składa
się z bilionów komórek, a ich zdrowie jest podstawą
dobrego samopoczucia i efektywności. Dlatego
każdego dnia powinniśmy o nie dbać.
Od wielu lat oferujemy szansę na współpracę
biznesową w ramach dodatkowej działalności lub
jako główne zajęcie zawodowe,
dzięki czemu umożliwiamy każdemu
świadome kształtowanie swojego życia
i osiąganie sukcesów. Prowadzenie
samodzielnego biznesu LR to dla wielu
ludzi sposób na osiągnięcie większej
wolności finansowej i stopniową
poprawę standardu życia. Dajemy
każdemu możliwość elastycznego
czasu pracy oraz bycia częścią międzynarodowego
zespołu. Każdego dnia pracujemy, aby osiągnąć tę
wizję.

NASZ CEL: MORE QUALITY FOR
YOUR LIFE. PO PROSTU LEPSZA
JAKOŚĆ ŻYCIA DLA KAŻDEGO.
Z wyjątkowymi rozwiązaniami produktowymi, które
przyczyniają się do wzrostu świadomości zdrowotnej,
wpisujemy się w aktualny trend. Czerpiemy inspirację
z natury w połączeniu z najnowszym stanem wiedzy
naukowej.

Andreas Friesch
CEO | rzecznik zarządu

LR TO WIĘCEJ…
Kierując się hasłem "More Quality for your Life", oferujemy wiele
produktów o wysokiej jakości, stworzonych dzięki połączeniu natury
i aktualnej wiedzy naukowej. Jednak słowa „More Quality” oznaczają
coś więcej niż wysoką jakość produktów. To również odpowiedzialność
za naszych pracowników, Partnerów i dostawców, za nasz region
i środowisko naturalne.

JAKOŚĆ NA
NAJWYŻSZYM
POZIOMIE

SPRAWDZONA
JAKOŚĆ

NOWOCZESNA
PRODUKCJA

ZRÓWNOWAŻONE
OPAKOWANIA

„Made in Germany“ to
synonim najwyższej jakości
i wysokich standardów, które
muszą spełniać produkty. Nasi
Klienci mogą na tym polegać.
W celu zapewnienia 100%
przejrzystości w tym katalogu
oznaczyliśmy wszystkie
produkty, które są wytwarzane
bezpośrednio w Niemczech,
znakiem „Made in Germany“.

Nasze produkty muszą
spełniać wysokie standardy
jakości. Oprócz naszych
systematycznych,
wewnętrznych kontroli,
przestrzeganie tych
standardów podlega
restrykcyjnej kontroli
i certyfikacji przez niezależne,
uznane instytuty. SGS
INSTITUT FRESENIUS
potwierdza np. stałą, wysoką
jakość żeli do picia Aloe Vera.

W naszej nowoczesnej
hali produkcyjnej w Ahlen
powstają żele do picia Aloe
Vera. Z innowacyjnym parkiem
maszynowym, wyznaczamy
nowe standardy jakości
w Europie.

Wszystkie kartonowe
opakowania produktowe są
stopniowo przestawiane na
certyfikowany materiał FSC®.
FSC® to organizacja pożytku
publicznego zaangażowana
na rzecz zrównoważonej
gospodarki leśnej na całym
świecie, dla dobra środowiska
i ludzi.
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REKOMENDACJE EKSPERTÓW
„Nasze zdrowie jest
naszym najcenniejszym
skarbem. Świadomie
troszcząc się o zdrowy
tryb życia, możemy
uczynić wiele dobrego
dla naszego organizmu, aby móc długo
cieszyć się zdrowiem, sprawnością
i młodością. Od tysięcy lat ludzie ufają sile
naturalnych roślin. Królową wśród roślin
jest Aloe Vera“, dr Dietrich Grönemeyer,
niezależny lekarz

„Oprócz
produktów
specjalnie
dopasowanych
do indywidualnych
potrzeb, LR
wspiera Cię również wskazówkami
dotyczącymi odżywiania,
aktywności i stylu życia, które
bazują na wiedzy naukowej."
dr Sven Werchan, niezależny
ekspert w dziedzinie żywienia

TROSKA
O ŚRODOWISKO
I ZWIERZĘTA

WSPÓŁPRACA

SZANSA
DLA DZIECI

Stosowanie łagodnych dla
środowiska metod jest dla nas
bardzo ważne. Przykładowo
aloes stosowany do produkcji
naszych żeli do picia Aloe
Vera jest uprawiany bez
użycia nawozów, pestycydów
i innych chemikaliów.
Nie testujemy naszych
produktów prozdrowotnych
i kosmetycznych na
zwierzętach.

Oferujemy Ci możliwość
współpracy z nami jako
niezależny przedsiębiorca. Bez
względu na dotychczasowe
doświadczenie zawodowe,
z nami masz szansę na to,
aby wziąć swoje życie we
własne ręce, samodzielnie je
kształtować i osiągać sukcesy.
Dla większej swobody
finansowej w elastycznych
godzinach pracy. Dla poprawy
jakości życia. Profesjonalnie
lub w ramach dodatkowej
działalności, tak jak Tobie
odpowiada. Nie inwestujemy
w drogie reklamy, lecz
w Ciebie!

Wspieranie dzieci i młodzieży
znajdującej się w trudnej
sytuacji leży nam na sercu.
Zapewnienie równych szans
edukacyjnych to podstawa
lepszej przyszłości.
Dlatego ponad 10 lat temu
powołaliśmy do życia LR
Global Kids Fund e.V., który
wspiera lokalne inicjatywy
w 17 europejskich krajach.
www.lrgkf.com

Dr Werner Voss,
założyciel
i kierownik
Dermatest GmbH
potwierdza:
„Asortyment
produktów pielęgnacyjnych firmy
LR oferuje idealnie dopasowaną do
potrzeb każdego typu skóry
codzienną pielęgnację ze
składnikami czynnymi o najwyższej
jakości, z najnowocześniejszymi
recepturami.“

SPIS TREŚCI
74

PIELĘGNACJA
ALOESOWA

08

ZDROWIE
I ODŻYWIANIE

ZDROWIE
I ODŻYWIANIE

PIELĘGNACJA
ALOESOWA

LR LIFETAKT to najwyższej jakości suplementy
diety dla Twojego dobrego samopoczucia –
zgodnie z Twoimi indywidualnymi potrzebami.

LR ALOE VIA to Twoja droga do
naturalnie pięknej i zadbanej skóry.
Pielęgnacja nawilżająca z siłą aloesu
dla całej rodziny.
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LR LIFETAKT
Suplementy diety

78 |

LR ALOE VIA
Pielęgnacja specjalna

96 |

LR ALOE VIA
Pielęgnacja włosów

12 |
28 |
50 |

82 |

LR ALOE VIA
Oczyszczanie i pielęgnacja
twarzy

98 |

LR ALOE VIA
Pielęgnacja dla
mężczyzn

88 |

LR ALOE VIA
Higiena i pielęgnacja ciała

94 |

LR ALOE VIA
Pielęgnacja jamy ustnej

56 |
62 |

Podstawa
Specjaliści
Wzmocnienie

LR LIFETAKT
Piękno płynące z wnętrza
LR LIFETAKT
Figura i odchudzanie

102 |

LR ALOE VIA
Pielęgnacja dla
niemowląt i dzieci

104 |

LR ALOE VIA
Ochrona
przeciwsłoneczna
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106

136

ZAPACHY

PIELĘGNACJA
ANTI-AGE

126

PIELĘGNACJA
FUNKCJONALNA

164

MAKIJAŻ

PIELĘGNACJA
ANTI-AGE

PIELĘGNACJA
FUNKCJONALNA

LR ZEITGARD dla ponadczasowo
pięknej skóry. Profesjonalny program
anti-age w Twoim własnym domu.

LR Microsilver to pielęgnacja funkcjonalna
z antybakteryjnym, antywirusowym
Microsilver BG TM, stworzona z myślą
o specjalnych potrzebach.

108 |

LR ZEITGARD
System oczyszczania

110 |

LR ZEITGARD
System anti-age

112 |

LR ZEITGARD
System pielęgnacji

128 |

LR MICROSILVER PLUS

ZAPACHY
Ekskluzywne zapachy gwiazd,
modne zapachy lifestylowe
i ponadczasowe klasyki.

138 |

Zapachy dla kobiet

152 |

Zapachy dla mężczyzn

PIELĘGNACJA WŁOSÓW

MAKIJAŻ

Mocny duet dla pełnych, gęstych włosów

Wysokiej jakości kosmetyki
do makijażu

134 |

L-RECAPIN

166 |

LR DELUXE

172 |

LR COLOURS
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Twoje życie.
Twój rytm.
Twoje dobre
samopoczucie.
RÓWNOWAGA TO PODSTAWA
Współczesny tryb życia stawia nasz organizm
codziennie przed wieloma wyzwaniami,
w wyniku czego czasami może zostać
zaburzona jego naturalna równowaga.
LR LIFETAKT oferuje różnorodne, wysokiej
jakości produkty, które wspierają Cię
indywidualnie na każdym etapie życia.

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której możesz
polegać w 100%.

SU PL E ME N T Y D I E T Y I PRO D U K T Y SPEC JA L N E | 9

WYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTÓW.
WYŻSZA JAKOŚĆ ŻYCIA.
LR LIFETAKT to produkty o sprawdzonej i niezmiennie wysokiej
jakości. Potwierdzają to renomowane, niezależne instytuty, takie jak
np. SGS Institut Fresenius.

WIĘCEJ RÓŻNORODNOŚCI.
WIĘCEJ INDYWIDUALIZMU.
LR LIFETAKT to innowacyjne rozwiązania produktowe skrojone na
miarę Twoich osobistych potrzeb na każdym etapie życia.

WIĘCEJ NATURY.
WIĘCEJ NAUKI.
LR LIFETAKT łączy najnowsze odkrycia nauki i badań z tym, co
najlepsze w przyrodzie. W ten sposób powstają produkty o wysokiej
skuteczności dla Twojego zdrowia i dobrego samopoczucia.
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Suplementy diety dopasowane
do Twoich potrzeb
Życie w ciągłym pośpiechu stawia nas przed wieloma wyzwaniami. Możesz wspierać swój organizm, aby zadbać
o zdrowie i wydajność. W zależności od trybu życia, nasze różnorodne suplementy diety umożliwiają wiele rozwiązań
dopasowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Podstawowe składniki odżywcze, specjalne wsparcie lub
wzmocnienie. Twoje zdrowie, Twój wybór.

Podstawa

Specjaliści

Podstawowe składniki odżywcze są fundamentem
Twojego zdrowia.

Składniki odżywcze dopasowane do Twoich
osobistych potrzeb.

S. 12
Aloe Vera
Żele do picia
• Aloe Vera
Traditional Honey
• Aloe Vera
Peach Flavour
• Aloe Vera
Immune Plus
• Aloe Vera
Active Freedom
• Aloe Vera
Intense Sivera

S. 32

S. 20
Odżywianie komórek
• Cell Essence

Relaks i sen
• Night Master

S. 24

Kompleks składników
odżywczych
• Vita Active
• Pro Balance
• Super Omega

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) różnorodnej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia.

S. 28
Wydajność i energia
• Mind Master/
Mind Master
Extreme
• Super Omega

L R L I F ET A KT | 11

Wzmocnienie
Twoja ochrona dla układu
odpornościowego i wewnętrznego
wzmocnienia o każdej porze roku.

S. 50

S. 40

S. 36

Serce i układ krążenia
• Aloe Vera
Intense Sivera
• Super Omega
• Reishi Plus

Jelita i trawienie
•P
 ro 12
•H
 erbata ziołowa
•F
 iber Boost

S. 44

Równowaga
hormonalna
• Woman Phyto

S. 46

Kości, stawy
i mięśnie
•A
 loe Vera
Active Freedom
• Active Freedom
kapsułki
• Protein Power

Układ odpornościowy
i równowaga
• Aloe Vera
Immune Plus
• Cistus Spray,
Kapsułki i herbata
z czystka
• Colostrum
Liquid & Kapsułki
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Żel Aloe Vera – prawdziwy multitalent

Żel do picia
Aloe Vera
TWÓJ ELIKSIR ŻYCIA
Miąższ aloesowy od LR pomaga Ci cieszyć się pełnią życia:
odżywia, chroni, regeneruje i wspiera Twój organizm.1-4

• TWÓJ EKSPERT OD METABOLIZMU:
Żel do picia Aloe Vera stymuluje Twój metabolizm.1
• TWOJA OCHRONA:
Żel do picia Aloe Vera wspiera Twój układ odpornościowy.2
• TWOJA REGENERACJA:
Żel do picia Aloe Vera wspiera procesy regeneracyjne
organizmu.3,4
• TWOJE ŹRÓDŁO ENERGII:
Żel do picia Aloe Vera dostarcza niezbędnych składników
czynnych dla większej energii i witalności.1

Aloe Vera
Składniki o naukowo
potwierdzonym działaniu

+SELEN

+MIÓD

+IMBIR

+CYTRYNA

+CYNK

+WITAMINA C

Miąższ aloesowy od LR jest prawdziwym specjalistą dzięki dodatkowi składników
o naukowo potwierdzonym działaniu, które wspierają Cię w różnych sytuacjach
życiowych.

W ART O WIED ZIEĆ | 13

W LR jakość łączy się
z kompetencją
WYJĄTKOWY
Tylko żele do picia LR Aloe Vera są wyróżnione pieczęcią SGS
Institut Fresenius oraz IASC za:
Wysoką jakość produktów z czystego miąższu z wnętrza liści aloesu
Łagodne przetwarzanie
Wysokie standardy produkcji

Stawiamy jakość na pierwszym
miejscu. Od upraw aż po gotowe
produkty – w LR wszystko podlega
restrykcyjnym kontrolom. Potwierdza
to SGS INSTITUT FRESENIUS oraz
certyfikaty IASC.

DŁUGOLETNIE DOŚWIADCZENIE
Ekspert od aloesu od ponad 18 lat „Made in Germany“
Jedna z najnowocześniejszych hal produkcyjnych Aloe Vera w Niemczech
Standaryzowane, wewnętrzne kontrole jakości
Współpraca z renomowanymi ekspertami
„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której możesz
w 100% polegać.

WYŚMIENITY SMAK
Różnorodne wersje smakowe żelu do picia Aloe Vera marki
LR LIFETAKT to zasługa naturalnych ekstraktów i składników:
Traditional Honey – z naturalnym, przyjemnym smakiem miodu
Immune Plus – z naturalną, lekko pikantną nutą imbiru
Peach Flavour – z owocowym smakiem brzoskwiniowym
Intense Sivera – ze zdrową, naturalną nutą pokrzywy
Active Freedom – z naturalnym smakiem pomarańczy

Witamina C zawarta w żelach do picia LR Aloe Vera pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Witamina C zawarta w żelach do picia LR Aloe Vera pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Witamina C zawarta w żelach LR Aloe Vera pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia.
4
Witamina C zawarta w żelach LR Aloe Vera pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E.
1
2
3

Żele do picia Aloe Vera marki
LR LIFETAKT znajdują się
na Liście Kolońskiej®.
Lista Kolońska® uwzględnia
produkty o zminimalizowanym
ryzyku dopingu.
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Żele do picia
Aloe Vera
TO PRAWDZIWI SPECJALIŚCI OD ZDROWIA

HEALTH

IMMUNE

BOOSTER

POWER

Specjalista od dobrego
samopoczucia:
3 podstawowe elementy dla
Twojego zdrowia: odżywianie,
ochrona i metabolizm.1,2,3

Specjalista od układu
odpornościowego:
Potrójny plus dla układu
odpornościowego: wspiera,
stymuluje i chroni.4,5,1

MOVE

HEART

Specjalista dla swobody ruchu:
Potrójne wsparcie dla układu
ruchu: swoboda ruchu,
stabilność i energia.1,6,7

Specjalista
dla Twojej witalności:
Potrójna moc dla witalności:
stabilizuje, zaopatruje i chroni.2,8,9

SUPPORT

BODY

SHAPE

Specjalista
dla dbających o linię:
Potrójny plus dla osób
dbających o linię: lekki,
wspierający i stymulujący.1

VITALITY

Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza.
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
4
Witamina C, cynk i selen pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
5
Cynk odgrywa rolę podczas podziału komórek.
6
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości oraz prawidłowego funkcjonowania chrząstki.
7
Witamina C pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia.
8
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych.
9
Witamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
1
2
3
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PO DSTAWA

Czysta natura
KLASYCZNY
WARIANT Z MIODEM

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE ..
Czysty miód kwiatowy
zawiera enzymy,
bioaktywne substancje
i antyoksydanty

HEALTH

BOOSTER

90%
ALOESU

SPECJALISTA DLA TWOJEGO
ZDROWIA:

TRADITIONAL HONEY TRÓJPAK

1. ODŻYWIANIE: Dostarcza ważnych
składników odżywczych i wspiera
przyswajanie składników odżywczych1
2. OCHRONA: Wspiera układ
odpornościowy2
3. METABOLIZM: Wspierany jest
metabolizm energetyczny3
NATURALNY: z 90% miąższu z liści
aloesu – bez aloiny**
+ WZBOGACONY: w miód i witaminę C

ALOE VERA DRINKING GEL
TRADITIONAL HONEY
TRÓJPAK
80743 | 3 x 1000 ml 92p

344,00 zł

(114,67 zł/1000 ml)

Sposób stosowania:
• 3 razy dziennie po 30ml

ALOE VERA DRINKING GEL
TRADITIONAL HONEY*
80700 | 1000 ml 38p

125,00 zł

Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza.
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
* Zwracaj uwagę na zróżnicowaną i zbilansowaną dietę oraz zdrowy tryb życia.
1
2
3

** Zawartość aloiny poniżej <0,1mg/L
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Immune
Booster
DLA TWOJEJ
ODPORNOŚCI

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE ...
Lekka, naturalnie pikantna
nuta imbiru w połączeniu
z orzeźwiającą cytryną
i słodkim miodem daje
wyjątkowy smak.

IMMUNE

POWER

SPECJALISTA DLA TWOJEGO
UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO

85%
ALOESU

IMMUNE PLUS TRÓJPAK

1. WSPARCIE: istniejące komórki
odpornościowe są wzmacniane1
2. STYMULACJA: układ odpornościowy
jest stymulowany1,2
3. OCHRONA: funkcjonowanie układu
odpornościowego jest wspierane1
NATURALNY: 85% miąższu z aloesu
– bez aloiny**
+ WYJĄTKOWY: wzbogacony w imbir,
cytrynę i miód oraz składniki wspierające
odporność takie jak witamina C, cynk
i selen

ALOE VERA DRINKING GEL
IMMUNE PLUS
TRÓJPAK
81003 | 3 x 1000 ml 104p

375,00 zł

(125,00 zł/1000 ml)

Sposób stosowania:
• 3 razy dzienne po 30ml

ALOE VERA DRINKING GEL
IMMUNE PLUS*
81000 | 1000 ml 42p

135,00 zł

 itamina C, cynk i selen pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
W
odpornościowego.
Cynk odgrywa rolę podczas podziału komórek.
* Pamiętaj o zróżnicowanej i zbilansowanej diecie oraz o zdrowym trybie życia.
** Z awartość aloiny poniżej &lt;0,1mg/L
1
2
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PO DSTAWA

Body
Shape
DLA TWOJEJ
SYLWETKI
98%

ALOE VERA

CZY WIESZ, ŻE ...
Peach Flavour to wersja
bez cukru, niskokaloryczna,
o smaku brzoskwiniowym idealna dla osób dbających
o linię.

BODY

SHAPE

SPECJALISTA DLA OSÓB
DBAJĄCYCH O LINIĘ

PEACH FLAVOUR TRÓJPAK

1. LEKKOŚĆ: bez cukru, idealny dla
Twojej figury i zdrowy1,2
2. WSPARCIE: wspiera metabolizm
energetyczny2
3. METABOLIZM: metabolizm
energetyczny jest wspierany2
NATURALNY: zawiera 98% miąższu
aloesowego – bez aloiny**
+ WZBOGACONY: w witaminę C,
bez dodatku cukru3 (informacja dla
diabetyków: tylko 0,054 WW)

ALOE VERA DRINKING GEL
PEACH FLAVOUR
TRÓJPAK
80783 | 3 x 1000 ml 92p

344,00 zł

(114,67 zł/1000 ml)

Sposób stosowania:
• 3 razy dziennie po 30 ml

ALOE VERA DRINKING GEL
PEACH FLAVOUR*
80750 | 1000 ml 38p

125,00 zł

 itamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
W
Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Aloes zawiera naturalnie występujące cukry.
* Pamiętaj o zróżnicowanej i zbilansowanej diecie oraz o zdrowym trybie życia.
**Zawartość aloiny poniżej &lt;0,1mg/L
1
2
3
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Siła i energia
W KAŻDYM WIEKU

CZY WIESZ, ŻE ...
Aktywność fizyczna pomaga
zmniejszyć stres i obniżyć
poziom cukru we krwi oraz
unormować poziom lipidów
we krwi.

88%

ALOE VERA

MOVE

SUPPORT

SPECJALISTA DLA TWOJEGO
UKŁADU RUCHU

ACTIVE FREEDOM TRÓJPAK

1. SWOBODA RUCHU: wsparcie
prawidłowego funkcjonowania chrząstki²
2. STABILNOŚĆ: wsparcie prawidłowego
funkcjonowania kości3
3. ENERGIA: wsparcie metabolizmu
energetycznego i zmniejszenie uczucia
zmęczenia1,4
NATURALNY: 88 % żelu aloesowego
– bez aloiny**
+ WZBOGACONY: w witaminy C i E,
kolagen, siarczan glukozaminy i siarczan
chondroityny

ALOE VERA DRINKING GEL
ACTIVE FREEDOM
TRÓJPAK
80883 | 3 x 1000 ml 104p

375,00 zł

(125,00 zł/1000 ml)

Sposób stosowania:
• 3 razy dziennie po 30ml

ALOE VERA DRINKING GEL
ACTIVE FREEDOM*
80850 | 1000 ml 42p

135,00 zł

 itamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
W
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania chrząstki.
3
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania kości.
4
Witamina C pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia
* Zwracaj uwagę na zróżnicowaną i zbilansowaną dietę oraz zdrowy tryb życia.
** Z awartość aloiny poniżej &lt;0,1mg/L
1
2
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PO DSTAWA

Dla serca
TYLKO TO,
CO NAJLEPSZE

CZY WIESZ, ŻE ...
Liście z pokrzywy mają wysoką
zawartość naturalnego krzemu
i witaminy C.

90%

ALOE VERA

HEART

VITALITY

SPECJALISTA DLA TWOJEJ
WITALNOŚCI

INTENSE SIVERA TRÓJPAK

1. STABILIZUJE: wspiera prawidłowe
funkcjonowanie naczyń krwionośnych1
2. ZAOPATRUJE: dostarcza witaminę C
i wspiera przyswajanie żelaza2
3. CHRONI: chroni komórki przed stresem
oksydacyjnym3
NATURALNY: 90% żelu aloesowego
i ekstrakt z pokrzywy – bez aloiny**
+ WZBOGACONY: w witaminę C

ALOE VERA DRINKING GEL
INTENSE SIVERA
TRÓJPAK
80823 | 3 x 1000 ml 104p

375,00 zł

(125,00 zł/1000 ml)

Sposób stosowania:
• 3 razy dziennie po 30ml

ALOE VERA DRINKING GEL
INTENSE SIVERA*
80800 | 1000 ml 42p

135,00 zł

 itamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu prawidłowego
W
funkcjonowania naczyń krwionośnych.
Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza.
3
Witamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
* Zwracaj uwagę na zróżnicowaną i zbilansowaną dietę oraz zdrowy tryb życia.
**Zawartość aloiny poniżej &lt;0,1mg/L
1
2
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Komórka – podstawowa jednostka budulcowa żywych organizmów

CUD NATURY:
KOMÓRKA

Nasz organizm składa
się z bilionów
komórek.

Przeciętna komórka
człowieka ma średnicę
ok. 25 mikrometrów.
W każdej sekundzie
powstaje kilka
milionów nowych
komórek, dzięki czemu
nasze ciało ciągle się
odnawia i regeneruje.

Rozróżnia się łącznie
300 różnych rodzajów
komórek w ludzkim
organizmie, które
spełniają różne funkcje
i zadania.

DNA, czyli nasz kod
genetyczny znajduje
się w komórkach.

Największą komórką
jest komórka jajowa.

Komórka – źródło życia
Miliardy lat temu na Ziemi rozwinęły się pierwsze organizmy jednokomórkowe, które są uznawane za najstarszą formę
życia. Z organizmów jednokomórkowych z biegiem czasu rozwinęły się bardziej złożone organizmy żywe, w tym ludzie.
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Podstawa naszego zdrowia
Każda komórka jest maleńką, żyjącą jednostką, mikroskopijnym
organizmem, który spełnia wiele ważnych dla życia, podstawowych
funkcji w naszym ciele:
• Produkcja energii
• Regeneracja i odnowa
• Przekazywanie informacji
• Transport ważnych dla życia substancji
• Przemiana materii

Komórki nerwowe
przekazują sygnały
Komórki odpornościowe
chronią nas przed
chorobami

Cytoplazma z organellami
W cytoplazmie, galaretowatej
masie we wnętrzu komórki,
osadzone są struktury
wewnątrzkomórkowe.

Jądro komórkowe
Jądro komórkowe
stanowi centrum, w nim
znajduje się ludzki genom
(chromosomy).

Mitochondria
Mitochondria pełnią funkcję
"elektrowni" w komórkach

Krwinki
transportują tlen
i składniki odżywcze

Komórki mięśniowe
umożliwiają nam
ruch

Komórki rozrodcze
są odpowiedzialne za funkcje
rozrodcze

Komórki tkanki kostnej
stabilizują nasz układ ruchu

Błona komórkowa
Błona komórkowa oddziela wnętrze
komórki od środowiska zewnętrznego
i kontroluje, jakie substancje
przedostają się do środka i na
zewnątrz.

Odżywianie komórek
Troska o zdrowie zaczyna się od właściwych substancji odżywczych, które są paliwem dla naszych komórek,
pomagają utrzymać ich witalność i sprawne funkcjonowanie. Jeśli komórki są w wystarczającym stopniu zaopatrywane
we wszystkie ważne składniki odżywcze, mogą lepiej tworzyć nowe komórki, a także wiązać i wydalać zbędne
substancje. W ten sposób zapewniana jest stała regeneracja i odnowa.
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Cell
Essence
TWOJE CIAŁO.
TWOJE
ZDROWIE.
CHROŃ JE
KOMÓRKA PO
KOMÓRCE. 1,2,3

Cell Boost Formula (CBF)
Najlepsze z natury i nauki
Wysokiej jakości składniki odżywcze
o naukowo potwierdzonym działaniu
+ Wyselekcjonowana super żywność
= Dla optymalnych procesów
wewnątrzkomórkowych

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz polegać w 100%.

Z awarta w Cell Essence Food witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Zawarta w Cell Essence Energy ryboflawina (witamina B2) pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Zawarty w Cell Essence Regeneration cynk pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
4
Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina E przyczynia się do ochrony
komórek przed stresem oksydacyjnym.
5
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Witamina B12, B6, ryboflawina, niacyna i kwas pantotenowy
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
6
Cynk, foliany, witamina D, żelazo i magnez biorą udział w procesie podziału komórek. Wapń bierze udział w procesie podziału
i specjalizacji komórek. Cynk pomaga w prawidłowej syntezie DNA.

CELL ESSENCE FOOD – PODSTAWA ZDROWIA4
• Wspiera sprawne funkcjonowanie komórek i chroni przed
stresem oksydacyjnym 4
• Z kombinacją składników zaliczanych do superfoods,
takich jak moringa i acerola
• Wzbogacony w połączenie wartościowych witamin,
minerałów i enzymów, takich jak witaminy C, E, A, cynk,
żelazo, lipaza i amylaza

PRODUKT
WEGAŃSKI

NISKA ZAWARTOŚĆ BEZ LAKTOZY
CUKRU*

Sposób stosowania:
• Rano: wymieszaj 2 załączone miarki proszku
w 100 ml wody

1
2
3

* dotyczy przyrządzonego produktu

BEZ GLUTENU

CELL ESSENCE FOOD
81200 | 180 g 72p

249,00 zł

(1383,30 zł/1000 g)
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PO DSTAWA

Całościowe
rozwiązania dla
Twoich komórek

CELL ESSENCE ZESTAW
Cell Essence Food
Cell Essence Energy
Cell Essence Regeneration
w zestawie

81203 | 126p

475,00 zł

CELL ESSENCE ENERGY –
WSPARCIE DLA ENERGII KOMÓREK 5

CELL ESSENCE REGENERATION –
WSPARCIE DLA REGENERACJI KOMÓREK6

•W
 spiera produkcję i przemianę energii w komórkach5
•Z
 innowacyjnymi superfoods takimi jak spirulina, chlorella
i guarana
•Z
 kompleksem witamin z grupy B i wartościowymi
minerałami takimi jak chrom, wapń i magnez

• Wspiera regenerację i podział komórek 6
• Wzbogacony w kurkumę zaliczaną do superfoods
• Zawiera połączenie cennych witamin, minerałów i enzymów,
takich jak witamina D3, miedź, selen, kwas foliowy

PRODUKT
WEGAŃSKI

BEZ CUKRU*

BEZ LAKTOZY

BEZ GLUTENU

Sposób stosowania:
• W południe lub według potrzeb: wymieszaj 1 załączoną miarkę
proszku w 100 ml wody

PRODUKT
WEGAŃSKI

BEZ CUKRU*

BEZ LAKTOZY

BEZ GLUTENU

Sposób stosowania:
• Wieczorem: wymieszaj 1,5 załączonej miarki proszku
w 100 ml wody

CELL ESSENCE ENERGY

CELL ESSENCE REGENERATION

81201 | 102 g 42p

81202 | 141 g 42p

139,00 zł

139,00 zł

(1362,70 zł/1000 g)

(985,80 zł/1000 g)
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Składniki odżywcze – fundament dla zdrowia

Różnorodność składników odżywczych
ZDROWO ZNACZY KOLOROWO
Bez składników odżywczych nic nie mogłoby funkcjonować
dobrze w naszym organizmie. Są one źródłem energii oraz
podstawą zdrowia i dobrego samopoczucia. Prawidłowa dieta
jest kolorowa i zróżnicowana. Specjaliści w dziedzinie żywienia
uważają, że w ciągu tygodnia w naszym jadłospisie powinna

Czerwony –
Wapń, potas, magnez i sporo
witaminy C znajdziemy np.
w wiśniach, malinach,
pomidorach i czerwonych
winogronach.

pojawić się cała tęcza kolorów. To oznacza, że regularnie
powinniśmy spożywać różne rodzaje owoców i warzyw. W
zależności od koloru, owoce i warzywa różnią się zawartością
składników, które w kombinacji ze sobą przyczyniają się do
zbilansowanej diety.

Żółty i pomarańczowy –
Duża zawartość witaminy C
i działanie antyoksydacyjne.
Np. czerwone pomarańcze,
marchew, cytryna, brzoskwinie
i morele.

Niebieski i fioletowy –
Antyoksydanty działają stymulująco
na układ odpornościowy, znajdują się
w jagodach, czarnych porzeczkach,
jeżynach i śliwkach.

Zielony –
Witaminy, składniki mineralne,
pierwiastki śladowe i cenne substancje
roślinne są zawarte
np. w brokule, szpinaku i selerze.
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Równowaga kwasowo-zasadowa:
ważne jest zbilansowanie
W całym organizmie znajdują się zarówno kwasy, jak i zasady.
W idealnym przypadku są one w stanie równowagi i nasz organizm
wykazuje zrównoważoną wartość pH. Na skutek jednostronnego
sposobu odżywiania, stresu oraz braku ruchu, nasz metabolizm
ma tendencję do tworzenia zbyt wielu kwasów. Dochodzi
do zachwiania równowagi oraz zakwaszenia, a to odbija się
na naszym samopoczuciu. Urozmaicona dieta, bogata w zasadowe
składniki odżywcze oraz zrównoważony styl życia to najlepsze
sposoby na utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej.

Idealna proporcja produktów
kwaso- i zasadotwórczych
mięso
kiełbasa
ryba
ser
produkty mleczne
chleb
makaron
czekolada

zielona sałata
papryka
pomidory
jabłka
banany
ziemniaki
szpinak
owoce jagodowe

20% 80%
Niezbędne kwasy tłuszczowe
dla ciała i umysłu
Kwasy tłuszczowe Omega 3 należą wraz z kwasami
Omega 6 do kwasów tłuszczowych wielonienasyconych
i są niezbędne do życia. W organizmie służą między innymi
jako składnik błon komórkowych. Dbają o utrzymanie
przepuszczalności i elastyczności oraz optymalnej pracy
komórek. Również mózg jest zbudowany w dużej mierze
z lipidów. Wielonienasycony kwas dokozaheksaenowy jest
najważniejszym kwasem tłuszczowym w mózgu. Najwięcej tych
zdrowych kwasów tłuszczowych znajdziemy np. w tłustych
rybach morskich, orzechach i nasionach.
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Podstawa
DLA ZDROWIA

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz polegać w 100%.

TWOJA PORCJA WITAMIN
W JEDNEJ ŁYŻECZCE
• Cenne połączenie witamin i bioaktywnych substancji
roślinnych
• Niezbędne witaminy już w jednej łyżeczce: B1, B2, B3,
B5, B6, B7, B9, B12, D, E
• Z 21 naturalnych koncentratów owocowych i warzywnych
• Pozytywne efekty dla ciała i zdrowia1

CZY WIESZ, ŻE ...
Bioaktywne substancje roślinne wspierają
działanie witamin i w ten sposób wykazują efekt
antyoksydacyjny i anti-aging.

BEZ SUBSTANCJI
KONSERWUJĄCYCH

BEZ SZTUCZNYCH
BARWNIKÓW

Sposób stosowania:
• 5 ml dziennie (jedna łyżeczka)

VITA ACTIVE RED FRUIT*
80301 | 150 ml 23p

83,00 zł

(55,33 zł/100 ml)
Tiamina i witamina B12 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz prawidłowych funkcji psychicznych. Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w prawidłowym
funkcjonowaniu serca. Witaminy D i B6 przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
* Pamiętaj o zróżnicowanej i zbilansowanej diecie oraz o zdrowym trybie życia.
1

PO DSTAWA
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CZY WIESZ, ŻE ...
Kwas tłuszczowy Omega 3 DHA
stanowi 30% wszystkich kwasów
tłuszczowych w mózgu i 60%
siatkówki w oczach.

EKSPERT DLA ZDROWIA SERCA

DLA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ

• Ważny dla wsparcia funkcjonowania serca2
• Cenne połączenie kwasów tłuszczowych Omega 3 EPA 		
i DHA oraz beta-glukanu
• Ogółem 1260  mg kwasów tłuszczowych Omega 3: 		
m.in. 630 mg EPA i 420 mg DHA

• Pomaga dbać o równowagę kwasowo-zasadową3
• Dopasowane minerały i pierwiastki śladowe takie jak
magnez, wapń, miedź, chrom itd.
• Z wartościowym połączeniem cytrynianów i węglanów

Ze zrównoważonego
rybołówstwa
BEZ LAKTOZY

Sposób stosowania:
• 1 kapsułka 3 razy dziennie

Sposób stosowania:
• 4 tabletki 3 razy dziennie

SUPER OMEGA KAPSUŁKI*

PRO BALANCE TABLETKI*

80338 | 60 kapsułek / 99,3 g 44p

80102 | 360 tabletek / 252 g 38p

145,00 zł

137,00 zł

(146,02 zł/100 g)

2
3

PRODUKT
WEGAŃSKI

(543,65 zł/1000 g)

Kwasy EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca. W tym celu konieczne jest spożywanie co najmniej 250 mg kwasów EPA i DHA dziennie
Magnez w Pro Balance pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz równowagi elektrolitowej.
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Wydajność i energia przez cały dzień

Wydajność
wymaga
pozytywnej
energii

WYDOBĄDŹ
Z SIEBIE TO,
CO NAJLEPSZE
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Nie daj się wyprowadzić
z równowagi!
Zasadniczo organizm dysponuje własnymi mechanizmami obronnymi. Jeżeli one nie
wystarczają, powstaje stres oksydacyjny, czyli brak równowagi pomiędzy rodnikami
i antyoksydantami.

WOLNE RODNIKI
Wolne rodniki powstają w organizmie
przy naturalnych procesach
metabolicznych lub pod wpływem
działania czynników takich jak np.
niezdrowe odżywianie, stres lub brak
ruchu. To może prowadzić do
uszkodzenia elementów komórek lub
zaburzenia procesów metabolicznych –
powstaje stres oksydacyjny.

ANTYOKSYDANTY
(PRZECIWUTLENIACZE)
Wychwytują wolne rodniki i służą
komórkom jako substancje ochronne.
Mogą równoważyć uszkadzanie struktur
komórkowych oraz redukować stres
oksydacyjny.

ANTYOKSYDANTY

WOLNE RODNIKI

• Stany zapalne
• Stres
• Palenie
• Metabolizm
• Leki

• Bioaktywne substancje roślinne
• Witaminy (np. A, C, E)
• Własne enzymy organizmu
• Pierwiastki śladowe (np. selen)

MNIEJ
STRESU!
Aby przeciwdziałać stresowi
oksydacyjnemu, ważne jest
zbilansowane i urozmaicone
odżywianie z wystarczającą
ilością przeciwutleniaczy
(antyoksydantów). Zalicza się do
nich przede wszystkim witaminy
A, C i E. Jednak również wiele
innych składników pokarmowych
może wykazywać działanie
antyoksydacyjne, tak jak np.
pierwiastek śladowy selen.
Substancje aktywne określane
jako wtórne substancje roślinne,
takie jak kwas liponowy, likopen,
luteina, flawonoidy lub koenzym
Q10 mogą pomóc w ochronie
przed stresem oksydacyjnym.

STRES OKSYDACYJNY

Prawidłowa
komórka

Wolne rodniki
atakują komórkę

Komórka
ze stresem
oksydacyjnym

Ilustracja: Przykład stresu oksydacyjnego na podstawie komórki

Jabłko z antyoksydantami,
np. sokiem cytrynowym

Stres oksydacyjny na
przykładzie jabłka

Ilustracja: Przykład stresu oksydacyjnego na podstawie jabłka
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Więcej
energii
W CIĄGU DNIA
„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której możesz
polegać w 100%.

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

Stawiamy jakość na pierwszym
miejscu. Od upraw aż po gotowe
produkty – w LR wszystko podlega
restrykcyjnym kontrolom. Potwierdza
to SGS INSTITUT FRESENIUS.

Mind Master marki LR LIFETAKT
znajduje się na Liście Kolońskiej®.
Lista Kolońska® uwzględnia produkty
o zminimalizowanym ryzyku dopingu.

ZGŁOSZONY DO
OPATENTOWANIA**

Mind Master

Seria MIND MASTER została
wyróżniona Nagrodą Zaufania Złoty
Otis 2019 w kategorii „Debiut Roku
2018“.

SPOKÓJ, KONCENTRACJA
I WYDAJNOŚĆ Z MIND MASTER
1. Długotrwała energia1 przy stałym stosowaniu: więcej
wydajności umysłowej i fizycznej1,3 dzięki witaminom
z grupy B i żelazu4
2. Chroni przed stresem oksydacyjnym2
3. Pokrywa m.in. 100 % dziennego zapotrzebowania na
witaminę E; miąższ aloesowy dla ogólnego dobrego
samopoczucia
Szczególne składniki:
Sok winogronowy z koncentratu soku winogronowego,
ekstrakt z zielonej herbaty, L-karnityna, koenzym Q10, aloes
Sposób stosowania:
• 80 ml dziennie

MIND MASTER PIĘCIOPAK
(dowolny wybór: Formula
Green / Formula Red)
80935 | 5 x 500 ml 67p

290,00 zł

(116,00 zł/1000 ml)

MIND MASTER
Formula Green*

Formula Red*

80900 | 500 ml 16p

80950 | 500 ml 16p

63,00 zł

63,00 zł

(126,00 zł/1000 ml)

(126,00 zł/1000 ml)

Witamina B12 przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego i prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Witamina B12 pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia.
Witamina E przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.
Tiamina i witamina B12 przyczyniają się do prawidłowego przebiegu funkcji psychicznych.
4
Żelazo przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
* Pamiętaj o zróżnicowanej i zbilansowanej diecie oraz o zdrowym trybie życia.
** Zgłoszony do opatentowania w Niemczech. Numer patentu: DE 10 2013 205 049 A1
1
2
3
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CZY WIESZ, ŻE ...
BCAA („branched chain amino acids“) to aminokwasy
rozgałęzione. Należą do nich trzy niezbędne
aminokwasy: leucyna, izoleucyna i walina.

TWOJA SZYBKA PORCJA ENERGII
DLA CIAŁA I UMYSŁU1
1. Energia dla umysłu
1. Przywraca czujność w ciągu krótkiego czasu1,2,4
2. Dla większej wydajności, uwagi i koncentracji1,2,3
3. Poprawia funkcję psychiczną i poznawczą1,3
2. Energia dla ciała
1. Poprawia formę w ciągu krótkiego czasu1,2,4
2. Dla większej wytrzymałości i wydajności1,4
3. Wspomaga budowę i regenerację mięśni6
Szczególne składniki:
zielona herbata, guarana, koenzym Q10, BCAA´s

BEZ LAKTOZY

Otwórz
saszetkę

Spożyj bez
popijania wodą

Poczuj energię dla
umysłu i ciała

BEZ GLUTENU

BEZ SZTUCZNYCH
BARWNIKÓW

BEZ CUKRU

Sposób stosowania:
• Spożywać raz dziennie zawartość 1 saszetki. Proszek
wsypać do ust (na język) i poczekać, aż powoli się rozpuści.

MIND MASTER EXTREME
Performance Powder
80980 | 35 g / 14 saszetek po 2,5 g 32p

112,00 zł

(320,00 zł/100 g)
Z awarta w guaranie kofeina pomaga zwiększyć uwagę i koncentrację. Zawarta w guaranie kofeina pomaga zwiększyć wytrzymałość.
Witamina B12 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Tiamina, witamina B6 i witamina B12 przyczyniają się do utrzymania prawidłowych funkcji psychicznych.
4
Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
5
Witamina E, witamina C i selen w Mind Master Extreme przyczyniają się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.
6
Witamina D pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania mięśni.
1
2
3
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Sen i relaks – Twoja formuła szczęścia

ZDROWY, SPOKOJNY SEN
DLA DOBREJ FORMY
Naładuj
akumulatory
dla ciała
i umysłu
W dłuższej perspektywie czasu
zdrowy sen może poprawić jakość
życia. Pomaga zadbać o dobre
samopoczucie psychiczne, lepszą
koncentrację, wydajność i zdrowie
fizyczne. Również układ
odpornościowy odnosi korzyści,
ponieważ podczas snu może się
najlepiej zregenerować
i skoncentrować na najważniejszych
zadaniach. Spokojny sen może
zdziałać "cuda". Daje uczucie
rześkości, jest źródłem energii,
poprawia pamięć i chroni przed
depresją. Jednym słowem, sen jest
dla nas niezbędny!

Na szczęście
jest serotonina
Dlaczego serotonina? Przecież to
melatonina jest znana jako hormon
regulujący rytm dnia i nocy. Jednak
melatonina powstaje właśnie
z hormonu szczęścia, serotoniny,
która jest wytwarzana z pomocą
aminokwasu tryptofanu. Zdrowe
odżywianie wspiera metabolizm
tryptofanu.
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Nocna zmiana dla Twojego organizmu
Sen jest czasem odpoczynku, jednak nasz organizm również
wtedy pracuje. W nocy stymulowane są ważne procesy
odnowy i regeneracji, które pomagają wzmacniać układ
odpornościowy oraz podnosić efektywność.

A co najważniejsze: sen uszczęśliwia! Jeżeli się wyśpimy,
to w ciągu dnia jesteśmy bardziej zrównoważeni, mniej
zestresowani i w dodatku kreatywni.

90-minutowy cykl snu
Faza REM

Faza zasypiania

20-25%

4-5%

Faza marzeń sennych, której
towarzyszą szybkie ruchy gałek
ocznych przy zamkniętych
powiekach (Rapid eye
movement).

Ciało i umysł odprężają się.

Faza snu głębokiego

Faza płytkiego snu

12-15%

45-55%

Najważniejsza faza snu,
w której najbardziej
odpoczywamy fizycznie
i psychicznie.

Puls i oddech zwalniają.
Znajdujemy się w tej fazie przez
około połowę czasu snu.

Sen umiarkowany

4-6%

Krótka faza przejściowa
pomiędzy snem lekkim
a głębokim.

Szafran

Składnik nr 1 dla zdrowego snu
Szafran pomaga szybciej zasnąć, poprawia jakość snu i wypoczynek
w nocy.1,2 Szafran zawiera między innymi antyoksydanty. Odpowiedzialne za
to są wtórne substancje roślinne takie jak np. karotenoidy (krocyna
i krocetyna), które nadają mu żółty kolor.

1
2

www.saffractiv.com, stan: 13.11.2019
Comercial Química Massó, nieopublikowane badanie, 2014.
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Śpij dobrze!
NATURALNY
WYPOCZYNEK
WE ŚNIE
W ciągu nocy ładujesz swój telefon,
lecz nie potrafisz naładować swoich
własnych akumulatorów? Często nie
umiesz zasnąć z powodu natłoku myśli
lub budzisz się w nocy, a nazajutrz
jesteś zmęczony? Nie jesteś sam ten problem dotyczy 78% społeczeństwa.

Relaksujący sen
Zawarte w LR LIFETAKT Night Master
witaminy przy stałym stosowaniu
naturalnie i długofalowo dbają
o spokojny sen. Skuteczny POTRÓJNY
EFEKT wspiera procesy zachodzące
w organizmie w czasie snu.1,2,3

1
2
3

Dla ułatwienia odprężenia, magnez
zawarty w LR LIFETAKT Night Master
oraz zawarte w nim witaminy wspierają
naturalne procesy organizmu we śnie.3
Zrównoważony układ nerwowy
umożliwia spokojny sen, a magnez
wspomaga regenerację zmęczonych
mięśni4.

W nocy przechodzimy przez różne fazy
snu. Ważna jest początkowa faza
zaśnięcia, aby móc głęboko i dobrze
przespać całą noc oraz zapewnić
optymalną regenerację. W czasie snu
przetwarzane są wrażenia i bodźce,
dzięki czemu po przebudzeniu czujemy
się wyspani.

 ww.saffractiv.com, stan: 13.11.2019.
w
Comercial Química Massó, nieopublikowane badanie, 2014.
Tiamina, niacyna, witamina B6, witamina B12 i magnez pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych.
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„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz polegać w 100%.

NAPÓJ DŁUGOFALOWO WSPOMAGAJĄCY
SPOKOJNY SEN1, 2, 3, 4
Skuteczny POTRÓJNY EFEKT1,2,3, 4 wspiera naturalny
rytm snu.
1. Relaks przed zaśnięciem
2. Optymalna regeneracja w nocy
3. Dobry początek dnia
Specjalne składniki:
szafran, chmiel, aloes, L-tryptofan

BEZ LAKTOZY

BEZ CUKRU

BEZ GLUTENU

PRODUKT
WEGAŃSKI

NATURALNE AROMATY

Sposób stosowania:
•Z
 awartość saszetki rozpuścić w 100 ml wody i wypić 30
minut przed pójściem spać
•N
 apój można wypić również po umyciu zębów

NIGHT MASTER
81110 | 111 g 84p

289,00 zł

(2603,60 zł/1000 g)

Wspieraj regenerację
mięśni i skóry we śnie
Podaruj swojej skórze regenerację i pielęgnację
w nocy z Maseczką na noc LR ZEITGARD.
Zafunduj sobie błogie ciepło i relaks
z Odprężającym, rozgrzewającym mleczkiem
LR ALOE VIA.

ALOE VERA
ODPRĘŻAJĄCE,
ROZGRZEWAJĄCE
MLECZKO
20603 | 100 ml 17p

65,90 zł

MASECZKA
NA NOC
71011 | 50 ml 22p

86,90 zł

(173,80 zł/100 ml)
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Serce i układ krążenia, czyli co nas napędza w życiu?

PRACA ZESPOŁOWA:
SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA

Serce to
najważniejszy
mięsień organizmu.
Zaopatruje organy
i tkanki w krew
i w niezbędny do życia
tlen oraz składniki
odżywcze. Serce
można sobie wyobrazić
jako centralną pompę,
która napędza krążenie
krwi.

Krew dociera do
wszystkich części
organizmu. Każdego
dnia serce pompuje
około 6.000 litrów
krwi poprzez układ
krążenia, około 5 litrów
na minutę. W ciągu
około 1 minuty krew
przepływa przez całe
ciało.

Całkowita długość
wszystkich naczyń
krwionośnych wynosi
około 100.000 km,
czyli ponad dwa razy
więcej niż obwód
Ziemi.

Podczas gdy żyły
prowadzą krew do
serca, tętnice
transportują krew od
serca do pozostałych
części ciała. Drobne
naczynia, które łączą
ze sobą najmniejsze
tętnice i żyły,
nazywane są
kapilarami (naczyniami
włosowatymi).

Nasz układ sercowo-naczyniowy
Serce bez przerwy pompuje krew do wielkiego krwiobiegu. Dzięki temu
cały organizm jest zaopatrywany w tlen i składniki odżywcze. Z każdym
uderzeniem, serce na zmianę kurczy się i rozkurcza. W ten sposób
serce jak silnik stale pompuje krew do dużych, małych i najmniejszych

tętnic. Naczynia krwionośne tworzą infrastrukturę dla krwiobiegu – jak
silnie rozgałęziona sieć ulic. A zatem dbaj o swoje serce i wspieraj je
każdego dnia, aby mogło Ci służyć.
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Serce jest jak silnik dla naszego organizmu
Najważniejszymi elementami układu sercowo-naczyniowego są
serce i naczynia krwionośne. Serce jest jak silnik dla organizmu
i ma wielkość pięści. Serce niestrudzenie pompuje krew przez
całe ciało.

W czasie wysiłku fizycznego organizm potrzebuje więcej tlenu,
więc serce bije szybciej. Przeciętnie krew przepływa przez całe
ciało w ciągu minuty.

Tętnice i żyły
Tętnice i żyły tworzą sieć służącą
transportowi i zaopatrywaniu
organizmu. Poprzez liczący około
100.000 kilometrów układ naczyń,
wszystkie komórki organizmu są
zaopatrywane w życiodajne substancje
odżywcze i tlen.

Serce
Serce jako centralny i ważny dla życia
organ jest siłą napędową tego układu.
Mocne serce to podstawa wydajności
naszego organizmu.

Wszystko, czego pragnie Twoje serce
ZDROWY STYL ŻYCIA

SKŁADNIKI ODŻYWCZE

Nasz codzienny styl życia wpływa na nasze serce.
Przykładowo, długotrwały stres odbija się negatywnie
na układzie sercowo-naczyniowym. Pod wpływem
stresu organizm wydziela substancje przekaźnikowe,
które w dłuższej perspektywie czasu są obciążające.

Dla prawidłowego funkcjonowania nasz układ sercowonaczyniowy potrzebuje ważnych składników odżywczych.
Powinniśmy dostarczać je w wystarczającej ilości w naszej
diecie, np. wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3 z ryb
morskich takich jak łosoś i makrela. Pamiętajmy również
o magnezie, który jest niezbędny dla funkcjonowania mięśnia
sercowego.

38

Dla serca
TYLKO TO,
CO NAJLEPSZE
90%

ALOE VERA

SPECJALISTA DLA TWOJEJ WITALNOŚCI
„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz polegać w 100%.

CZY WIESZ, ŻE ...
Liście pokrzywy są znane z wysokiej zawartości naturalnego
krzemu. Krzem to ważny pierwiastek śladowy, niezbędny dla
organizmu. Pokrzywa zawiera również witaminę C, która wykazuje
wiele pozytywnych właściwości, m.in. wspiera funkcjonowanie
naczyń krwionośnych.

1. STABILIZUJE: wspiera prawidłowe funkcjonowanie
naczyń krwionośnych1
2. ZAOPATRUJE: dostarcza witaminę C i wspiera
przyswajanie żelaza2
3. CHRONI: chroni komórki przed stresem oksydacyjnym3
NATURALNY: 90 % miąższu aloesowego i ekstrakt
z pokrzywy – bez aloiny*
+ WZBOGACONY: w witaminę C

Sposób stosowania:
• 3 razy dziennie po 30 ml

ALOE VERA DRINKING GEL
INTENSE SIVERA**
80800 | 1000 ml 42p

135,00 zł
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych.
Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza.
Witamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
*Zawartość aloiny poniżej <0,1mg/L
**Zwracaj uwagę na zróżnicowaną i zbilansowaną dietę oraz zdrowy tryb życia.
1
2
3
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CZY WIESZ, ŻE ...
... Grzyb Reishi jest częścią dalekowschodniej
kultury od tysięcy lat. Jego dobroczynne
właściwości są cenione do dzisiaj.

Wszystko, co dobre dla serca
Pro Balance dostarcza organizmowi dodatkowo
cennych minerałów zasadowych i pierwiastków
śladowych dla wewnętrznej równowagi.8

PRO BALANCE

80102 | 360 tabletek 38p

137,00 zł

(543,65 zł/1000 g)

EKSPERT DLA ZDROWIA SERCA

GRZYB DŁUGOWIECZNOŚCI

• Ważny dla wsparcia funkcjonowania serca4
• Cenne połączenie kwasów tłuszczowych Omega 3 EPA 		
i DHA oraz beta-glukanu
• Ogółem 1260  mg kwasów tłuszczowych Omega 3: 		
m.in. 630 mg EPA i 420 mg DHA

• Wspiera funkcjonowanie naczyń krwionośnych,
przyczyniając się do prawidłowej produkcji kolagenu5
• Wspiera metabolizm energetyczny6 i chroni komórki przed
stresem oksydacyjnym7

Ze zrównoważonego
rybołówstwa
PRODUKT
WEGAŃSKI

Sposób stosowania:
• 3 razy dziennie po 1 kapsułce

SUPER OMEGA KAPSUŁKI**

Sposób stosowania:
• 1 kapsułka dziennie

REISHI PLUS KAPSUŁKI**

80338 | 60 kapsułek / 99,3 g 44p

80331 | 30 kapsułek / 15,2 g 44p

145,00 zł

145,00 zł

(146,02 zł/100 g)

(953,95 zł/100 g)

Kwasy EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca. W tym celu konieczne jest spożywanie co najmniej 250 mg kwasów EPA i DHA dziennie.
Witamina C przyczynia się do prawidłowej produkcji kolagenu w celu prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, skóry i zębów.
Witamina C przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego.
7
Witamina C przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
8
Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do utrzymania równowagi elektrolitowej.
4
5
6
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Jelita i układ pokarmowy – energia pochodzi z wnętrza

Dobre samopoczucie
zaczyna się od środka
ZDROWY BRZUCH
TO DOBRE SAMOPOCZUCIE

Centrum
naszego zdrowia

Wszystko, co jemy, nasz układ pokarmowy przetwarza w energię
i składniki budulcowe dla naszego ciała. Prawidłowe trawienie
to złożony proces. Jest podstawą dobrze funkcjonującego
metabolizmu i źródłem niezbędnych dla życia składników.
Trawienie ma duży wpływ nawet na układ odpornościowy.
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Jelita: mistrzostwo w trawieniu
Około ośmiu metrów długości mają jelita dorosłego człowieka,
a ich zadaniem jest przede wszystkim przyswajanie
wszystkiego, co potrzebujemy z pożywienia. Nasze jelita
to prawdziwi "wyczynowcy": w ciągu 75 lat życia przechodzi
przez nie około 30 ton jedzenia i 50.000 litrów napojów,

a także wiele kilogramów substancji szkodliwych, zarazków
i bakterii. Jelita przez cały czas muszą dbać o to, żeby
dostarczać organizmowi tylko potrzebne składniki i chronić
go przed szkodliwymi substancjami.

Jelito kontroluje, trenuje i kieruje
układem odpornościowym.

W jelitach żyje więcej bakterii niż
jest komórek w ludzkim ciele.

Każdy człowiek posiada około
200-300 mkw wysoce wrażliwej
powierzchni jelit, która służy
jako powierzchnia graniczna do
świata zewnętrznego. Z tego
powodu znajduje się tam 80%
komórek odpornościowych.

Stan jelit w znacznym stopniu
decyduje o naszym codziennym
samopoczuciu, naszym aktualnym
stanie zdrowia i przewidywanej
długości życia.

WAŻNE DLA UKŁADU
ODPORNOŚCIOWEGO

TWOJE JELITA RÓWNIEŻ
MAJĄ MÓZG

CO JEST DOBRE
DLA TWOICH JELIT?

Jelita są nie tylko ważnym organem
trawiennym, lecz również
odpowiadają za odporność.
Prawidłowa flora jelitowa jest
warunkiem dobrego funkcjonowania
układu odpornościowego i trawienia.
W tym celu jelita potrzebują błonnika
pokarmowego, który służy jako
paliwo i utrzymuje ten narząd
w ruchu. Natomiast równowaga
środowiska bakteryjnego pomaga
ograniczać "intruzów".

Miliony komórek nerwowych znajdują
się wokół jelita grubego, kontrolując
skomplikowany proces trawienia
i zapewniając jego sprawny przebieg.
Nerwy sprawiają, że brzuch jest
wrażliwy na bodźce zewnętrzne.
Stres i lęk mogą wywołać zaparcia,
skurcze i biegunkę, podobnie jak
spożywanie zbyt ciężkich posiłków.
Natomiast spokój, radość
i lekkostrawna dieta dobrze wpływają
na samopoczucie.

Systematyczna aktywność fizyczna
przyspiesza trawienie. Ważna jest
codzienna dawka ruchu, która
pozwala pobudzić trawienie i dobrze
wpływa na jelita. Jedz produkty
bogate w błonnik pokarmowy.
Należą do nich np. orzechy, fasola,
nieobrane owoce i warzywa oraz
pieczywo pełnoziarniste. Większa
ilość błonnika w codziennej diecie
stymuluje trawienie i odgrywa ważną
rolę w zapobieganiu chorobom takim
jak np. cukrzyca.
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Dobre
samopoczucie
ZACZYNA SIĘ
W JELITACH

LEKKOSTRAWNA I KOJĄCA HERBATA
•N
 iskokaloryczna kompozycja cennych ziół
•Z
 zieloną herbatą, liśćmi mate, korą lapacho, liśćmi
pokrzywy, herbatą rooibos, trawą cytrynową i lukrecją
•P
 omaga Ci zadbać o codzienne nawodnienie zwłaszcza
w ramach diety
• Idealna alternatywa dla wody

PRODUKT
WEGAŃSKI

BŁONNIK DLA POSKROMIENIA
NADMIERNEGO APETYTU
• Zapobiega nadmiernemu apetytowi¹
• Wysoka zawartość błonnika pokarmowego z 3 różnych
źródeł, takich jak mączka chleba świętojańskiego, guma
guar i mączka konjac
• Daje uczucie sytości, nie dostarczając kalorii
• Perfekcyjne uzupełnienie diety ubogiej w błonnik
• Niskokaloryczny, z naturalną słodyczą stewii

PRODUKT
WEGAŃSKI

Sposób stosowania:
• 1–2 czubate łyżeczki herbaty zalać wrzącą wodą w dużej
filiżance, pozostawić do zaparzenia na 5-7 minut i odsączyć
• Codziennie wypijać 3-4 filiżanki

Sposób stosowania:
• Wymieszaj 2 płaskie łyżeczki-miarki proszku w 200 ml
bezlaktozowego, chudego mleka lub wody

HERBATA ZIOŁOWA*

FIBER BOOST
NAPÓJ W PROSZKU*

80205 | 250 g 25p

80630 | 210 g 27p

80,00 zł

93,00 zł

(320,00 zł/1000 g)

(44,29 zł/100 g)

Chrom przyczynia się do prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi.
* Pamiętaj o zróżnicowanej i zbilansowanej diecie oraz o zdrowym trybie życia.
1

Formuła Pro 12
BOGACTWO CENNYCH BAKTERII
JELITOWYCH
Naturalna równowaga flory
jelitowej ma duży wpływ na dobre
samopoczucie.

12 SZCZEPÓW BAKTERII
1 kapsułka Pro 12 zawiera łącznie
1 mld bakterii. Można je podzielić
na 12 różnych szczepów bakterii.

PREBIOTYKI
Prebiotyki to błonnik pokarmowy,
który służy jako źródło pożywienia
dla bakterii. Zapewniają ich naturalny
rozwój.

WSPARCIE DLA OGÓLNEGO
DOBREGO SAMOPOCZUCIA
• 1 miliard bakterii w kapsułce - 12 różnych szczepów
bakterii
• Błonnik pokarmowy zapewnia naturalny rozwój bakterii
• Opatentowana mikroenkapsulacja, która chroni bakterie
znacznie skuteczniej niż wiele innych produktów, dzięki
czemu bakterie docierają do jelit nieuszkodzone

Opatentowana
mikroenkapsulacja**

Sposób stosowania:
• 1 kapsułka dziennie

PRO 12
KAPSUŁKI*

Dodatkowe wsparcie metabolizmu
Wybierz swój ulubiony żel do picia, aby pobudzić
swój metabolizm.2
Więcej informacji na stronach 12-19

80370 | 30 kapsułek / 15 g 46p

155,00 zł

(1033,33 zł/100 g)
2
Zawarta w LR Aloe Vera Drinking Gel witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
** Przyznany patent UE. Numer patentu: EP 2 228 067
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Równowaga hormonalna – co warto o niej wiedzieć?

WIĘCEJ
KOBIECEJ MOCY
Menopauza –
nowy rozdział w życiu
W czasie menopauzy w życiu każdej kobiety rozpoczynają się
znaczące zmiany. Gospodarka hormonalna i ciało zmieniają się
w naturalny sposób, w wyniku czego na pierwszy plan wysuwają
się nowe priorytety zdrowotne.
Estrogeny, czyli kobiece hormony płciowe, odgrywają decydującą
rolę w wielu procesach zachodzących w organizmie. Biorą udział
nie tylko w regulacji cyklu oraz w ciąży, lecz również mają wpływ
na przemianę materii i budowę kości. Często niedoceniany jest
ich wpływ na kości. Estrogeny hamują działanie komórek
kościogubnych, zwiększają ukrwienie kości i wspomagają
przyswajanie wapnia – budulca kości i zębów.
Podczas menopauzy organizm kobiety na skutek zmian
hormonalnych produkuje coraz mniej estrogenów. Dostarczanie
wapnia, witaminy D i magnezu jest w tym czasie szczególnie
ważne dla wsparcia utrzymania prawidłowych kości. Zalecany jest
również ruch. Jeśli regularnie uprawiamy sport, trenujemy nie
tylko mięśnie, lecz również dbamy o stabilne kości. Mogą one być
odbudowywane tylko wtedy, jeśli są stymulowane aktywnością
fizyczną.

PRZYWRÓĆ RÓWNOWAGĘ HORMONALNĄ!
Środki zaradcze:

Odżywianie

Emocjonalny
spokój

Rezultat:

Ruch

Energia

Zdrowa skóra
i włosy

Równowaga

SPE CJ ALIŚCI

L R L I F E T AK T | RÓ W N O W AG A H O RMON A L N A | 45

Menopauza?
TO ŻADEN PROBLEM

KAPSUŁKI DLA WSPARCIA
W OKRESIE MENOPAUZY

CZY WIESZ, ŻE ...
Estrogen to jeden z hormonów, który reguluje
wewnętrzną temperaturę ciała. Jeśli dochodzi
do zachwiania poziomu estrogenu, powoduje
to również zaburzenie przesyłania sygnałów:
naczynia krwionośne poszerzają się i więcej
krwi płynie w skórze. Jest to odczuwane jako
uderzenie gorąca.

• Dba o optymalne wsparcie w okresie menopauzy1
• Cenna kombinacja składników przyczynia się do
utrzymania prawidłowych kości2
• Zawiera izoflawony z czerwonej koniczyny, witaminę D
i wapń

BEZ LAKTOZY

BEZ GLUTENU

Sposób stosowania:
• 3 razy dziennie po 1 kapsułce

WOMAN PHYTO KAPSUŁKI*
80332 | 90 kapsułek / 46,8 g 30p

122,00 zł

(260,68 zł/100 g)

1
Wapń zawarty w Woman Phyto przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego.
2
Witamina D i wapń pomagają utrzymać zdrowe kości i zęby.
* Zwracaj uwagę na zróżnicowaną i zbilansowaną dietę oraz zdrowy tryb życia.
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Kości, stawy i mięśnie – perfekcyjne współdziałanie

Ruch to
podstawa
RUCH JEST
WAŻNY DLA
NASZEGO
ZDROWIA
I DOBREGO
SAMOPOCZUCIA.
GŁÓWNĄ ROLĘ
ODGRYWAJĄ
TUTAJ NASZE
KOŚCI, STAWY
I MIĘŚNIE.
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Układ ruchu – skomplikowane arcydzieło natury
Układ ruchu składa się z pasywnego aparatu ruchu, a więc
z kości, stawów, więzadeł i chrząstki stawowej oraz
z aktywnego aparatu ruchu (mięśnie). Stawy każdego dnia
wykonują ciężką pracę. Szybki chód może np. spowodować
wzrost obciążenia stawów biodrowych aż do 7-krotności masy
ciała.

Muskulatura
• Ok. 600 mięśni wprawia ciało w ruch i wraz
z kośćmi i ścięgnami zapewnia stabilność
• Mięśnie uczestniczą w każdym ruchu
naszego ciała

Ścięgna
• Ścięgna tworzą połączenia pomiędzy
mięśniami a kośćmi
• Są zbudowane z kolagenowej tkanki
łącznej, co sprawia, że są wytrzymałe na
zerwanie, ale niezbyt rozciągliwe

Maź stawowa
• Maź stawowa otacza chrząstkę
• Można ją wspierać w funkcji
zaopatrywania chrząstki stawowej
dzięki ważnym dla stawów składnikom
odżywczym, takim jak witaminy C i E,
glukozamina oraz chondroityna

Dla układu ruchu ważna jest aktywność i odpowiednia porcja
składników odżywczych, takich jak np. witamina C i E,
glukozamina i chondroityna. Wraz z wiekiem zmniejsza się
gęstość kości i trzeba jeszcze bardziej świadomie dbać o swój
układ ruchu.

Kości
• Kości tworzą szkielet naszego układu ruchu
• Ważnymi składnikami odżywczymi dla kości są np.
witamina D, wapń i mangan
• Niemieckie Towarzystwo ds. Żywienia zaleca
szczególnie zwracanie uwagi na przyjmowanie
wystarczającej ilości witaminy D*

Chrząstka
• Chrząstka pełni kluczową rolę dla pracy
stawów
• Składa się ze splotu komórek chrząstki
i elastycznych włókien kolagenu
• Pobiera substancje odżywcze z płynu
stawowego (mazi stawowej)

Ponieważ przez chrząstkę nie przepływa krew, jest zdana na regularny ruch. To właśnie ruch sprawia, że potrzebne substancje
odżywcze są "wmasowywane" w chrząstkę stawową.

* Niemieckie Towarzystwo ds. Żywienia (2012)
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Aktywność
i witalność
W KAŻDYM WIEKU

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz polegać w 100%.

88%

ALOE VERA

MOVE

SUPPORT

SPECJALISTA DLA UKŁADU RUCHU
1. AKTYWNOŚĆ: wsparcie prawidłowego funkcjonowania
chrząstki1
2. STABILNOŚĆ: wsparcie prawidłowego funkcjonowania
kości2
3. ENERGIA: wsparcie metabolizmu energetycznego
i zmniejszenie zmęczenia3
NATURALNY: 88% żelu aloesowego – bez aloiny**
+ WZBOGACONY: w witaminy C i E, kolagen, siarczan
glukozaminy i siarczan chondroityny

ALOE VERA DRINKING GEL
ACTIVE FREEDOM
TRÓJPAK
80883 | 3 x 1000 ml 104p

375,00 zł

(125,00 zł/1000 ml)

Sposób stosowania:
• 3 razy dziennie po 30ml

ALOE VERA DRINKING GEL
ACTIVE FREEDOM*
80850 | 1000 ml 42p

135,00 zł
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki.
2
Witamina C zawarta w Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości.
3
Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomaga zmniejszyć
uczucie zmęczenia i znużenia.
* Zwracaj uwagę na zróżnicowaną i zbilansowaną dietę oraz zdrowy tryb życia.
**Zawartość aloiny poniżej &lt;0,1mg/L
1

Czy wiesz, że ...
Bez białka nic nie może prawidłowo funkcjonować
w naszym organizmie. Jest ono podstawowym budulcem
np. mięśni, więzadeł i kości. Białko jest również częścią
układu odpornościowego oraz utrzymuje metabolizm.
Szczególnie osoby starsze potrzebują więcej białka,
ponieważ wraz z upływem lat organizm przyswaja mniej
składników odżywczych z pożywienia.

WSPARCIE DLA TWOJEGO UKŁADU RUCHU

OPTYMALNE ZAOPATRZENIE W BIAŁKO

• Wspiera utrzymanie kości przy codziennych obciążeniach4
• Wzbogacony w witaminy D i E oraz mangan

• Wspiera utrzymanie kości6
• Ukierunkowane wsparcie dla budowy masy mięśniowej5
• Dodatkowa porcja białka dla osób w starszym wieku 7
• 80% czystych protein z 5 różnych komponentów
proteinowych
• 23% magnezu i 29% witaminy B6 w dziennej porcji***

BEZ LAKTOZY

BEZ GLUTENU

Sposób stosowania:
•2
 x 1 kapsułka dziennie

ACTIVE FREEDOM
KAPSUŁKI*
80190 | 60 kapsułek / 37,2 g 36p

122,00 zł

(327,96 zł/100 g)

Sposób stosowania:
• Codziennie wymieszaj jedną łyżeczkę miarkę (12,5 g) proszku
w 100 ml wody lub 125 ml niskotłuszczowego mleka

PROTEIN POWER
Napój w proszku o smaku
waniliowym*
80550 | 375 g 48p

162,00 zł

(432,00 zł/1000 g)

Witamina D zawarta w kapsułkach Active Freedom pomaga w utrzymaniu prawidłowych kości oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Proteiny przyczyniają się do utrzymania i wzrostu masy mięśniowej.
Proteiny przyczyniają się do utrzymania prawidłowych kości.
7
Witamina B6 przyczynia się do prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu.
*** Procent referencyjnej wartości dziennego spożycia. W odniesieniu do produktu po przyrządzeniu z 125 ml mleka.
4
5
6
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Układ odpornościowy – nasza wewnętrzna "policja"

Liczy się
właściwa ochrona
UKŁAD ODPORNOŚCIOWY TO SYSTEM
OBRONNY ORGANIZMU. CODZIENNE JEST
KONFRONTOWANY Z NOWYMI WYZWANIAMI.
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Co robi układ odpornościowy?
Układ odpornościowy rozróżnia czynniki szkodliwe od nieszkodliwych.
Jeśli wykryje zarazki lub substancje szkodliwe, próbuje je zwalczyć. Układ
odpornościowy reguluje również naturalną florę bakteryjną i wspomaga
gojenie się ran.

Głównymi drogami przenikania zarazków
i substancji szkodliwych są nos, gardło
i jelita.

Wątroba dostarcza energii układowi
odpornościowemu

PRACA
ZESPOŁOWA

Około 80% komórek odpornościowych jest
produkowanych w układzie trawiennym.

Układ odpornościowy nie jest
zlokalizowany w jednym miejscu.
Składa się z bardzo złożonej sieci
komórek, cząsteczek, tkanek
i narządów, które współpracują, aby
chronić organizm przed intruzami.
Istnieje wrodzona i nabyta
odporność. Ta ostatnia rozwija się
po kontakcie z niektórymi
patogenami. "Zapamiętuje" wroga
i może reagować w szybszy
i bardziej ukierunkowany sposób
w przypadku ponownego kontaktu.

Również w szpiku kostnym tworzone są
komórki odpornościowe.

CO SZKODZI UKŁADOWI ODPORNOŚCIOWEMU?

STRES

NIEDOBÓR SNU

ALKOHOL

PALENIE

BRAK RUCHU

CO SŁUŻY UKŁADOWI ODPORNOŚCIOWEMU?

ODPRĘŻENIE I SEN

ZDROWE JEDZENIE

NAWADNIANIE

SPORT

WITAMINA D
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Dobre przygotowanie
O KAŻDEJ PORZE ROKU

85%

ALOE VERA

SPECJALISTA DLA TWOJEGO UKŁADU
ODPORNOŚCIOWEGO
1. WSPARCIE: istniejące komórki odpornościowe są
wspierane1
2. STYMULACJA: układ odpornościowy jest
stymulowany1,2
3. OCHRONA: sprawne funkcjonowanie układu
odpornościowego jest wspierane1
NATURALNY: 85 % żelu aloesowego – bez aloiny**
+ WYJĄTKOWY: wzbogacony w imbir, cytrynę i miód oraz
składniki wspierające układ odpornościowy, takie jak
witamina C, cynk i selen
Sposób stosowania:
• 3 razy dziennie po 30ml

ALOE VERA DRINKING GEL
IMMUNE PLUS*
81000 | 1000 ml
42p

135,00 zł

1
Witamina C, cynk i selen pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
2
Cynk odgrywa rolę podczas podziału komórek
* Zwracaj uwagę na zróżnicowaną i zbilansowaną dietę oraz zdrowy tryb życia.
**Zawartość aloiny poniżej <0,1mg/L

OD SUROWCA
DO PRODUKTU PREMIUM
1. Najlepsze surowce
2. Przetwarzanie
3. Jakość produktu
4. Niezależne zakupy testowe są
przeprowadzane w Niemczech
i podlegają restrykcyjnym kontrolom

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz polegać w 100%.

DLA DOBREGO SAMOPOCZUCIA:
TO, CO NAJLEPSZE Z NATURY

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJE ORGANIZM
DLA DOBREGO SAMOPOCZUCIA

•D
 la ogólnego dobrego samopoczucia
•P
 łyn do picia – do szybkiego, bezpośredniego spożycia
•W
 ysoka jakość: odtłuszczone, pozbawione kazeiny,
niepasteryzowane
•Z
 awiera 100% płynnego colostrum krowiego
•W
 ysoka bioaktywność i stężenie składników aktywnych
dzięki zimnemu procesowi produkcji

• Dla ogólnego dobrego samopoczucia przy stałym
stosowaniu
• Z czystego, krowiego colostrum
• Produkt wysokiej jakości, odtłuszczony, poddany
łagodnemu przetwarzaniu
• 800 mg colostrum w proszku w dziennej porcji

BEZ SUBSTANCJI
KONSERWUJĄCYCH

BEZ SZTUCZNYCH
BARWNIKÓW

BEZ SUBSTANCJI
KONSERWUJĄCYCH

Sposób stosowania:
• 8 ml dziennie

COLOSTRUM
LIQUID
80361 | 125 ml 47p

157,00 zł

(125,60 zł/100 ml)

Sposób stosowania:
• 2 razy dziennie po 1 kapsułce

COLOSTRUM
KAPSUŁKI*
80360 | 60 kapsułek / 30,9 g 63p

197,00 zł

(637,54 zł/100 g)

WZ M OCNIE NIE
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Wzmocnienie
„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz polegać w 100%

RÓWNIEŻ PRZY ZŁEJ
POGODZIE

SZYBKI SPRAY DO GARDŁA
• Wsparcie dla układu odpornościowego1
• Praktyczny w czasie podróży
• Przyjemnie świeży smak dzięki mentolowi i mięcie
• 86 % ekstraktu z Cistus Incanus
• Wzbogacony w witaminę C i witaminę E

PRODUKT
WEGAŃSKI

Sposób stosowania:
• 3 naciśnięcia pompki dozującej 3 razy dziennie
• Proste dozowanie poprzez rozpylenie bezpośrednio do gardła

CISTUS INCANUS
SPRAY*
80326 | 30 ml 23p

83,00 zł

(276,67 zł/100 ml)

WZ M OCNIE NIE
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CZY WIESZ, ŻE ...
Cistus Incanus, czyli czystek to roślina
krzewiasta rosnąca na bogatych
w magnez glebach w Południowej
Europie. To najbogatsza w polifenole
roślina europejska. Pod względem
zawartości polifenoli wyprzedza czerwone
wino i zieloną herbatę.

WSPARCIE NATURALNEJ ODPORNOŚCI

KOJĄCA HERBATA DLA GARDŁA

• Wsparcie dla układu odpornościowego1
• Z mocą czystka
• 72% ekstraktu Cistus Incanus
• Wzbogacony w witaminę C i cynk

• Przyjemnie rozgrzewa od środka
• 100% naturalnych ziół: 95% Cistus Incanus, 5% mięty
pieprzowej

PRODUKT
WEGAŃSKI
PRODUKT
WEGAŃSKI

Sposób stosowania:
• 2 razy dziennie po 1 kapsułce

Sposób stosowania:
• 1 czubatą łyżeczkę herbaty zalać wrzątkiem w filiżance,
pozostawić pod przykryciem 8-10 minut i odcedzić.

CISTUS INCANUS
KAPSUŁKI*

HERBATA
Z CZYSTKA*

80325 | 60 kapsułek / 33,5 g 44p

80404 | 250 g 19p

152,00 zł

70,00 zł

(453,73 zł/100 g)

(280,00 zł/1000 g)

1
Witamina C zawarta w Cistus Incanus Spray oraz w kapsułkach Cistus Incanus przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
* Pamiętaj o zróżnicowanej i zbilansowanej diecie oraz o zdrowym trybie życia.
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Zadbaj o piękno od środka

Piękno płynące
z wnętrza

Młody i piękny wygląd
to nie tylko kwestia
pielęgnacji. Równie
ważne jest dostarczanie
odpowiednich składników
odżywczych od wewnątrz.
Oprócz monotonnej diety,
również inne czynniki mogą
negatywnie wpływać na nasz
wygląd. Np. stres, alkohol,
tytoń, promieniowanie
UV i zanieczyszczenie
powietrza ozonem zaburzają
równowagę jelit, w wyniku
czego pożywienie może nie
być prawidłowo trawione,
a witaminy, składniki
mineralne i pierwiastki
śladowe nie są odpowiednio
przyswajane. Rezultatem
są niepożądane produkty
rozkładu, które pozostawiają
widoczne oznaki.
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Piękno jest
w oczach patrzącego
Mężczyźni i kobiety mają różne
oczekiwania wobec siebie.

KOBIETY CHCĄ ...

MĘŻCZYŹNI CHCĄ ...

•W
 yglądać młodo i mieć mniej zmarszczek
•M
 ieć nieskazitelną, zdrową skórę bez
podrażnień
•M
 ieć jędrne ciało bez
cellulitu
•M
 ieć mocne włosy pełne
blasku
•M
 ieć silne, zdrowe
paznokcie

• Żyć aktywnie, mieć zawsze energię
• Mieć zdrową skórę bez zmarszczek
• Mieć umięśnione ciało
• Mieć mocne, gęste włosy
• Mieć prawidłową potencję

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni przywiązują coraz większą
wagę do wyglądu zewnętrznego. Wyniki ankiet pokazują, że
wygląd ma duży wpływ na jakość życia i poczucie własnej
wartości. Mężczyźni i kobiety oczekują tego, aby "czuć
się bardziej komfortowo", "usunąć niedoskonałości urody"

80%

wszystkich operacji plastycznych jest
przeprowadzanych u kobiet.

i "zwiększyć pewność siebie". To pokazuje, że ta kwestia
wpływa w równej mierze na radość i jakość życia u osób
obu płci. Najważniejsza jest oczywiście samoakceptacja
i emanowanie większą pewnością siebie.

76%

mężczyzn przywiązuje wagę do zadbanego
wyglądu. Co piąta operacja plastyczna dotyczy
mężczyzny.
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Młody,
piękny
wygląd
POCHODZI Z WNĘTRZA
Chcesz wyglądać pięknie i młodo?
Nie musieć tuszować niedoskonałości?
Czuć się atrakcyjna w każdym wieku?
Nie tylko Ty masz takie marzenie - naturalny i zdrowy
wygląd to upragniony ideał urody dla wielu osób.
Już 1 ampułka LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir dziennie
pomaga spełnić marzenie o urodzie na 5 najważniejszych
obszarach – dla naturalnego piękna, które nie przemija.1-5

KOMPLEKS AKTYWNY
Aktywuje procesy wspierające piękny wygląd i zwalcza
widoczne oznaki starzenia1-5. Łączy w sobie najbardziej
znane, najważniejsze składniki sprzyjające urodzie
w najwyższym stężeniu:
• 2,5g peptydów kolagenowych
• 50 mg kwasu hialuronowego
• miedź
• cynk
• Wysoka zawartość 9 witamin (100% RWS)
witamina E, tiamina, ryboflawina, niacyna, B6,
biotyna, B12, witamina C w dziennej porcji* oraz
75% witaminy A w dziennej porcji*

KOMPLEKS PREWENCYJNY

Kompleks prewencyjny chroni od wewnątrz przed
wpływem środowiska i zapobiega oznakom starzenia.
Łączy najważniejsze składniki zaczerpnięte z natury:
• 20% żelu aloesowego
•e
 kstrakt z czerwonej
pomarańczy
•e
 kstrakt z borówki czarnej
•e
 kstrakt z różeńca
•e
 kstrakt z zielonej herbaty

MŁODY, PIĘKNY WYGLĄD OD STÓP DO GŁÓW
1. Młody wygląd i mniej zmarszczek1
2. Piękna skóra1
3. Prawidłowe tkanki łączne2
4. Mocne włosy pełne blasku3
5. Mocne, zdrowe paznokcie4
Wyjątkowe działanie za sprawą innowacyjnego, podwójnego
kompleksu z najlepszymi składnikami zainspirowanymi nauką
i naturą

BEZ LAKTOZY

BEZ GLUTENU

BEZ CUKRU

Sposób stosowania:
• Pić zawartość 1 ampułki dziennie

BEZ SZTUCZNYCH
BARWNIKÓW

B E AUTY SHOT
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1. MŁODY
WYGLĄD1

2. P IĘKNA
SKÓRA1

3. P
 RAWIDŁOWE TKANKI
ŁĄCZNE2

4. MOCNE
WŁOSY3

5. MOCNE
PAZNOKCIE4

5IN1
BEAUTY ELIXIR
81030 | 30 x 25 ml 168p
„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz polegać w 100%.

572,00 zł

(762,67 zł/1000 ml)

B iotyna, cynk, witamina A, ryboflawina i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry.
Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych.
3
Biotyna i cynk pomagają zachować zdrowe włosy. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów.
4
Cynk pomaga zachować zdrowe paznokcie.
5
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Tiamina pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witaminy B6 i B12 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
* Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia.
1
2
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Prawdziwa
męskość
KRYJE SIĘ WE WNĘTRZU
Innowacyjny produkt zawiera skoncentrowaną siłę
wyselekcjonowanych składników czynnych zainspirowanych
nauką i naturą, dopasowanych do potrzeb mężczyzn.
Twoje kompleksowe rozwiązanie w jednej ampułce dziennie.
Dla większej energii, zdrowej skóry, gęstych włosów,
atrakcyjnych mięśni i prawidłowej potencji.

KOMPLEKS AKTYWNY
Aktywuje pięć procesów w organizmie dzięki
innowacyjnemu połączeniu składników:
• Składniki budulcowe, takie jak kolagen
i L-arginina
• 5 składników mineralnych, takich jak cynk,
miedź, magnez, mangan i selen
• Wysoka zawartość 10 witamin

JEDNA AMPUŁKA 5IN1 MEN´S SHOT DZIENNIE TO
DŁUGOFALOWE WSPARCIE NA NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:
1. WIĘCEJ ENERGII: wspiera metabolizm i zapewnia więcej siły w ciągu dnia1
2. PIĘKNA SKÓRA: cenne składniki odżywcze pomagają utrzymać strukturę
skóry i wspierają produkcję kolagenu w celu redukcji zmarszczek2
3. MOCNE WŁOSY: substancje czynne działają od środka na cebulki włosów
i wspierają strukturę włosów3
4. ATRAKCYJNE MIĘŚNIE: wspiera metabolizm energetyczny i funkcjonowanie
mięśni4
5. PRAWIDŁOWA POTENCJA: naturalna produkcja testosteronu jest
wspierana, a poziom testosteronu jest utrzymywany5

KOMPLEKS PREWENCYJNY
Chroni i działa prewencyjnie dzięki skutecznemu połączeniu
składników zaczerpniętych z natury:
• Ekstrakt z czarnego pieprzu
• Kofeina z zielonej herbaty
• Czarna porzeczka
• Czerwona pomarańcza

BEZ LAKTOZY

BEZ GLUTENU

BEZ CUKRU

Sposób stosowania:
• Pić zawartość 1 ampułki dziennie

BEZ SZTUCZNYCH
BARWNIKÓW

B E AUTY SHOT
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1. W IĘCEJ
ENERGII1

2. P IĘKNA
SKÓRA2

3. MOCNE
WŁOSY3

4. ATRAKCYJNE
MIĘŚNIE4

5. P RAWIDŁOWA
POTENCJA5

5IN1
MEN'S SHOT
„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz polegać w 100%.

81020 | 30 x 25 ml 168p

572,00 zł

(762,67 zł/1000 ml)

Tiamina, witamina B6, witamina B12 i magnez przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina B6, witamina B12 i magnez przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Ryboflawina, witamina A, niacyna, biotyna i cynk pomagają zachować zdrową skórę. Witamina C przyczynia się do prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry.
Biotyna i cynk pomagają zachować zdrowe włosy.
4
Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Tiamina, witamina B6, witamina B12 i magnez przyczyniają się do prawidłowego metabolizmu energetycznego.
5
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi. Selen przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych.
1
2
3
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Prosta droga do wymarzonej wagi – warto wiedzieć

ZDROWE I ZRÓWNOWAŻONE
ODCHUDZANIE
WAŻNA JEST RÓWNOWAGA
Skuteczne
odchudzanie
Aby długofalowo zredukować
wagę, ważne jest przestrzeganie
prostej zasady: należy dostarczać
organizmowi mniej kalorii, niż zużywa.
To tworzy ujemny bilans energetyczny
i tracimy na wadze. Jeśli jednak
bilans energetyczny jest dodatni, czyli
spożywamy więcej kalorii niż zużywa
nasz organizm, wówczas masa ciała
wzrasta.

Jakie znaczenie
mają kalorie?
Kalorie są niezbędne do życia.
Twój organizm potrzebuje energii
do funkcjonowania i utrzymania
dobrej formy na co dzień. Tę energię
przyjmujesz wraz z pożywieniem.
Każdy produkt spożywczy ma
inną zawartość makroskładników
odżywczych, które dostarczają różną
ilość energii. Ta energia jest mierzona
w kaloriach.

FIGUR A
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Body
Mission
KROK PO KROKU
DO WYMARZONEJ
WAGI
Chcesz świetnie wyglądać i po prostu czuć się dobrze
w swoim ciele? Marzysz o tym, aby zrzucić kilka, a może
nawet więcej nadliczbowych kilogramów?
Niezależnie od tego, czy chcesz odzyskać formę po
urodzeniu dziecka, wybierasz się na długo wyczekiwany
urlop, czy też czeka Cię ślub lub inne ważne wydarzenie,
jedno jest pewne: poczucie atrakcyjności pomoże Ci
w pełni cieszyć się wyjątkowymi momentami w życiu!
LR LIFETAKT Body Mission przez 28 dni towarzyszy Ci
w drodze do optymalnej wagi1 i wspiera Cię w trzech
aspektach.

Zamienniki posiłku:
Figu Active pomaga zastępować dwa z trzech posiłków
w ciągu dnia. Z tej serii dostępne są koktajle, zupy i płatki.

Dodatkowe produkty:
Pro Balance i Protein Power wspierają Cię w czasie diety,
dostarczają składników odżywczych i wspierają wzrost masy
mięśniowej2,3. Dodatkowo herbata ziołowa dba o odpowiednie
nawodnienie organizmu i nie zawiera kalorii.

Asystent odchudzania
Strona internetowa z planem żywienia, przepisami kulinarnymi
i wykresem wagi.

BODY MISSION ZESTAW NA 28 DNI
Pyszne posiłki
4 x opakowania Figu Active do wyboru spośród produktów:
Figu Active shake truskawkowo-bananowy, Figu Active shake
waniliowy, Figu Active Flakes Crunchy Cranberry
1 x Zupa Figu Active dodawana za 1 zł do zestawu:
w zależności od wariantu zestawu, do wyboru ziemniaczana,
pomidorowa lub warzywna z curry

Produkty uzupełniające dla osób dbających
o sylwetkę
1 x Pro Balance Tabletki
1 x Herbata ziołowa (dodawana za 1 zł do zestawu)
1 x Protein Power Napój w proszku o smaku waniliowym
1 x LR Shaker
Asystent odchudzania online

BODY MISSION
ZESTAW NA 28 DNI
80435 | 250p

863,00 zł

1
2
3

K ontrola wagi: zastąpienie dwóch głównych posiłków dziennie takimi zamiennikami posiłku w ramach niskokalorycznego sposobu odżywiania pomaga w utracie wagi. Aby osiągnąć to działanie, należy zastąpić produktem dwa główne posiłki w ciągu dnia.
Magnez zawarty w Pro Balance przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Proteiny zawarte w Protein Power przyczyniają się do utrzymania i wzrostu masy mięśniowej oraz utrzymania zdrowych kości.
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Cudownie
kremowy
KUSZĄCO LEKKI
Chcesz delektować się pysznym smakiem,
a jednocześnie dbać o linię? Nasz kremowy shake
Figu Active pomaga w schudnięciu lub utrzymaniu
wagi1 i zapewnia Twojemu organizmowi
zbilansowane składniki odżywcze.

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz polegać w 100%.
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Pełnowartościowy posiłek ze zbilansowanym
połączeniem składników odżywczych

Sposób przygotowania:
Wymieszaj 3 łyżki stołowe (32 g proszku) w 250 ml
niskotłuszczowego, bezlaktozowego mleka (1,5% tłuszczu).

FIGUR A

Zastąp dwa posiłki w celu odchudzania lub jeden posiłek,
żeby utrzymywać wagę1
WSKAZÓWKA
Jeśli chcesz jeszcze bardziej ograniczyć
kaloryczność posiłku, zastąp mleko wodą.

Do odchudzania i kontroli wagi:

KREMOWOCZEKOLADOWY

TRUSKAWKOWA
POKUSA

•Z
 wysoką zawartością białka
dla budowy i utrzymania masy
mięśniowej2
•Z
 wysoką zawartością witamin
i minerałów
•Z
 cennym błonnikiem
pokarmowym z nasion lnu
i łusek babki jajowatej

• Z cennym błonnikiem pokarmowym i białkiem
• Ze zbilansowanym połączeniem witamin i minerałów
• Bez dodatku cukru3

BEZ LAKTOZY

ŹRÓDŁO BŁONNIKA

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
PROTEIN

BEZ LAKTOZY

BEZ GLUTENU

SMAK
KAWOWY

DELIKATNY AROMAT
WANILIOWY

BEZ DODATKU
CUKRU3

FIGU ACTIVE SHAKE

Figu Active Shake

Kremowo-czekoladowy

Smak truskawkowo-bananowy
80201 | 450 g 47p

80203 | 450 g 47p

162,00 zł

Smak waniliowy

162,00 zł

81130 | 512 g 47p

(316,41 zł/1000 g)

80280 | 450 g 47p

152,00 zł

FIGU ACTIVE SHAKE
Smak latte-macchiato

(360,00 zł/1000 g)

(337,79 zł/1000 g)
K ontrola wagi: zastąpienie dwóch głównych posiłków dziennie takimi
zamiennikami posiłku w ramach niskokalorycznego sposobu odżywiania
pomaga w utracie wagi. Aby osiągnąć to działanie, należy zastąpić
produktem dwa główne posiłki w ciągu dnia.
2
Zawiera naturalnie występujące cukry.
1
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Pożywny
posiłek
MAŁO KALORII
Masz ochotę na ciepły, sycący posiłek?
Rozsmakuj się w zupach Figu Active1, które
dostarczą organizmowi zbilansowanego
połączenia składników odżywczych.

„Made in Germany“ to nasz
znak jakości, na którym
możesz polegać w 100%.
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Pełnowartościowy posiłek ze zbilansowanym
połączeniem składników odżywczych
FIGUR A

Zastąp dwa posiłki w celu odchudzania lub jeden posiłek, aby
utrzymywać wagę1
Sposób przygotowania:
Wymieszaj 4 łyżki stołowe (57 g proszku) ubijaczką w 300 ml gorącej wody.

Do odchudzania i kontroli wagi

WŁOSKA, AROMATYCZNA
ZUPA POMIDOROWA

AZJATYCKA, ŁAGODNA
ZUPA Z CURRY

ZUPA-KREM ZIEMNIACZANA
W STYLU FRANCUSKIM

• Z cennym błonnikiem pokarmowym i proteinami
• Ze zbilansowanym połączeniem witamin i minerałów

BEZ LAKTOZY

BEZ GLUTENU

FIGU ACTIVE ZUPA
Zupa pomidorowa
80209 | 500 g 47p

Zupa ziemniaczana
80208 | 500 g 47p

Zupa warzywna z curry

WSKAZÓWKA
Zupę warzywną z curry Figu Active możesz wzbogacić
dodatkiem np. pora lub kukurydzy. W ten sposób nie tylko
udekorujesz swój talerz, lecz również dostarczysz sobie
cennych składników, takich jak witamina C, żelazo i potas,
które wykazują pozytywne działanie na organizm.

80210 | 500 g 47p

152,00 zł

(304,00 zł/1000 g)

1

Z astąpienie jednego z trzech głównych posiłków wciągu dnia zamiennikiem posiłku w ramach niskokalorycznego sposobu odżywiania pomaga w utrzymaniu masy ciała po utracie wagi.
Zastąpienie dwóch z trzech głównych posiłków w ciągu dnia zamiennikami posiłku w ramach niskokalorycznego sposobu odżywiania pomaga w utracie wagi.
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Pyszne
odchudzanie
GDZIEKOLWIEK
JESTEŚ
Rozpocznij swój dzień od
chrupiącego posiłku z płatkami
owsianymi i żurawiną. Nasze
pyszne płatki Figu Active
pomagają Ci w odchudzaniu
i utrzymaniu Twojej wagi1
oraz dostarczają
zbilansowanych składników
odżywczych.

Pełnowartościowy posiłek ze zbilansowanym
połączeniem składników odżywczych.
Zastąp dwa posiłki w celu odchudzania lub jeden, aby
utrzymywać wagę.1

CHRUPIĄCE PŁATKI ŚNIADANIOWE
• Z cennym błonnikiem pokarmowym i białkiem
• Ze zbilansowanym połączeniem witamin i minerałów
• Z chrupiącymi płatkami owsianymi i kawałkami żurawiny

Sposób przygotowania:
Wymieszaj 3 łyżki stołowe (35 g) w 200 g
niskotłuszczowego, bezlaktozowego jogurtu naturalnego.
BEZ LAKTOZY

Do odchudzania i kontroli wagi
FIGU ACTIVE FLAKES
CRUNCHY CRANBERRY
80295 | 450 g 47p

152,00 zł
1

Z astąpienie jednego z głównych posiłków w ciągu dnia takim zamiennikiem posiłku w ramach niskokalorycznego
sposobu odżywiania pomaga w utrzymaniu masy ciała po utracie wagi. Zastąpienie dwóch spośród głównych
posiłków w ciągu dnia takimi zamiennikami posiłku w ramach niskokalorycznego sposobu odżywiania pomaga
w utracie wagi.

(337,78 zł/1000 g)

Spędzasz dużo czasu poza domem i nie masz
czasu na przygotowanie zbilansowanego
posiłku? Batony Figu Active idealnie
sprawdzają się w czasie podróży i wspierają
Cię na drodze do osiągnięcia upragnionej
wagi1, a jednocześnie dostarczają Ci
składników odżywczych.

Pełnowartościowy posiłek ze zbilansowanym
połączeniem składników odżywczych
Zastąp dwa posiłki w celu odchudzania lub jeden,
aby utrzymywać wagę.1
Do odchudzania i kontroli wagi

NISKOKALORYCZNE BATONY NA DROGĘ
• Z cennym błonnikiem pokarmowym i białkiem
• Ze zbilansowanym połączeniem witamin i minerałów
• Idealne w czasie podróży

FIGU ACTIVE BATONY
Smak nugatowy
80271 | 6 x 60 g 32p

Smak truskawkowojogurtowy
80284 | 6 x 60 g 32p

Smak karmelowy
80272 | 6 x 60 g 32p

112,00 zł

(311,11 zł/1000 g)

FIGUR A
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Dodatkowe wsparcie
ABY CZUĆ
SIĘ DOBRZE
W SWOIM CIELE

CZY WIESZ, ŻE ...
Utrzymanie prawidłowej równowagi
kwasowo-zasadowej jest ważne w sytuacji,
kiedy chcemy zrzucić wagę. Jeśli nasz
organizm jest zakwaszony, gromadzi więcej
komórek tłuszczowych wokół narządów jako
ochronę przed kwasami. A zatem redukcja
masy ciała jest trudna do osiągnięcia
w przypadku braku równowagi kwasowozasadowej.

Wspieraj swoją równowagę
kwasowo-zasadową1

Dbaj o swój poziom
nawodnienia

Pro Balance dostarcza Twojemu organizmowi
cennych, zasadowych pierwiastków śladowych
wczasie w programu Body Mission.

Zwłaszcza podczas odchudzania diety należy
pamiętać o piciu wystarczającej ilości płynów.
Sięgnij na przykład po aromatyczną mieszankę
herbat z wyselekcjonowanymi ziołami.

PRO BALANCE TABLETKI*

HERBATA ZIOŁOWA*

80102 | 360 tabletek / 252 g 38p

80205 | 250 g 25p

137,00 zł

80,00 zł

(543,65 zł/1000 g)

(320,00 zł/1000 g)

Wspieraj budowę mięśni2

Podkręć swój metabolizm3

Podczas diety dostarczaj swojemu organizmowi
wystarczającą ilość białka i wspieraj w ten
sposób budowę masy mięśniowej2

Aloe Vera Drinking Gel – żel do picia o smaku
brzoskwiniowym.

PROTEIN POWER
Napój w proszku o smaku waniliowym*

ALOE VERA DRINKING GEL
PEACH FLAVOUR*

FIBER BOOST
Napój w proszku*

80550 | 375 g 48p

80750 | 1000 ml 38p

80630 | 210 g 27p

162,00 zł

125,00 zł

93,00 zł

(432,00 zł/1000 g)

Zapobiegaj napadom wilczego
apetytu
Fiber Boost – napój o wysokiej zawartości
błonnika

(44,29 zł/100 g)

1
Magnez w Pro Balance przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do utrzymania równowagi elektrolitowej.
2
Białko w Protein Power przyczynia się do utrzymania i wzrostu masy mięśniowej oraz do utrzymania zdrowych kości. Witamina C w Pro Balance przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
* Pamiętaj o zróżnicowanej i zbilansowanej diecie oraz o zdrowym trybie życia.
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FIGUR A

BODY-MISSION.COM

Twój osobisty asystent odchudzania wspiera Cię
na trzy sposoby

PLAN ŻYWIENIA I PRZEPISY

MOTYWACJA

DOBRA FORMA
I AKTYWNOŚĆ

Rozpocznij swój program Body
Mission. Zgodnie z planem diety,
przez 28 dni jedz 3 sycące posiłki
w ciągu dnia: dwa posiłki Figu
Active oraz jeden zwykły posiłek
(obiad lub kolację). Wybierz posiłki,
które najbardziej Ci odpowiadają
i skomponuj swój jadłospis.

Motywacja to podstawa sukcesu.
Już wiele osób osiągnęło swój cel
z Body Mission. Na swoim profilu
możesz śledzić swoje rezultaty oraz
poznać historie osób, które schudły
z tym programem.

Boisz się, że szybko się zniechęcisz
do uprawiania sportu? Po prostu
zacznij się ruszać, a przekonasz się,
że ruch uzależnia! Jeśli włączysz
aktywność fizyczną do swojego
codziennego życia, stanie się ona
zdrowym nawykiem. Odkryj
przyjemność, jaką daje regularny
ruch i zawalcz o swoją świetną
formę!

CZY WIESZ, ŻE ...
Zdrowe przepisy na smaczne dania oraz
plany diety są dostępne w wersji
wegetariańskiej, mięsnej i rybnej lub
mieszanej.
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IDEALNA PIELĘGNACJA
DOPASOWANA DO POTRZEB SKÓRY
Odkryj pielęgnującą i regenerującą siłę aloesu
w trosce o naturalnie piękną i zdrową skórę.
LR ALOE VIA to aloesowa pielęgnacja dla całej
rodziny.
LR ZEITGARD to kompleksowa pielęgnacja
anti-age do skóry dojrzałej. Profesjonalny,
całościowy program składa się z trzech kroków
i dba o długotrwały efekt młodego wyglądu skóry.
Antybakteryjną ochronę i optymalną pielęgnację
wymagającej i zanieczyszczonej skóry zapewnia
specjalna, funkcjonalna linia pielęgnacyjna
LR MICROSILVER PLUS z kompozycją substancji
czynnych takich jak MICROSILVER BGTM, pantenol
i związki cynku.

L R A L OE VIA

Twoja droga
do naturalnie pięknej
i zadbanej skóry
Wysoka zawartość Aloe Vera dla wyjątkowo
łagodnej i intensywnej pielęgnacji oraz
regeneracji – idealna również dla wrażliwej
skóry.
Receptury wzbogacone o naturalne
bioekstrakty, specjalnie dobrane pod
kątem potrzeb pielęgnacyjnych

„Made in Germany“ to nasza obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

Pieczęć Międzynarodowej Rady Naukowej ds.
Aloesu (IASC) certyfikuje najwyższą jakość i czystość
żelu aloesowego – od etapu upraw aż po cały proces
przetwarzania.
Tolerancja dermatologiczna wszystkich produktów
aloesowych została potwierdzona przez renomowane,
niezależne instytuty Dermatest i Derma Consult.

Odkryj pielęgnacyjną i regenerującą moc aloesu dla naturalnie pięknej
i zdrowej skóry – w serii LR ALOE VIA. Spośród różnorodnych
produktów każdy niezależnie od wieku znajdzie kosmetyki
dopasowane do swoich potrzeb pielęgnacyjnych. LR ALOE VIA
pomoże Ci zadbać od stóp do głów o siebie i swoich najbliższych.
LR ALOE VIA łączy właściwości żelu aloesowego
z najwyższą kompetencją LR, potwierdzoną 18-letnim
doświadczeniem w tworzeniu kosmetyków aloesowych.
Wysoka zawartość aloesu, sprawdzone kompozycje składników
czynnych i naturalna siła cennych bioekstraktów – to wszystko
sprawia, że seria LR ALOE VIA jest wyjątkowa i wykazuje
wszechstronne działanie:
• regeneruje
• nawilża
• koi skórę
• chroni
Regularne kontrole Międzynarodowej Rady Naukowej ds. Aloesu
(IASC) gwarantują wysoką jakość aloesu, począwszy od etapu upraw
aż po proces przetwarzania surowca. Niezależny instytut Dermatest
potwierdza dobrą tolerancję dermatologiczną produktów.
28 produktów LR ALOE VIA zostało zgłoszonych do opatentowania
dzięki wyjątkowemu połączeniu substancji czynnych zawartych
w żelu Aloe Vera i różnych bioekstraktach.
Zadbaj naturalnie o piękną skórę z LR ALOE VIA.

28 produktów LR ALOE VIA zostało zgłoszonych do
opatentowania ze względu na wyjątkowe połączenie
substancji czynnych z aloesu i różnych bioekstraktów.
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			 LR
Aloe Via

Naturalnie, że

Jak dbam o urodę?

Moje ulubione kosmetyki

Zgadzam się ze słowami, że piękno wypływa z wnętrza.
Wewnętrzna harmonia i spokój mają duży wpływ na to,
czy czujemy się dobrze w swojej skórze. Oczywiście
mam swoje ulubione kosmetyki i rytuały pielęgnacyjne,
które w równym stopniu dbają o wygląd, jak i o dobre
samopoczucie.

Łagodne mleczko i bezalkoholowy tonik odświeżają i koją, nie
wysuszając przy tym skóry. W pracy i w czasie podróży stosuję
wygodne chusteczki oczyszczające, które dają uczucie
świeżości i przywracają skórze komfort.
Niezawodne trio do codziennej pielęgnacji to krem na dzień, na
noc i pod oczy z linii LR ALOE VIA. Krem na dzień oprócz 50%
aloesu w składzie zawiera również cenny ekstrakt z oliwek i olejek
winogronowy. Krem pod oczy to antidotum na zmęczone oczy
i cienie oraz daje delikatny efekt chłodzący.

Najchętniej sięgam po to, co naturalne i sprawdzone.
Seria LR ALOE VIA przekonała mnie wysoką zawartością
roślinnych ekstraktów, łagodnym działaniem i natychmiastowym uczuciem świeżości i nawilżenia.
Moja skóra bywa przesuszona i podrażniona, dlatego
doceniam kojące i regenerujące właściwości aloesu.
Dla mnie to są rewelacyjne produkty na każdy dzień.

Pod podkład stosuję kroplę nawilżającego żelowego koncentratu
aloesowego, dzięki temu skóra po wykonaniu makijażu nie
sprawia wrażenia suchej.
Nawilżający żel-krem Aloe Vera zawiera aż 50% aloesu. Stosuję
go w ciągu dnia, kiedy czuję, że moja skóra jest zmęczona lub
spięta. Co pewien czas sięgam po ekspresową maseczkę
nawilżającą o orzeźwiającej, żelowo-kremowej konsystencji. Jest
jak zastrzyk aktywnych składników nawilżających i ujędrniających,
dzięki którym skóra odzyskuje świetny, wypoczęty wygląd już po
kilku minutach po nałożeniu. To moja „tajna broń” na specjalne
okazje, kiedy zależy mi na perfekcyjnym wyglądzie. To również mój
sposób na relaks. Nic tak nie odpręża, jak chwila błogiego lenistwa
z kojącą maseczką.

L R A L OE VIA

Jak każda kobieta, lubię wypróbowywać różnego rodzaju kremy
i balsamy do ciała. Delikatny krem pielęgnacyjny przekonał
mnie swoim odżywczym i naturalnym składem. Zawiera 35%
aloesu, masło shea, olejek z pestek winogron, olejek jojoba,
pantenol oraz bioekstrakt z magnolii. Jest on idealny dla osób,
które zmagają się z suchą i wrażliwą skórą. Dodatkowym
plusem jest fakt, że po nałożeniu niemal natychmiast się
wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy.
Kolejnym niezastąpionym kosmetykiem w mojej torebce jest
krem do rąk. Lubię jego konsystencję, która błyskawicznie się
wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy. Aloes w połączeniu
z nagietkiem działa łagodząco.
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Więcej informacji na temat produktu Aloe Vera Emergency Spray
znajdziesz na stronie 80.
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Uczucie komfortu
i zdrowej skóry
Pielęgnacja specjalna
Pielęgnacja specjalna LR
ALOE VIA pomoże ukoić
i zregenerować wymagającą,
podrażnioną skórę.
Produkty LR ALOE VIA tworzą
ochronną warstwę na skórze,
chłodzą, łagodzą oraz wspomagają
naturalny proces regeneracji.
Specjalne kompozycje substancji
czynnych i cenne ekstrakty ziołowe
wspierają i uzupełniają działanie aloesu.

Opatentowany
produkt
od października
2018*

60%

A l o e Ve r a

45%

A l o e Ve r a

20%

A l o e Ve r a

„Made in Germany“ to
nasza obietnica jakości,
na której możesz w 100%
polegać.

ALOE VERA
ODPRĘŻAJĄCE,
ROZGRZEWAJĄCE
MLECZKO

ALOE VERA
WIELOFUNKCYJNY ŻEL
DO CIAŁA MSM

ALOE VERA REGULUJĄCY
KREM DERMAINTENSE

Rozgrzewające mleczko do
stosowania przy napięciach mięśni
• 45% żelu Aloe Vera i naturalne olejki
eteryczne
• Z długotrwałym efektem
rozgrzewającym dla rozluźnienia
napiętych mięśni
• Wspomaga ukrwienie skóry
i pielęgnuje
• Szczególnie skuteczny w połączeniu
z intensywnym masażem

Szybko wchłaniający się, chłodzący,
żelowy krem na zmęczone mięśnie
i stawy
• 60% żelu Aloe Vera,
specjalny związek siarki MSM,
liście mącznicy lekarskiej
i ekstrakt z kory wierzby
• Nadaje skórze elastyczność

Odżywczy krem do suchej skóry
wymagającej intensywnej pielęgnacji
• 20% żelu Aloe Vera i kompleks
substancji czynnych, takich jak
witamina B12, olejek z wiesiołka
i ekstrakt z mahonii
• Koi i intensywnie nawilża skórę
• Aktywuje regenerację skóry,
zmniejsza szorstkość,
zaczerwienienie i łuszczenie*
• Skóra regeneruje się i odzyskuje
naturalną równowagę
•	Wyprodukowano bez olejku
zapachowego

20603 | 100 ml 17p

20604 | 200 ml 27p

20606 | 50 ml 34p

65,90 zł

105,00 zł

129,00 zł

* Europejski patent EP 2 399 648 B1
** B adanie przeprowadzone przez Dermatest w maju 2010 z udziałem 20 osób

(52,50 zł/100 ml)

(258,00 zł/100 ml)

Szybka
pomoc
na co dzień

Pielęgnacja specjalna
Aloes to prawdziwy ekspert
w pielęgnacji skóry. Połączyliśmy go
z wyselekcjonowanymi ekstraktami
roślinnymi, dzięki czemu możemy
w pełni wykorzystać jego pełen
potencjał. Nasze 3 kosmetyki specjalne
LR ALOE VIA dbają o potrzeby
wyjątkowo wymagającej, wrażliwej
skóry. To naturalna, intensywna,
a zarazem delikatna pielęgnacja dla
każdego.

83%

A l o e Ve r a

90%

79%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

ALOE VERA
EMERGENCY
SPRAY

ALOE VERA
NAWILŻAJĄCY, ŻELOWY
KONCENTRAT

ALOE VERA
OCHRONNY KREM
Z PROPOLISEM

Lekki spray do pielęgnacji całego ciała
• Skuteczne połączenie 83% żelu Aloe
Vera, 11 tradycyjnych ekstraktów
ziołowych i propolisu z pszczelego
wosku
•O
 tula ochronną warstwą
podrażnioną, wymagającą skórę,
koi i chłodzi
•W
 spiera naturalny proces
regeneracji skóry
•W
 yprodukowany bez dodatku
olejków zapachowych

Odświeżający żel do pielęgnacji
podrażnionej, suchej skóry
• Szczególnie wysoka zawartość żelu
aloesowego 90%
• Intensywnie nawilża skórę
• Chłodzi, koi i odświeża
• Wyprodukowany bez dodatku
olejków zapachowych

Odżywczy krem do suchej skóry
wymagającej intensywnej pielęgnacji
• 79% Aloe Vera i propolis z ekstraktu
wosku pszczelego
• Intensywnie odżywia skórę i wzmacnia
jej naturalną funkcję b
 ariery ochronnej
• Dba o aksamitnie gładką i przyjemną
w dotyku skórę

20600 | 400 ml 22p

20601 | 100 ml 17p

20602 | 100 ml 22p

84,90 zł

65,90 zł

83,90 zł

(212,25 zł/1000 ml)
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NOWY
DESIGN

ZASTOSOWANIE – WSKAZÓWKI
REGENERACJA
Emergency Spray

W ZESTAWIE TANIEJ

Przyjemnie lekka mgiełka do pielęgnacji z aloesem
i wyselekcjonowanymi ekstraktami ziołowymi.
Warto ją mieć pod ręką w wielu sytuacjach w życiu
codziennym i w czasie podróży.

Pielęgnacja SOS

NAWILŻENIE
Nawilżający, żelowy koncentrat

ALOE VERA
20650 36p
SPECIAL CARE BOX
83,90 zł
Aloe Vera Krem
z propolisem · 100 ml
Aloe Vera Koncentrat · 100 ml 65,90 zł
42,90 zł
Aloe Vera Emergency Spray
w poręcznej butelce o pojemności 150 ml
(dostępny tylko w AV Box)

Odświeżający żelowy koncentrat do suchej,
podrażnionej skóry. Uniwersalny kosmetyk z 90%
czystego żelu aloesowego dla maksymalnego
nawilżenia.

Suma cen poszczególnych produktów
Cena zestawu

192,70 zł

175,00 zł

Po umyciu włosów, spryskaj
sprayem obficie skórę głowy
i delikatnie wmasuj – nie
spłukuj. To pomaga ukoić
swędzącą skórę głowy.

Żelowy koncentrat sprawdza
się do pielęgnacji suchej
skóry twarzy, jako baza pod
krem na dzień i dodatkowa
dawka nawilżenia.

OCHRONA
Ochronny krem z propolisem
Odżywczy krem z propolisem zawiera aloes
i ekstrakt z kitu pszczelego. Jest przeznaczony
do bardzo suchej, szorstkiej skóry, która wymaga
intensywnej pielęgnacji.

Wmasuj krem w dłonie
i twarz przed wyjściem na
zewnątrz. Powstała warstwa
chroni skórę przed utratą
nawilżenia na skutek zimna,
wiatru i deszczu

Więcej informacji na temat
Multiaktywnego kremu na dzień Aloe
Vera znajduje się na stronie 84.
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Oczyszczanie twarzy
Co możesz zrobić dla pięknego i promiennego wyglądu?
Oprócz właściwej pielęgnacji zadbaj o systematyczne, łagodne
oczyszczanie cery, najlepiej rano i wieczorem

Łagodne
oczyszczanie
to podstawa
pielęgnacji

50%

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

50%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

30%

A l o e Ve r a

ALOE VERA
OCZYSZCZAJĄCE,
RÓWNOWAŻĄCE
MLECZKO

ALOE VERA
OCZYSZCZAJĄCY
TONIK DO TWARZY

ALOE VERA
PIELĘGNUJĄCE,
OCZYSZCZAJĄCE
CHUSTECZKI

Łagodne mleczko oczyszczające
do twarzy
• 50% żelu Aloe Vera
i bioekstrakt z dzikiej róży
• Delikatnie oczyszcza skórę,
uwalniając ją od pozostałości
makijażu i zanieczyszczeń
• Pomaga utrzymać naturalny
poziom nawilżenia skóry

Tonik do twarzy bez alkoholu
• 50% żelu Aloe Vera
i bioekstrakt z dzikiej róży
• Oczyszcza pory z pozostałości
makijażu i codziennych
zanieczyszczeń
• Oczyszcza, łagodzi
i odświeża skórę
• Nawilża

Delikatne chusteczki oczyszczające
do twarzy i rąk, praktyczne również
w czasie podróży
• 30% żelu Aloe Vera
i bioekstrakt z dzikiej róży
• Dokładnie i delikatnie
oczyszczają skórę
• Zmywają makijaż
bez wysuszania skóry

20670 | 200 ml 15p

20671 | 200 ml 15p

20672 | 25 szt 5p

54,90 zł

54,90 zł

21,90 zł

(27,45 zł/100 ml)

(27,45 zł/100 ml)

Promiennie
piękna cera
Pielęgnacja twarzy
Produkty do pielęgnacji i oczyszczania twarzy LR ALOE
VIA dbają o idealny poziom nawilżenia skóry. Wyjątkowe
receptury z aloesem i cennymi składnikami np.
bioekstraktem z oliwek, pomagają utrzymać naturalną
równowagę w skórze. Efekt? Uczucie pięknej i zdrowej
skóry przez cały dzień!

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

50%

50%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

ALOE VERA
MULTIAKTYWNY
KREM NA DZIEŃ

ALOE VERA
REGENERUJĄCY
KREM NA NOC

Lekka, rozpieszczająca skórę formuła
pielęgnacyjna na dzień
• Zawiera 50 % żelu Aloe Vera,
bioekstrakt z oliwek i olejek
z pestek winogron
• Intensywnie nawilża i utrzymuje
naturalny poziom nawodnienia
• Chroni skórę przed czynnikami
zewnętrznymi
• Skóra jest gładka i promienna

Odżywczy, delikatnie pachnący
krem do twarzy na noc
• Zawiera 50 % żelu Aloe Vera,
bioekstrakt i olejek z oliwek
• Odżywia i regeneruje skórę
• Poprawia naturalne funkcje
skóry w ciągu nocy
• Skóra jest wypoczęta
i elastyczna

20674 | 50 ml 23p

20675 | 50 ml 23p

75,90 zł

75,90 zł

(151,80 zł/100 ml)

(151,80 zł/100 ml)
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50%

A l o e Ve r a

50%

A l o e Ve r a

W ZESTAWIE TANIEJ
Kompletna pielęgnacja
dla pięknej cery
ALOE VERA ZESTAW
PIELĘGNACJA TWARZY
Krem na dzień · 50 ml
Krem na noc · 50 ml
Krem pod oczy · 15 ml

20707
52p
75,90 zł
75,90 zł
94,90 zł

Suma cen poszczególnych produktów

246,70 zł

Cena zestawu

219,00 zł

ALOE VERA
ODŚWIEŻAJĄCY
ŻEL-KREM

ALOE VERA
KREM POD OCZY

Lekki, szybko wchłaniający się krem
do twarzy o konsystencji sorbetu
• 50% żelu Aloe Vera
i bioekstrakt z oliwek
• Intensywnie nawilża
i błyskawicznie odświeża
• Rewitalizuje skórę
• Skóra wygląda świeżo i promiennie

Intensywna pielęgnacja dla wrażliwej
okolicy oczu
• Zawiera 50 % Aloe Vera,
bioekstrakt z oliwek i Haloxyl
• Nawilża skórę
• Zmniejsza cienie pod oczami
i wzmacnia skórę
•	Skóra wokół oczu odzyskuje
świeży wygląd i jest optycznie
ujędrniona

20679 | 50 ml 22p

20677 | 15 ml 23p

89,90 zł

94,90 zł

(179,80 zł/100 ml)

(632,67 zł/100 ml)

Intensywne oczyszczanie i pielęgnacja twarzy
Główny składnik linii LR ALOE VIA –
czysty żel aloesowy – oprócz swoich
właściwości regenerujących
i pielęgnujących, zapewnia skórze
przede wszystkim cenne nawilżenie.
Jeśli Twoja skóra jest spragniona
wyjątkowo dużej dawki nawilżenia
i świeżości, mamy na to
błyskawiczne sposoby!

Dla świeżej,
promiennie
pięknej cery

*P
 otwierdzone na podstawie badania korneometrycznego przeprowadzonego przez
instytut Dermatest w styczniu 2017 z udziałem 20 osób testujących.

50%

50%

„Made in Germany“ to
nasza obietnica jakości,
na której możesz
polegać w 100%.

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

ALOE VERA
EKSPRESOWA
MASECZKA
NAWILŻAJĄCA

ALOE VERA
PEELING
DO TWARZY

Odświeżająca, żelowo-kremowa
maseczka do twarzy
•	50% żelu Aloe Vera,
bioekstrakt z dzikiej róży
i kompozycja składników
czynnych Aquaxyl i Aquapront™
•	Zapewnia skórze aż do 95% więcej
nawilżenia w 3 minuty*
• Poprawia elastyczność skóry
i poziom nawilżenia
• Skóra odzyskuje świeży
i promienny wygląd

Peeling do twarzy o wyjątkowo
delikatnej, żelowej formule
• 50% żelu Aloe Vera, bioekstrakt
z dzikiej róży i roślinne drobinki
peelingujące
•	Delikatnie złuszcza martwy
naskórek i poprawia ukrwienie skóry
• Oczyszcza cerę bez naruszania
naturalnej równowagi skóry
• Skóra jest delikatna w dotyku
i wygląda promiennie

20689 | 75 ml 18p

20673 | 75 ml 14p

76,90 zł

52,90 zł

(102,53 zł/100 ml)

(70,53 zł/100 ml)
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Maseczka bąbelkowa Aloe Vera głęboko
oczyszcza skórę, a jej stosowanie to
prawdziwa przyjemność. Po nałożeniu na
twarz maseczka tworzy piankę z tysiącami
maleńkich, musujących bąbelków. Uwalnia
Twoją skórę od zanieczyszczeń i obumarłych
komórek naskórka, a także zapobiega
osadzaniu zanieczyszczeń. Działanie możesz
zobaczyć, poczuć, a nawet usłyszeć. Efekt:
Twoja skóra odzyskuje witalność. Czysta
magia!

„Made in Germany“
to nasza obietnica
jakości, na której możesz
polegać w 100%.

DETOKS
Ekstrakty z imbiru i moringi
usuwają zrogowaciały naskórek
i zanieczyszczenia środowiska
(np. kurz i wolne rodniki), głęboko
oczyszczają i zapobiegają osadzaniu
zanieczyszczeń (przypomina efekt
lotosu). Dodatkowo bioekstrakt
z imbiru pomaga chronić skórę.

NAWILŻENIE
Aloes intensywnie nawilża
i wspomaga regenerację.

AKTYWATOR PIANY

ALOE VERA
MASECZKA
BĄBELKOWA

Bubble booster (aktywator piany) zwiększa dostarczanie
tlenu i daje efekt musującej pianki, co wzmacnia
detoksykacyjne i nawilżające działanie maseczki.
Dzięki temu zanieczyszczenia są łatwiej usuwane,
a skóra zostaje dogłębnie nawilżona.

Głęboko oczyszczająca maseczka
detoksykująca w piance.
• Z ekstraktem z moringi i imbiru,
żelem Aloe Vera i aktywatorem
piany
• Z apobiega zanieczyszczeniom
• Nawilża
• Skóra odzyskuje świeży, promienny
wygląd
20789 | 50 ml 22p

82,90 zł

(165,80 zł/100 ml)
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Aksamitnie
miękka skóra

Pielęgnacja ciała
Zadbaj o swoje ciało naturalnie z LR ALOE VIA. Na kolejnych stronach
odnajdziesz całą gamę produktów, które zapewniają uczucie
świeżości, intensywnie pielęgnują skórę całego ciała lub pomagają
zdefiniować sylwetkę. Specjalne receptury na bazie aloesu delikatnie
odświeżają, stabilizują poziom nawilżenia i wygładzają. Wszystko po to,
aby czuć się świetnie w swojej skórze każdego dnia!

69%

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

A l o e Ve r a

30%

A l o e Ve r a

35%

A l o e Ve r a

W ZESTAWIE TANIEJ
Pielęgnacja dla
aksamitnie miękkiej
skóry
ALOE VERA ZESTAW
20708
PIELĘGNACJA CIAŁA
33p
Krem pielęgnacyjny · 100 ml 44,90 zł
41,90 zł
Krem do rąk · 75 ml
(str. 90)
89,90 zł
Odświeżający
żel-krem · 50 ml (str. 85)
Suma cen poszczególnych produktów
Cena zestawu

176,70 zł

155,00 zł

ALOE VERA
DELIKATNY KREM
PIELĘGNACYJNY

ALOE VERA
NAWILŻAJĄCY
BALSAM DO CIAŁA

ALOE VERA
REGENERUJĄCY
KREM DO STÓP

Krem o bogatej, odżywczej formule
do pielęgnacji twarzy i ciała
• 35% żelu Aloe Vera
i bioekstrakt z magnolii
• Intensywnie nawilża
• Skóra jest delikatna
i wyczuwalnie miękka
• Szybko się wchłania

Lekki, szybko wchłaniający się
balsam do ciała
• 69% żelu Aloe Vera
i bioekstrakt z magnolii
• Odżywia i intensywnie pielęgnuje
• Poprawia poziom nawilżenia skóry
• Skóra jest gładka, elastyczna
i wypielęgnowana

Szybko wchłaniający się krem
do szorstkiej skóry stóp
• 30% żelu Aloe Vera
i bioekstrakt z magnolii
• Regeneruje szorstką, popękaną
i bardzo suchą skórę stóp
• Intensywnie nawilża
• Skóra jest wyczuwalnie miękka,
wypielęgnowana

20631 | 100 ml 11p

20639 | 200 ml 17p

27517 | 100 ml 11p

44,90 zł

65,90 zł

41,90 zł

(32,95 zł/100 ml)

Czuły
dotyk
Krem do rąk Aloe Vera każdego dnia rozpieszcza, pielęgnuje i koi skórę
rąk narażoną na szkodliwe czynniki zewnętrzne. Kompozycja aloesu
i bioekstraktu z nagietka wspomaga regenerację skóry, żel aloesowy
nawilża dłonie. Krem przywraca szorstkiej i suchej skórze rąk gładkość
i miękkość.

35%

40%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

ALOE VERA
WYGŁADZAJĄCY
KREM DO RĄK

ALOE VERA
ODŻYWCZY
KREM DO RĄK

Szybko wchłaniający się krem do rąk
• 35% Aloe Vera
i bioekstrakt z nagietka
• Odżywia i nawilża
• Wygładza i zmiękcza skórę rąk

Odżywczy iszybko wchłaniający się
krem przeznaczony do zniszczonej
i bardzo suchej skóry rąk
• 40% Aloe Vera
i bioekstrakt znagietka
• Intensywnie pielęgnuje
i chroni skórę rąk
• Wspiera regenerację 		
spierzchniętej, szorstkiej skóry

20610 | 75 ml 10p

20613 | 75 ml 11p

41,90 zł

44,90 zł

(55,87 zł/100 ml)

(59,87 zł/100 ml)
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Skuteczna pielęgnacja
definiująca sylwetkę
Odkryj sekret wyczuwalnie jędrnej
i równomiernie wyglądającej skóry.
Aloes w połączeniu z ekstraktem
z zielonej herbaty i aktywnymi
kompleksami o dużej
skuteczności, pomoże Ci poczuć
się pewnie w swojej skórze.

30%

A l o e Ve r a

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

30%

A l o e Ve r a

Badanie naukowe*
potwierdza modelujące
działanie żelu do ciała:
•1
 00% osób testujących produkt
potwierdziło wyczuwalną poprawę
skóry
•7
 0% osób potwierdziło, że skóra
sprawia wrażenie bardziej
elastycznej
•7
 0% osób potwierdziło, że skóra
jest widocznie ujędrniona
i wzmocniona
*	Badanie naukowe przeprowadził instytut Dermatest
w marcu 2017, wzięło w nim udział 20 kobiet;
produkt był stosowany codziennie na skórę
brzucha.

ALOE VERA
MODELUJĄCY
ŻEL DO CIAŁA

ALOE VERA
KORYGUJĄCY
KREM DO CIAŁA

Szybko wchłaniający się,
odświeżający żel do ciała.
Wmasuj w brzuch, ramiona i uda.
•	30% żelu Aloe Vera, bioekstrakt
z zielonej herbaty i aktywny
kompleks Intenslim®
• Poprawia elastyczność tkanek
• Regularnie stosowany wspomaga
redukcję obwodu brzucha
• Przy regularnym stosowaniu
wzmacnia i ujędrnia skórę

Odżywczy krem do stosowania
na skórę ud i pośladków.
• 30% żelu Aloe Vera, bioekstrakt
z zielonej herbaty i aktywny
kompleks Legance®
• Poprawia elastyczność
i gładkość skóry
• Skóra ma bardziej równomierny,
gładki wygląd

27536 | 200 ml 29p

27535 | 200 ml 29p

• Poprawa gęstości skóry aż do 70%

109,00 zł

109,00 zł

**	Badanie naukowe przeprowadził instytut Dermatest
w marcu 2017, wzięło w nim udział 20 osób, które
stosowały produkt codziennie na uda. Badanie
obejmowało także obiektywny pomiar tkanki
głębokiej za pomocą badania USG (sonografia).

(54,50 zł/100 ml)

(54,50 zł/100 ml)

Badanie naukowe**
potwierdza korygujące
działanie kremu do
ciała:
• 95% osób testujących produkt
potwierdziło wyczuwalną poprawę
skóry
• W przypadku 85% osób
uczestniczących w badaniu,
stwierdzono poprawę gęstości skóry
przy pomocy obiektywnego pomiaru
skóry metodą ultradźwiękową. Jest
to ważne kryterium dla
wzmocnionej, gładszej i bardziej
elastycznej skóry.

Uczucie świeżości
przez cały dzień
Codzienna kąpiel to coś więcej niż tylko higieniczna
czystość – to także uczucie orzeźwienia oraz cenna
porcja nawilżenia dla skóry. Podaruj niezawodne
uczucie świeżości całej swojej rodzinie.
„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

38%

A l o e Ve r a

ALOE VERA
ŁAGODNE MYDŁO
W PŁYNIE DO RĄK

ALOE VERA
MYDŁO
W PŁYNIE

Pielęgnujące mydło w płynie
• 38% żelu Aloe Vera
i bioekstrakt z nagietka
• Łagodnie myje
i pielęgnuje dłonie

Opakowanie
uzupełniające

20611 | 250 ml 10p

20612 | 500 ml 14p

38,90 zł

54,90 zł

(155,60 zł/1000 ml)

(109,80 zł/1000 ml)
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35%

35%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

15%

A l o e Ve r a

W ZESTAWIE TANIEJ
Pielęgnacja
i oczyszczanie
20706 31p
ALOE VERA
ZESTAW PIELĘGNACJA
WŁOSÓW I CIAŁA
Szampon do włosów · 200 ml 42,90 zł
Balsam do ciała · 200 ml
65,90 zł
Żel pod prysznic · 250 ml
44,90 zł
Suma cen poszczególnych produktów
Cena zestawu

153,70 zł

139,00 zł

ALOE VERA
OCHRONNY
DEZODORANT
W KULCE

ALOE VERA
SZAMPON
DO WŁOSÓW I CIAŁA
2w1

ALOE VERA
WITALIZUJĄCY
ŻEL POD PRYSZNIC

Delikatny dezodorant w kulce bez
alkoholu
• 15% żelu Aloe Vera
i bioekstrakt z bawełny
• Pewna ochrona przed poceniem
i niemiłym zapachem
• Przyjemne uczucie świeżości
• Dobra tolerancja również
w przypadku wrażliwej skóry
• Łagodny nawet po depilacji

Orzeźwiający żel do mycia
ciała i włosów
• 35% żelu Aloe Vera
i bioekstrakt z bambusa
• Produkt all-in-one, błyskawicznie
i skutecznie oczyszcza i pielęgnuje
skórę całego ciała

Orzeźwiający żel pod prysznic
do mycia ciała
• 35% żelu Aloe Vera
i bioekstrakt z kiwi
• Dokładnie i łagodnie oczyszcza
i jednocześnie nawilża skórę
• Zapewnia naturalne uczucie
świeżości

20643 | 50 ml 7p

20633 | 250 ml 15p

20630 | 250 ml 11p

27,90 zł

58,90 zł

44,90 zł

(55,80 zł/100 ml)

(235,60 zł/1000 ml)

(179,60 zł/1000 ml)
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Care
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Zdrowy
i piękny
uśmiech

Pielęgnacja jamy ustnej

Piękny i beztroski uśmiech to marzenie każdego z nas, dlatego warto
pamiętać o systematycznej pielęgnacji zębów i wrażliwej skóry ust.
Dzięki właściwościom regenerującym aloes dba o świeży oddech
i zdrowie jamy ustnej oraz o gładkie i aksamitnie miękkie usta.

40%

43%

MADE IN GERMANY

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

40%

A l o e Ve r a

W ZESTAWIE TANIEJ
Zestaw dla pięknego
uśmiechu
ALOE VERA ZESTAW
20705
PIELĘGNACJA JAMY USTNEJ 15p
2 x 27,90 zł
2 x odświeżający
27,90 zł
żel do zębów
Pomadka pielęgnacyjna
Suma cen poszczególnych produktów
Cena zestawu

83,70 zł

74,90 zł

ALOE VERA
NAWILŻAJĄCA
POMADKA
PIELĘGNACYJNA

ALOE VERA
ODŚWIEŻAJĄCY
ŻEL DO ZĘBÓW

ALOE VERA
OCHRONNA
PASTA DO ZĘBÓW

Lekki, bezbarwny balsam do ust
• 40% Aloe Vera
i oleje roślinne
• Intensywnie nawilża usta
• Łagodna pielęgnacja
dla gładkich, miękkich ust

Żel do codziennego mycia zębów
• 43% żelu Aloe Vera
i ekstrakt z jeżówki
• Dokładnie i łagodnie
oczyszcza zęby i dziąsła
• Zapewnia świeży oddech
• Bez fluoru

Pasta do codziennego mycia
zębów wrażliwych
• 40% żelu Aloe Vera
i kompleks minerałów
• Dokładnie i łagodnie
oczyszcza zęby
• Redukuje nadwrażliwość
• Skutecznie usuwa
płytkę nazębną
• Z fluorem

20676 | 4,8 g 7p

20690 | 100 ml 7p

20691 | 100 ml 7p

27,90 zł

27,90 zł

27,90 zł
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Jedwabista gładkość:

3x

aż do
łatwiejsze
rozczesywanie
Zdrowy połysk:

90 %

ponad
mniej
złamanych włosów*
Energetyzujący zapach:

95 % osób testujących

Pielęgnacja włosów

polubiło nowy zapach**

Zapomnij o suchych i zniszczonych włosach! Zadbaj o ich piękny wygląd od nasady
aż do same końce z LR ALOE VIA Nutri-Repair. Linia kosmetyków do pielęgnacji
włosów z wyjątkową kompozycją aloesu i 7 naturalnych olejków odżywia, wzmacnia
i regeneruje włosy oraz zapobiega ich łamliwości. Włosy są jedwabiście gładkie,
pełne zdrowego blasku – po prostu piękne!

60%

A l o e Ve r a

15%

A l o e Ve r a

WZMOCNIENIE

GŁADKOŚĆ

ALOE VERA NUTRI-REPAIR
SZAMPON DO WŁOSÓW

ALOE VERA NUTRI-REPAIR
ODŻYWKA
DO WŁOSÓW

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

TERMOOCHRONA

• Zawiera 45% żelu Aloe Vera
i bioekstrakt z bambusa
• Łagodnie oczyszcza, wzmacnia
włosy od zewnątrz i dba
o optymalny poziom nawilżenia
skóry
• Można stosować codziennie

• Zawiera 15% żelu Aloe Vera
i kompleks Nutri-Oil-Repair
składający się z 7 olejków
• Odżywia i regeneruje włosy
bez ich obciążania
• Wygładza i zamyka łuski włosów
• Do stosowania na co dzień

• Zawiera 15% żelu Aloe Vera
i kompleks Nutri-Oil-Repair
składający się z 7 olejków
• Głęboko odżywia i regeneruje włosy,
wypełnia porowate miejsca,
przywraca włosom stabilność
i zapobiega łamliwości
• Stosować 1-2 razy w tygodniu
zamiast odżywki

• Zawiera 60% żelu Aloe Vera
i bioekstrakt z bambusa
• Działa jak płaszcz ochronny przed
działaniem wysokiej temperatury
• Odżywia i nawilża włosy
• Stosować przed suszeniem,
prostowaniem lub według potrzeb.
Bez spłukiwania.

20648 | 200 ml 11p

20649 | 200 ml 13p

20730 | 200 ml 17p

20647 | 150 ml 13p

42,90 zł

51,90 zł

63,90 zł

51,90 zł

(21,45 zł/100 ml)

(25,95 zł/100 ml)

ZESTAW DO PIELĘGNACJI
WŁOSÓW

ALOE VERA NUTRI-REPAIR
MASKA DO WŁOSÓW

(31,95 zł/100 ml)

ALOE VERA NUTRI-REPAIR
ODŻYWKA DO WŁOSÓW W
SPRAYU BEZ SPŁUKIWANIA

(34,60 zł/100 ml)

20763 35p

Suma cen poszczególnych produktów 

Szampon, odżywka, maska

Cena zestawu

158,70 zł

145,00 zł

**

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

*

15%

45%

Przy jednoczesnym stosowaniu szamponu, odżywki i maski. Potwierdzone przez testy biofizykalne badające łatwość rozczesywania mokrych włosów oraz stopień przeciwdziałania
łamliwości włosów w porównaniu z neutralnym szamponem. Badanie przeprowadzone przez proDERM w styczniu 2018.
Test z udziałem 40 osób przeprowadzony przez Dermatest w grudniu 2017.

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

Więcej informacji na temat balsamu
po goleniu Aloe Vera na stronie 101.
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Idealne
golenie

Pielęgnacja dla mężczyzn

Pielęgnacja dla mężczyzn LR ALOE VIA z wysoką zawartością nawilżającego aloesu to idealna
odpowiedź na potrzeby męskiej skóry, która różni się budową od skóry kobiet oraz jest codziennie
narażona na podrażnienia w wyniku golenia.

30%

30%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

Chłodząca,
żelowa
tekstura
dla efektu
świeżości

W ZESTAWIE TANIEJ
Perfekcyjne
golenie
20424
ALOE VERA ZESTAW
31p
MĘSKA PIELĘGNACJA I
Pianka do golenia · 200 ml 44,90 zł
Balsam po goleniu · 100 ml 44,90 zł
Krem antystresowy · 100 ml 67,90 zł
Suma cen poszczególnych produktów
Cena zestawu

157,70 zł

139,00 zł

W ZESTAWIE TANIEJ
ALOE VERA
ŁAGODZĄCA PIANKA
DO GOLENIA

ALOE VERA
ŁAGODZĄCY ŻEL
DO GOLENIA

Pianka do codziennego golenia
•	30% żelu Aloe Vera intensywnie
nawilża
•	Idealnie przygotowuje skórę i zarost
do golenia
•	Łatwe nakładanie
•	Ułatwia golenie i zapobiega
podrażnieniom

Precyzyjne golenie (zwłaszcza np.
kontury zarostu)
•	30% żelu Aloe Vera dla
intensywnego nawilżenia
•	Lekka, żelowa formuła ułatwia
nakładanie i odświeża
•	Żel pieni się po nałożeniu, ułatwia
golenie i zapobiega podrażnieniom

20420 | 200 ml 11p

20423 | 150 ml 11p

44,90 zł

44,90 zł

(22,45 zł/100 ml)

(29,93 zł/100 ml)

Perfekcyjne
golenie
20425
ALOE VERA ZESTAW
31p
MĘSKA PIELĘGNACJA II
44,90 zł
Żel do golenia · 150 ml
Balsam po goleniu · 100 ml 44,90 zł
Krem antystresowy · 100 ml 67,90 zł
Suma cen poszczególnych produktów
Cena zestawu

157,70 zł

139,00 zł

Pielęgnacja
męskiej skóry

Pielęgnacja dla mężczyzn
Po goleniu pora na lekki balsam z nawilżającym
aloesem i kojącym bioekstraktem z białej
herbaty, który dodaje skórze witalności. Idealny
zastrzyk świeżości na dobry początek dnia.

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

50%

50%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

ALOE VERA
BALSAM
PO GOLENIU

ALOE VERA
KREM
ANTYSTRESOWY

Lekki balsam pielęgnujący do twarzy
• 50% żelu Aloe Vera
i bioekstrakt z białej herbaty
• Redukuje podrażnienia skóry,
działa kojąco
• Nawilża i pielęgnuje

Lekki, orzeźwiający krem do twarzy
• 50% żelu Aloe Vera
i bioekstrakt z białej herbaty
• Zastrzyk świeżości
dla zestresowanej skóry
• Nawilża i rewitalizuje

20421 | 100 ml 11p

20422 | 100 ml 16p

44,90 zł

67,90 zł

101
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Wszystko, czego
potrzebuje mężczyzna
do pielęgnacji twarzy,
włosów i zarostu
Trzy podstawowe kosmetyki do codziennej pielęgnacji skóry, włosów
i zarostu. Ze skoncentrowaną siłą aloesu, bioekstraktem z chmielu
i świeżym, drzewnym zapachem. Aloes słynie z działania kojącego
i nawilżającego, a chmiel pielęgnuje skórę i włosy, wzmacnia je oraz
zapobiega podrażnieniom skóry.

15%

A l o e Ve r a

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

15%

A l o e Ve r a

W ZESTAWIE TANIEJ
Wszystko do pielęgnacji
twarzy, włosów i zarostu
ALOE VERA
ZESTAW MĘSKA
PIELĘGNACJA III

20441
37p

4in1 Szampon do ciała, twarzy,
55,90 zł
włosów i brody · 250 ml
2in1 Olejek do pielęgnacji
74,90 zł
twarzy i brody · 30 ml
2in1 Balsam do stylizacji
57,90 zł
włosów i brody · 50 ml
Suma cen poszczególnych produktów
Cena zestawu

ALOE VERA
4IN1 SZAMPON DO CIAŁA,
TWARZY, WŁOSÓW I
BRODY

ALOE VERA
2IN1 OLEJEK DO
PIELĘGNACJI TWARZY I
BRODY

ALOE VERA
2IN1 BALSAM DO
STYLIZACJI WŁOSÓW I
BRODY

Uniwersalny żel myjący do całego ciała
• Zawiera 15% aloesu i bioekstrakt
z chmielu
• Łagodnie oczyszcza skórę, włosy
i zarost
• Skutecznie odświeża
• Nawilża skórę i włosy

Gładkość dla skóry i zarostu
• Z aloesem i bioekstraktem z chmielu
• Olejek arganowy, migdałowy, jojoba
i słonecznikowy chronią skórę
i włosy przed wysuszeniem
• Gładki i mocny zarost
• Broda odzyskuje blask bez
przetłuszczania
• Łagodzi uczucie swędzenia

Do modelowania fryzury i brody
• Zawiera 15% aloesu i bioekstraktu
z chmielu
• Modeluje i nawilża
• Pomaga ułożyć i "ujarzmić" niesforne
włosy, ułatwia rozczesywanie
• Włosy odzyskują naturalny blask
• Może pomóc w przeciwdziałaniu
dziedzicznemu wypadaniu włosów

20436 | 250 ml 15p

20437 | 30 ml 20p

20438 | 50 ml 15p

55,90 zł

74,90 zł

57,90 zł

188,70 zł

165,00 zł

(223,60 zł/1000 ml)

(249,67 zł/100 ml)

(115,80 zł/1000 ml)

40%

A l o e Ve r a

40%

Wyjątkowo
łagodne
i naturalne.
Rekomendowane
przez położne
i pediatrów.

A l o e Ve r a

30%

A l o e Ve r a

W ZESTAWIE TANIEJ
ALOE VERA BABY
KREM OCHRONNY

ALOE VERA BABY
EMULSJA MYJĄCA &
SZAMPON

ALOE VERA BABY
KREM DO TWARZY
I CIAŁA

Odżywczy, intensywny krem do
pielęgnacji podrażnionej skóry
• 40% żelu Aloe Vera, bioekstrakt
z nagietka, cynk i pantenol
• Wspomaga regenerację
podrażnionej skóry i chroni skórę
pod pieluszką przed otarciami
lub odparzeniami
• Regeneruje i koi podrażnioną skórę
•	Wyprodukowano bez olejku
zapachowego

Wyjątkowo łagodna, kremowa
emulsja myjąca do skóry wrażliwej
• 30% żelu Aloe Vera,
bioekstrakt z nagietka
i olejek sojowy
• Delikatnie oczyszcza
• Chroni wrażliwą skórę
przed wysuszeniem i nawilża
•	Wyprodukowano bez siarczanów
i olejku zapachowego

Wyjątkowo delikatny, lekki krem
do pielęgnacji wrażliwej skóry
• 40% żelu Aloe Vera, bioekstrakt
z nagietka i pantenol
• Wzmacnia barierę ochronną skóry
i zapobiega utracie nawilżenia
• Działanie nawilżające,
pielęgnujące i kojące
•	Wyprodukowano bez olejku
zapachowego

20319 | 100 ml 11p

20320 | 250 ml 11p

20321 | 100 ml 11p

44,90 zł

44,90 zł

44,90 zł

(179,60 zł/1000 ml)

Pielęgnacja dla
skóry wrażliwej
ALOE VERA BABY
20318 26p
ZESTAW DLA DZIECI
44,90 zł
Emulsja myjąca · 250 ml
44,90 zł
Krem ochronny · 100 ml
Krem do twarzy i ciała · 100 ml 44,90 zł
Suma cen poszczególnych produktów
Cena zestawu

134,70 zł

119,00 zł

L R AL O E V I A PI E L Ę G N AC J A D L A D ZIEC I

Łagodna
pielęgnacja
dla dzieci
Pielęgnacja dla dzieci
Seria pielęgnacyjna LR ALOE VIA BABY z żelem aloesowym
i cennymi, roślinnymi bioekstraktami jest wyjątkowo delikatna
i naturalna dla wrażliwej skóry niemowląt. Wyprodukowano bez
dodatku parabenów, olejów mineralnych i olejków zapachowych.
Seria pielęgnacyjna dla dzieci LR ALOE VIA KIDS odznacza
się wysoką zawartością żelu Aloe Vera. To idealny wybór
dla delikatnej, dziecięcej skóry, ponieważ aloes wykazuje
wszechstronne działanie: regeneruje, nawilża, koi i chroni.
Równie ważne jest oczyszczanie i pielęgnacja zębów mlecznych.
A to wszystko w beztroskiej atmosferze zabawy!

30%

A l o e Ve r a

38%

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

A l o e Ve r a

Łatwe
rozczesywanie
Przyjazność dla zębów
potwierdzona naukowo

W ZESTAWIE TANIEJ
Pielęgnacja pełna radości
ALOE VERA KIDS
ZESTAW DLA DZIECI

20330 13p
Żel pod prysznic, szampon
42,90 zł
i odżywka · 250 ml
Żel do zębów · 100 ml
20,90 zł
Suma cen poszczególnych produktów
Cena zestawu

63,80 zł

56,90 zł

ALOE VERA KIDS 3w1
ŻEL POD PRYSZNIC,
SZAMPON & ODŻYWKA

ALOE VERA KIDS
MAGICZNIE POŁYSKUJĄCY
ŻEL DO ZĘBÓW

Łagodne oczyszczanie i pielęgnacja oraz
atmosfera przygody w egzotycznej dżungli.
• 30 % żelu Aloe Vera intensywnie nawilża
• Pantenol i bioekstrakt z brzoskwini
pielęgnują oraz chronią skórę i włosy
• Ułatwia rozczesywanie włosów po
umyciu*
• Tropikalny, owocowy zapach
• Wyprodukowano bez dodatku
siarczanów

Łagodne oczyszczanie i pielęgnacja
dla ząbków mocnych jak u tygrysa!
• 38 % żelu Aloe Vera pielęgnuje dziąsła
• Ksylitol chroni przed próchnicą, a wapń
wzmacnia szkliwo
• Odpowiednia dla dzieci zawartość fluoru
i łagodny, miętowy smak
• Połyskująca, żelowa tekstura sprawia,
że każde szczotkowanie to sama frajda!

20328 | 250 ml 11p

20329 | 50 ml 5p

42,90 zł

20,90 zł

(17,16 zł/100 ml)

(41,80 zł/100 ml)

* Test sprawdzający łatwość rozczesywania mokrych włosów przeprowadzony przez ProDERM w kwietniu 2019
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40%

40%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

40%

A l o e Ve r a

ALOE VERA
ŻEL-KREM
PRZECIWSŁONECZNY
SPF 20

ALOE VERA
MLECZKO
PRZECIWSŁONECZNE
SPF 30

ALOE VERA
KREM
PRZECIWSŁONECZNY
SPF 50

Lekki krem-żel odpowiedni
do skóry już opalonej
• 40% żelu Aloe Vera
• Chroni skórę przed
promieniami UVA i UVB
• Pielęgnuje, chłodzi
i intensywnie nawilża
• Łatwo się rozprowadza,
nie klei się po nałożeniu
• Wodoodporny

Krem odpowiedni
do skóry lekko opalonej
• 40% żelu Aloe Vera
• Chroni skórę przed
promieniami UVA i UVB
• Pielęgnuje
i intensywnie nawilża
• Wodoodporny

Krem do jasnej, wrażliwej skóry
oraz dla dzieci
• 40% żelu Aloe Vera
• Chroni skórę przed
promieniami UVA i UVB
• Pielęgnuje
i intensywnie nawilża
• Wodoodporny

23075 | 100 ml 17p

23071 | 100 ml 18p

23072 | 75 ml 28p

65,90 zł

71,90 zł

115,00 zł

(153,33 zł/100 ml)

L R AL O E V I A O C H RO N A PRZ E C I W SŁ O N EC ZN A

Zdrowa
skóra
muśnięta
słońcem!

Ochrona przeciwsłoneczna
W zależności od typu karnacji, skóra ma
różne wymagania dotyczące ochrony przed
słońcem. Inne potrzeby ma skóra jasna
i wrażliwa, a inne – skóra już opalona.
Kosmetyki przeciwsłoneczne LR ALOE VIA
zapewniają ochronę i pielęgnację dla całej
rodziny. Zawarty w produktach aloes
nawilża wysuszoną skórę oraz ma działanie
chłodzące, kojące i regenerujące.

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

70%

30%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

Kosmetyki
przeciwsłoneczne
LR ALOE VIA są dostępne
w słonecznych miesiącach
od kwietnia do sierpnia.

Gwarancja
zrównoważonych
proporcji filtrów
UVA/UVB.

40%

A l o e Ve r a

ALOE VERA
KREM
PRZECIWSŁONECZNY
ANTI-AGING
SPF 20

ALOE VERA
SPRAY
PRZECIWSŁONECZNY
ACTIVE
SPF 30

ALOE VERA
ŻEL-KREM
PO OPALANIU

Krem do wrażliwych partii skóry,
takich jak twarz i dekolt
• 40% żelu Aloe Vera
• Chroni skórę przed
promieniami UVA i UVB
• Zapobiega przedwczesnym
oznakom starzenia
• Pielęgnuje i intensywnie nawilża

Lekki krem przeciwsłoneczny
w sprayu do skóry lekko opalonej
• 30% żelu Aloe Vera
• Chroni skórę przed
promieniami UVA i UVB
• Pielęgnuje, chłodzi
i intensywnie nawilża
• Szybki i prosty
sposób stosowania
• Wodoodporny

Lekki, chłodzący krem do ciała

23074 | 50 ml 22p

23073 | 125 ml 22p

23070 | 200 ml 18p

86,90 zł

86,90 zł

65,90 zł

(173,80 zł/100 ml)

(69,52 zł/100 ml)

• 70% żelu Aloe Vera
i masło shea
• Przyjemnie chłodzi
•	Wspomaga regenerację po opalaniu
• Nawilża i intensywnie pielęgnuje
• Skóra jest gładka i delikatna

(32,95 zł/100 ml)
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SKUTECZNY,
INNOWACYJNY
I PROFESJONALNY
PROGRAM.
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Innowacyjny program anti-age
dla młodego wyglądu
Z całościowym, profesjonalnym programem pielęgnacji anti-age LR ZEITGARD do użytku domowego
możesz w 3 prostych krokach zadbać o młody wygląd skóry. Pierwszy etapem jest głębokie oczyszczanie
twarzy, następnym krokiem jest zabieg anti-age dla natychmiastowego efektu, a zwieńczeniem rytuału
jest użycie odpowiednio dobranej pielęgnacji anti-age.

Oczyszczanie to pierwszy etap skutecznej
i długotrwałej pielęgnacji anti-age. Dzięki oscylującej szczoteczce do
twarzy ZEITGARD 1, skóra jest głęboko oczyszczana i przygotowana
do dalszych kroków pielęgnacji.

Urządzenie anti-age ZEITGARD 2 wygładza
zmarszczki i zapewnia skórze młodszy wygląd*. W połączeniu ze
specjalnie dopasowanymi kosmetykami anti-age można
w ukierunkowany sposób pielęgnować partie skóry, które utraciły
elastyczność. Dzięki technologii termicznej (naprzemienne ciepło/
zimno) zastosowanej w urządzeniu ZEITGARD 2 substancje czynne
anti-age są skutecznie transportowane do głębszych warstw skóry.

Zwieńczeniem codziennego rytuału jest system
pielęgnacji cery ZEITGARD. Odpowiednio dobrane do typu cery kremy
pozwalają utrzymać długotrwałe rezultaty. Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji systematycznie dbają o dobrą kondycję skóry. Preparaty
specjalne stanowią dodatkowe, intensywne wsparcie stworzone z myślą
o szczególnych potrzebach skóry.
* Badanie przeprowadzone przez instytut Dermatest przy udziale 40 osób testujących produkt w lipcu i sierpniu 2015

System oczyszczania ZEITGARD
to pierwszy krok skutecznej,
długotrwałej pielęgnacji anti-age.
• Optymalne przygotowanie do kolejnych etapów pielęgnacji
• Poprawa wyglądu skóry dzięki głębokiemu oczyszczaniu
• Ujędrniona i optycznie wygładzona skóra dzięki funkcji
masażu

* Badanie naukowe przeprowadzone przez renomowany instytut Dermatest GmbH.
Okres stosowania: 6 tygodni (od końca stycznia do początku marca 2015), liczba osób uczestniczących w badaniu: 40
** Poszczególne włókna szczoteczki pozostają higienicznie czyste aż do 3 miesięcy dzięki antybakteryjnemu działaniu substancji czynnej MICROSILVER BG, która składa się z czystego sproszkowanego srebra
z wysoce porowatą strukturą molekularną.
Szczególne działanie: MICROSILVER BG długofalowo reguluje namnażanie się bakterii.

L R Z E I T G ARD SYST E M O C Z YSZC ZA N IA
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ŁAGODNE I SKUTECZNE
oczyszczanie skóry
ZEITGARD 1
• Elektryczna szczoteczka
oscylująca do twarzy
• Głębokie, łagodne oczyszczanie
• Nawet 10-krotnie większa
skuteczność niż w przypadku
zwykłego oczyszczania*

GŁÓWKA SZCZOTECZKI
Classic – do skóry normalnej
70003 27p
Soft – do skóry wrażliwej
70004 27p

GRATIS
do zestawu:
etui na ZEITGARD

105,00 zł
CLEANSING SYSTEM
KOSMETYK OCZYSZCZAJĄCY
Żel oczyszczający do skóry normalnej
70000 125 ml 19p
Krem oczyszczający do skóry wrażliwej
70001 125 ml 19p

79,90 zł

W ZESTAWIE TANIEJ
ZEITGARD OCZYSZCZANIE
ZESTAW
Classic – do skóry normalnej 70036
180p
Soft – do skóry wrażliwej
70037
180p
Urządzenie ZEITGARD 1
879,00 zł
1 x kosmetyk oczyszczający 79,90 zł
Etui na urządzenie ZEITGARD
Suma cen poszczególnych produktów

Cena zestawu

958,90 zł

879,00 zł

DO SKÓRY
WRAŻLIWEJ
• Miękkie włókna z MICROSILVER
dla promiennie czystej skóry
• Opracowany z myślą o wrażliwej skórze,
delikatny krem oczyszczający ze
specjalnie dopasowaną formułą
• Skuteczność potwierdzona
przez Dermatest*

DO SKÓRY
NORMALNEJ
• Mocne

włókna szczoteczki
z MICROSILVER dla głębokiego
oczyszczania skóry
• Idealnie

dopasowany do programu
oczyszczania, lekko pieniący się żel
do mycia
• Skuteczność potwierdzona
przez Dermatest*

Wyjątkowy system anti-age
ZEITGARD zmniejsza zmarszczki
i sprawia, że skóra wygląda młodziej*
• 95% osób testujących produkt zauważyło lepsze
wchłanianie substancji czynnych dzięki zastosowaniu
ZEITGARD 2
• Ponad 90% wszystkich uczestników badania stwierdziło
poprawę nawilżenia skóry
• 90% uczestników badania potwierdza zmianę
elastyczności skóry
• Ponad 80% osób potwierdza natychmiastowe,
widoczne i wyczuwalne rezultaty
• Ponad 75% osób potwierdza, że skóra wokół oczu
wygląda znacznie młodziej

* B adanie przeprowadzone przez instytut Dermatest przy udziale 40 osób testujących produkt w lipcu i sierpniu 2015
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111

Wyraźna redukcja zmarszczek*
GRATIS
do zestawu:
etui na ZEITGARD

ZEITGARD 2
• Elektryczne urządzenie
do wygładzania zmarszczek
• Technologia termiczna (ciepło/zimno)
pomaga skutecznie transportować
składniki anti-age w głąb skóry
• Świeża cera dzięki lepszej
mikrocyrkulacji krwi

ZESTAWY
PODSTAWOWE
SYSTEM ANTI-AGE
71006 270p
ZESTAW
NAWILŻANIE
1.149,00 zł
ZEITGARD 2
299,00 zł
serum pod oczy
259,00 zł
krem-żel nawilżający
etui na urządzenie ZEITGARD
71007 270p
ZESTAW
REGENERACJA
1.149,00 zł
ZEITGARD 2
299,00 zł
serum pod oczy
259,00 zł
krem-żel regenerujący
etui na urządzenie ZEITGARD
Suma cen poszczególnych produktów
Cena zestawu

LUB

1.707,00 zł

1.319,00 zł

ZESTAWY
UZUPEŁNIAJĄCE
SYSTEM ANTI-AGE
71008 110p
ZESTAW
NAWILŻANIE
serum pod oczy
299,00 zł
krem-żel nawilżający
259,00 zł
ZESTAW
71009 110p
REGENERACJA
299,00 zł
serum pod oczy
259,00 zł
krem-żel regenerujący
Suma cen poszczególnych produktów
Cena zestawu

558,00 zł

499,00 zł

ANTI-AGE
SERUM POD OCZY

ANTI-AGE
REGENERUJĄCY KREM-ŻEL

ANTI-AGE
NAWILŻAJĄCY KREM-ŻEL

•S
 koncentrowane serum pod oczy
• Nawilża

i odpręża skórę wokół oczu
i wygładza drobne linie
•Z
 innowacyjnym kompleksem
substancji czynnych z PatcH2O™
oraz Ultra Filling Spheres™

• Specjalny krem ujędrniający kontury
twarzy, odpowiedni dla skóry dojrzałej
• Wyraźnie redukuje głębokość
zmarszczek, skóra sprawia wrażenie
„wypełnionej“ oraz odmłodzonej
• Innowacyjny, aktywny kompleks:
PatcH2O™ i Ultra Filling Spheres™

• Odżywczy krem definiujący kontury
– odpowiedni już dla młodej skóry
• Wzmocnienie konturu twarzy,
równomierny wygląd skóry
• Innowacyjny, aktywny kompleks:
PatcH2O™ oraz Ultra Filling Spheres™

71000 | 30 ml 76p

71002 | 50 ml 65p

71001 | 50 ml 65p

299,00 zł

259,00 zł

259,00 zł

(996,67 zł/100 ml)

(518,00 zł/100 ml)

(518,00 zł/100 ml)

Skuteczna i długotrwała
pielęgnacja skóry twarzy
Uzupełnieniem obu zabiegów pielęgnacyjnych
z urządzeniem kosmetycznym ZEITGARD jest
dopasowana do indywidualnych potrzeb, odżywcza
pielęgnacja, która długotrwale dba o piękną cerę.
Piękno jest w Twoich rękach. Zadbaj o nie z ZEITGARD.

L R Z E I T G ARD SYST E M PI E L ĘGN A C JI
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INDYWIDUALNA PIELĘGNACJA
dla długotrwałych efektów anti-age

Skuteczne produkty anti-age
do codziennej pielęgnacji cery

Dodatkowe preparaty stworzone z myślą
o szczególnych potrzebach pielęgnacyjnych.

Racine: skuteczna pielęgnacja
podstawowa ze składnikami
o działaniu nawilżającym
i energetyzującym. Przeciwdziała
pierwszym oznakom starzenia.

Serox: pielęgnacja przeciwdziałająca
zmarszczkom mimicznym i utracie
objętości skóry. Wyjątkowe połączenie
kwasu hialuronowego i Ultra Filling
Spheres™.

Nanogold: odżywcze formuły
pielęgnacyjne ze złotem
i jedwabiem regenerują oraz
przeciwdziałają fotostarzeniu
i oznakom upływu czasu.

Power Lift: hydratyzujący
i energetyzujący preparat
z kompleksem 7 ekstraktów
ziołowych do pielęgnacji
skóry kobiet i mężczyzn.

Beauty Diamonds: luksusowa,
intensywna pielęgnacja na bazie
diamentów i peptydów.
Odżywcze formuły dbają
o dojrzałą, wymagającą skórę.
Platinum: specjalna linia
pielęgnacyjna z innowacyjnym
kompleksem substancji
czynnych dla wymagającej
skóry mężczyzn.

Maseczka na noc: regenerująca
maseczka ze skuteczną formułą
pielęgnacyjną dla kobiet i mężczyzn.
Odżywcza, kremowa konsystencja
z cennymi olejkami rozpieszcza
suchą skórę.
Blue Light Defender: inteligentne
serum przeciw starzeniu cyfrowemu
(digital aging). Dzięki spirulinie
i lotosowi błękitnemu chroni przed
starzeniem wywołanym przez
niebieskie światło emitowane np.
przez ekran smartfona i laptopa.

PIELĘGNACJA PODSTAWOWA
Skuteczna pielęgnacja podstawowa Zeitgard Racine to zastrzyk
nawilżenia, witalności i świeżości dla zmęczonej i spragnionej
energii skóry. Jeszcze zanim pojawią się pierwsze zmarszczki,
można spowolnić proces starzenia skóry za pomocą kompleksu
z koenzymem Q10 i algami. Seria pielęgnacyjna Zeitgard Racine
wspiera metabolizm energetyczny w komórkach,
aktywuje skórę i zapewnia świeży, promienny wygląd.

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

W ZESTAWIE TANIEJ
RACINE ZESTAW
Krem na dzień · 50 ml
Krem na noc · 50 ml
Krem pod oczy · 15 ml

28503 34p
49,90 zł
59,90 zł
41,90 zł

Suma cen poszczególnych produktów
Cena zestawu

151,70 zł

135,00 zł

Racine
KREM NA DZIEŃ

Racine
KREM NA NOC

Racine
SERUM KOLAGENOWE

Racine
KREM POD OCZY

• Koenzym Q10 zapewnia więcej
energii w komórkach
• Kompleks pielęgnacyjny z algami
poprawia poziom nawilżenia skóry
• Witamina E chroni komórki
• Filtr UV chroni przed wpływem
światła słonecznego

•K
 oenzym Q10 wspiera fazę
regeneracji komórek w nocy
• Kompleks

pielęgnacyjny z algami
dostarcza skórze minerałów
• Witamina

E regeneruje skórę
w nocy
• Odżywcza

formuła z olejkiem
jojoba i masłem shea

•C
 zysty kolagen wzmacnia skórę
• Intensywnie nawilża i wiąże
nawilżenie
• Przywraca skórze młody, świeży
i gładki wygląd

•K
 oenzym Q10 zapewnia więcej energii
w komórkach
• Kompleks witamin wspiera naturalną
regenerację:
• W itamina A zapobiega zmarszczkom
• W itamina E chroni przed wolnymi
rodnikami
• W itamina C działa antyoksydacyjnie
• Kompleks pielęgnacyjny z algami
poprawia poziom nawilżenia

28500 | 50 ml 14p

28501 | 50 ml 16p

28504 | 30 ml 27p

28502 | 15 ml 11p

49,90 zł

59,90 zł

99,90 zł

41,90 zł

(99,80 zł/100 ml)

(119,80 zł/100 ml)

(333,00 zł/100 ml)

(279,33 zł/100 ml)

L R Z E I T G ARD SY S T EM
PI E L ĘGN A C JI

Bogata formuła przeciwko oznakom
przedwczesnego starzenia się skóry
Wysokiej jakości pielęgnacja to wyjątkowe połączenie mikronizowanych cząstek złota oraz
protein jedwabiu. Złoto w tej postaci wspiera ochronę UV skóry, a jedwab może przyczynić
się do odbudowy naturalnego kolagenu w skórze i tym samym wspomagać jej regenerację.

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

W ZESTAWIE TANIEJ

Krem na dzień · 50 ml
Krem na noc · 50 ml

28188
54p
125,00 zł
145,00 zł

Suma cen poszczególnych produktów

270,00 zł

NANOGOLD ZESTAW

Cena zestawu

249,00 zł

Nanogold
TONIK DO TWARZY

Nanogold
KREM NA DZIEŃ

Nanogold
KREM NA NOC

• Oczyszcza i odświeża
• Zawiera nanozłoto i proteiny
jedwabiu jako ochronę UVA przed
przedwczesnym starzeniem się
• Odpowiedni również do skóry
mieszanej

• J edwabista, luksusowa tekstura
•P
 ozostawia skórę wypielęgnowaną
i zadbaną przez cały dzień
•N
 anozłoto i proteiny jedwabiu jako
ochrona UVA przed przedwczesnym
starzeniem się skóry
• Ze specjalnym kompleksem
Aglycal®, peptydami TIMP® oraz
Uvinul A plus®*

• Luksusowy krem pielęgnuje
i regeneruje skórę w nocy
• Nanozłoto i proteiny jedwabiu jako
ochrona UVA przed przedwczesnym
starzeniem się skóry
• Zawiera peptydy TIMP® i składnik
przeciwzmarszczkowy SYN®-COLL
dla odnowy i regeneracji uszkodzeń
skóry na skutek działania światła

28181 | 125 ml 14p

28182 | 50 ml 32p

28183 | 50 ml 38p

58,90 zł

125,00 zł

145,00 zł

(47,12 zł/100 ml)

(250,00 zł/100 ml)

(290,00 zł/100 ml)

* Znak towarowy BASF AG
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LUKSUSOWA PIELĘGNACJA
dla dojrzałej, wymagającej skóry
Luksusowa pielęgnacja o intensywnym, odżywczym działaniu. Połączenie substancji
czynnych na bazie diamentów i peptydów, rozpieszczającej tekstury oraz skutecznych
składników anti-age pomaga wzmacniać, regenerować i chronić skórę.

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

W ZESTAWIE TANIEJ
BEAUTY DIAMONDS
ZESTAW
Krem na dzień · 50 ml
Krem na noc · 50 ml
Krem pod oczy · 30 ml

28300 84p

Suma cen poszczególnych produktów

145,00 zł
165,00 zł
125,00 zł
435,00 zł

375,00 zł

Cena zestawu

Beauty Diamonds
KREM NA NOC

Beauty Diamonds
KREM POD OCZY

Beauty Diamonds
TONIK

Beauty Diamonds
KREM NA DZIEŃ

Beauty Diamonds
INTENSYWNY KREM

• Przeciwzmarszczkowy krem
na noc z cennymi olejkami
i specjalnymi substancjami
przeciwzmarszczkowymi
• Pomaga optycznie
redukować zmarszczki

• Delikatna pielęgnacja skóry
wokół oczu
• Pomaga niwelować cienie
i worki pod oczami
• Optycznie redukuje
zmarszczki

•O
 dświeżający i nawilżający
tonik
•R
 ównież do skóry mieszanej
•O
 czyszcza i odświeża skórę

• Jedwabista, delikatna tekstura
• Redukuje optycznie zmarszczki,
skóra jest wyczuwalnie
wzmocniona
• Substancja anti-aging
Detoxiquin zapobiega
przedwczesnemu starzeniu
skóry i wspiera regenerację
komórek
• Innowacyjny heksapeptyd
przyczynia się do ochrony skóry
przed wolnymi rodnikami

• Odżywczy, intensywnie
pielęgnujący krem, który
rozpieszcza skórę
• Połączenie ceramidów
i mikrokapsułek z kwasem
hialuronowym (Hyaluronic Filling
Spheres®) redukuje optycznie
zmarszczki
• Cenne olejki czynią skórę
aksamitnie miękką

28318 | 50 ml

28319 | 30 ml

28302 | 125 ml 14p

28317 | 50 ml

58,90 zł

145,00 zł

165,00 zł

43p

(330,00 zł/100 ml)

125,00 zł

32p

(416,67 zł/100 ml)

(47,12 zł/100 ml)

38p

(290,00 zł/100 ml)

28320 | 30 ml

165,00 zł

43p

(550,00 zł/100 ml)

L R Z E I T G ARD SY S T EM
PI E L ĘGN A C JI

INTENSYWNA PIELĘGNACJA ANTI-AGE
dla młodego wyglądu
Olejek do twarzy z odżywczą kompozycją 6 naturalnych olejków i wybranych witamin regeneruje
suchą, szorstką i zmęczoną skórę oraz przywraca jej promienny, młody wygląd.

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

BEAUTY DIAMONDS
OLEJEK DO TWARZY
• Odżywia i regeneruje skórę
dzięki witaminom A, E i F
• Chroni przed utratą nawilżenia
dzięki cennym olejkom
(olejek arganowy, awokado,
jojoba, makadamia, migdałowy,
winogronowy)
• Dba o młody wygląd skóry
dzięki bogatej kompozycji olejków

28314 | 30 ml 43p

165,00 zł

(550,00 zł/100 ml)

1 PRODUKT – 3 ZASTOSOWANIA:
Olejek anti-age
Może stanowić idealną bazę
codziennej pielęgnacji twarzy.
• Po uprzednim oczyszczeniu
nałożyć na twarz 3–5 kropli
rano i wieczorem
• Następnie nałożyć
krem na dzień lub na noc

Wzbogacenie pielęgnacji
Dodaj kilka kropel olejku do
swojego kremu, aby jeszcze
lepiej dbać o gładką i miękką
skórę.

Maseczka anti-age
Intensywna, odżywcza kuracja
regenerująca, wygładzająca
i wzmacniająca skórę.

• Wymieszaj na dłoni kilka
kropli olejku z kremem
na dzień lub na noc
• Nałóż miksturę na twarz

• Nałóż na twarz, szyję i dekolt
około 10 kropli olejku
• Pozostaw na około 10
minut, a nadmiar wmasuj
w skórę lub usuń wacikiem
kosmetycznym
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Po prostu
idealne dla
mężczyzn
W pielęgnacji męskiej cery kluczową
kwestią jest dobór właściwych
kosmetyków, które mają za zadanie
zapewnić skórze zastrzyk świeżości oraz
lepszą ochronę skóry przez cały dzień
pełen wyzwań.
•	Intensywna i ukierunkowana
pielęgnacja
• Prosty sposób stosowania
• Skuteczne działanie

L R Z E I T G ARD SY S T EM
PI E L ĘGN A C JI

Specjalna pielęgnacja
MĘSKIEJ CERY
Współcześni mężczyźni przykładają dużą wagę do zadbanego wizerunku.
Opracowana specjalnie z myślą o potrzebach męskiej skóry formuła kremu Platinum
z innowacyjnym kompleksem substancji czynnych szybko się wchłania, intensywnie
nawilża skórę, wygładza zmarszczki i pozwala przywrócić skórze młodszy wygląd.

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

Platinum
EKSPRESOWY, CHŁODZĄCY
KREM POD OCZY

Platinum
KREM
PRZECIWSTARZENIOWY

• Lekki, szybko wchłaniający się
krem pod oczy
• Nawilża i odświeża
• Pomaga zniwelować cienie pod
oczami i drobne zmarszczki
• Zawiera Lumin-Eye®, ekstrakt
z zielonej kawy i kwas hialuronowy

• Lekki, szybko wchłaniający
się krem do twarzy
• Nawilża i odświeża skórę
• Poprawia elastyczność
i pomaga zapobiegać
oznakom starzenia
• Zawiera mikrokapsułki z wodą
z lodowca, ekstrakt z kaktusa,
kwas hialuronowy i witaminę E

28450 | 30 ml 27p

28449 | 50 ml 38p

105,00 zł

145,00 zł

(350,00 zł/100 ml)

(290,00 zł/100 ml)

W ZESTAWIE TANIEJ
PLATINUM ZESTAW 28469 53p
Krem przeciwstarzeniowy
145,00 zł
50 ml
Krem pod oczy 30 ml
105,00 zł
Suma cen poszczególnych produktów
Cena zestawu

250,00 zł

229,00 zł
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Kompozycja substancji czynnych
dla ukierunkowanego działania
Specjalistyczne preparaty LR ZEITGARD Serox to ekskluzywne, skuteczne produkty pozwalające w sposób ukierunkowany przeciwdziałać
niepożądanym oznakom starzenia. Serox Instant Skin Perfector dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii dba o młody wygląd
dwutorowo: daje natychmiastowy efekt oraz długofalowo udoskonala skórę. Długotrwały rezultat młodziej wyglądającej skóry można osiągnąć
ze specjalną kompozycją substancji czynnych zawartą w uzupełniających produktach z linii Serox, których zadaniem jest wygładzenie
zmarszczek mimicznych w okolicy oczu, czoła i nosa oraz poprawa objętości i ujędrnienie skóry. Serum do ust Serox sprawia, że usta wydają
się pełniejsze i gładsze.*

W ZESTAWIE TANIEJ
„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

28245 163p
SEROX ZESTAW
Krem Intensive Result · 50 ml 199,00 zł
Serum Instant Result · 30 ml 289,00 zł
Preparat do pielęgnacji
przeciwzmarszczkowej · 1
 5 ml 145,00 zł
Profesjonalne płatki
pod oczy · 4
 komplety
165,00 zł
Suma cen poszczególnych produktów
Cena zestawu

798,00 zł

699,00 zł

Serox
PROFESJONALNE
PŁATKI POD OCZY

Serox
PREPARAT
DO PIELĘGNACJI
PRZECIWZMARSZCZKOWEJ

Serox
KREM
INTENSIVE RESULT

Serox
SERUM
INSTANT RESULT

• Profesjonalne płatki pod oczy
w jakości salonu
kosmetycznego
• Intensywnie nawilżają
wrażliwą skórę pod oczami
• Składają się z liofilizowanego
kolagenu, który należy
nasączyć w roztworze
składników aktywnych
• Roztwór zawiera substancje
aktywne: Argireline®, Gatuline
Expression® i kwas
hialuronowy, które pomagają
zredukować głębokość
zmarszczek

• Intensywny koncentrat do
stosowania punktowego na
zmarszczki mimiczne
•S
 tosować na drobne zmarszczki
wokół ust, oczu i na czole
•S
 kuteczne składniki: Argireline®,
Gatuline Expression®, Dynalift®
i kwas hialuronowy pomagają
	redukować głębokość
zmarszczek
• Szybko

się wchłania i wykazuje
	pozytywne działanie przy
regularnym stosowaniu

• Krem z innowacyjną formułą
anti-aging
•	Zawiera wysoce skuteczne
składniki, takie jak Argireline®,
Ameliox®, Ultra Filling
Spheres™, dla elastycznej,
gładkiej i świeżo wyglądającej
skóry
•K
 ompleks aktywnych substancji
	przeciwzmarszczkowych
przeciwdziała drobnym
i głębokim zmarszczkom oraz
	zapewnia długotrwałe
nawilżenie
• Doskonale

współgra z serum
Instant Result z linii Serox

• Intensywna formuła serum
o jedwabistej konsystencji
• Zawiera skuteczne składniki
	Argireline®, Ameliox® i Polylift®
dla redukcji głębokości
zmarszczek
• Działanie relaksujące
i nawilżające dla wygładzenia
i poprawy wyglądu skóry
• Doskonale współgra
z kremem Intensive Result

28235 | 4 x 2 płatki 43p

28236 | 15 ml 38p

28244 | 50 ml 54p

28230 | 30 ml 76p

165,00 zł

145,00 zł

199,00 zł

289,00 zł

(966,67 zł/100 ml)

* Badanie przeprowadzone przez dermatest z udziałem 10 osób testujących produkt przez 4 tygodnie w listopadzie 2016

(398,00 zł/100 ml)

(963,00 zł/100 ml)

L R Z E I T G ARD SY S T EM
PI E L ĘGN A C JI

DWUKIERUNKOWE DZIAŁANIE:
natychmiastowe i długofalowe
LR ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector to Twój sekret doskonałego wyglądu. Dzięki swojemu
innowacyjnemu, dwukierunkowemu działaniu zapewnia nie tylko natychmiastowy, widoczny efekt,
lecz również systematyczną regenerację dzień po dniu.

SEROX

INSTANT SKIN PERFECTOR

EFEKTYWNA TECHNOLOGIA
PODWÓJNE DZIAŁANIE ANTI-AGING
Serox
INSTANT
SKIN PERFECTOR
• Błyskawiczny, optyczny efekt
odmłodzenia skóry
• Natychmiastowa regeneracja
struktury skóry
• Aksamitnie gładka, kryjąca
formuła z delikatnymi
pigmentami
• Stosować po nałożeniu kremu
na dzień. Po użyciu można
wykonać makijaż.

28250 | 30 ml 54p

199,00 zł

(663,33 zł/100 ml)

1
2

NATYCHMIASTOWE
UDOSKONALENIE
Optyczny efekt odmłodzenia skóry
w ciągu kilku sekund. Aksamitnie
gładka, kryjąca formuła wzbogacona
w delikatne pigmenty tuszuje pory,
niedoskonałości i zmarszczki oraz
matuje błyszczące partie skóry.

DŁUGOTRWAŁY EFEKT
Długofalowa odnowa struktury skóry
dzień po dniu. Głęboko działające
składniki anti-aging, takie jak Gatuline®
In-Tense oraz Ultra Filling SpheresTM
długotrwale wzmacniają oraz
poprawiają elastyczność. Skóra
odzyskuje gładszy i jędrny wygląd.
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INTENSYWNY ZASTRZYK ŚWIEŻOŚCI
dla Niej i dla Niego
Lekki krem do twarzy Powerlift błyskawicznie przywraca świeżość zmęczonej i spragnionej
energii skórze, idealnie sprawdzi się również w ciągu dnia. Połączenie substancji takich jak
Reductine®, kwas hialuronowy, wyciąg z morskich alg oraz miks siedmiu ekstraktów ziołowych
doskonale nawilża skórę oraz zapewnia jej więcej witalności i elastyczności na cały dzień.

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

POWERLIFT
KREM DO TWARZY
• Lekka emulsja do twarzy
• Głęboko nawilża, odżywia
i wzmacnia, dodaje witalności,
energii i elastyczności
• Dzięki zawartości peptydów z owsa,
kwasu hialuronowego, ekstraktu
z alg i 7 ziół nawilża, wygładza
i działa przeciwzmarszczkowo
• Odpowiedni również do pielęgnacji
męskiej cery
28100 | 30 ml 22p

83,90 zł

(279,67 zł/100 ml)

Najchętniej
wybierany
preparat na dzień,
idealny również
dla mężczyzn.

20+

30+

40+

REGENERACJA W CZASIE SNU:
ujędrnienie i elastyczność
Bogata w składniki odżywcze maseczka zawiera skoncentrowany kompleks substancji czynnych,
takich jak Ultra Filling Spheres™, olejek jojoba i jagody Schizandra dla dodatkowej pielęgnacji
i regeneracji skóry w czasie snu. Właśnie w nocy skóra może najlepiej wypocząć i maksymalnie
przyswajać cenne substancje czynne, a nazajutrz jest jedwabiście miękka, gładka i świeża.

L R Z EIT GA RD
SYST E M PI E L Ę GN A C JI

SLEEPING
MASK
SPECIAL CARE

MADE IN GERMANY

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

Qltowy
2018
KONCEPT

MASECZKA
NA NOC
• Pielęgnuje i regeneruje skórę w nocy
• Optymalnie nawilża dzięki olejkowi
jojoba
• Efekt anti-age dzięki zawartości Ultra
Filling SpheresTM
• Jagody Schizandra regenerują skórę
• Dla uzyskania optymalnych efektów
zaleca się stosowanie maseczki 2
razy w tygodniu. Pozostawić na
twarzy na całą noc.
71011 | 50 ml 22p

86,90 zł

(173,80 zł/100 ml)

Najchętniej
wybierany preparat
na noc, idealny
również dla
mężczyzn.
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INTELIGENTNE SERUM
KONTRA DIGITAL AGING
Niebieskie światło emitowane przez ekrany urządzeń elektronicznych, powoduje przedwczesne
starzenie skóry. Promienie niebieskiego światła przenikają do najgłębszych warstw skóry,
powodują stres oksydacyjny i uszkadzają komórki skóry – oznaki starzenia, takie jak zmarszczki
i wiotka skóra, są widoczne znacznie wcześniej.
Chroń swoją skórę! Innowacyjne serum BLUE LIGHT DEFENDER przeciwdziałające starzeniu
cyfrowemu (digital aging) chroni Twoją skórę aktywnie i prewencyjnie przed negatywnymi
skutkami działania niebieskiego światła. Zawarte w produkcie Blue Light Defender składniki
czynne są aktywowane przez niebieskie światło i chronią skórę dzięki potrójnemu efektowi.

„Made in Germany“ to
nasza obietnica jakości,
na której możesz polegać
w 100%.

WYJĄTKOWE,
POTRÓJNE DZIAŁANIE:
ODBIJANIE ŚWIATŁA:
Zawarty w ekstrakcie ze spiruliny
pigment fikocyjanina absorbuje
niebieskie światło i redukuje
wysokoenergetyczne promienie
świetlne, odbijając je jak tarcza
ochronna – dla idealnej ochrony
przed przedwczesnym starzeniem
i podrażnieniem skóry.

WYŁAPYWACZ
WOLNYCH RODNIKÓW:
Ekstrakt z lotosu błękitnego symbol nieśmiertelności to optymalny „wyłapywacz“
wolnych rodników, który
przeciwdziała stresowi
oksydacyjnemu i dba
o młody, promienny wygląd.

REGENERACJA:
Zawarty w ekstrakcie
ze spiruliny enzym fotoliaza
regeneruje powstałe na
skutek działania niebieskiego
światła uszkodzenia komórek
dla wyraźnej redukcji
istniejących zmarszczek.

TWOJA CODZIENNA
OCHRONA W DWÓCH
KROKACH:

Nałóż serum BLUE
LIGHT DEFENDER
rano równomiernie na
oczyszczoną skórę
twarzy.

Po około minucie możesz
nałożyć krem na dzień.

L R Z E IT GA RD
SYST E M PI E L Ę GN A C JI

LR ZEITGARD
BLUE LIGHT DEFENDER
• Chroni przed starzeniem skóry
i podrażnieniami wywołanymi przez
niebieskie światło
• Redukuje istniejące zmarszczki i działa
antyoksydacyjnie
• Dla młodzieńczego, promiennego
wyglądu skóry
• Z ekstraktami ze spiruliny i z lotosu
błękitnego
71060 | 30 ml

199,00 zł

54p

(663,33 zł / 100 ml)
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Funkcjonalne rozwiązania pielęgnacyjne
dopasowane do specjalnych potrzeb.

Zdrowa skóra
rozpoczyna się od
równowagi bariery
ochronnej
Problemy z podrażnioną skórą, łupieżem lub paradontozą
mają często głębszą przyczynę, np. zaburzenie równowagi
naszej naturalnej bariery ochronnej, czyli mikrobiomu.
W rezultacie zarazki rozprzestrzeniają się. LR MICROSILVER
PLUS zapewnia skuteczne rozwiązania dopasowane do
specjalnych potrzeb pielęgnacyjnych różnych partii ciała.
Sekretem funkcjonalnej serii pielęgnacyjnej jest antybakteryjnie
i antywirusowo działająca substancja MicroSilver BGTM.
Każdy produkt posiada dodatkowy "plus", skuteczną
kombinację składników, która w ukierunkowany sposób
wychodzi naprzeciw potrzebom i regeneruje oraz stabilizuje
skórę i jej barierę ochronną - dla zdrowego mikrobiomu skóry.

L R MI C RO SI L V E R PL U S AN T YBAK T E RYJ N A PI E L Ę G N A C JA | 127

CZYM JEST MIKROBIOM?
Nasza naturalna bariera ochronna to prawdziwy cud natury. Miliony
mikroorganizmów tworzą jedyną w swoim rodzaju równowagę.
W ten sposób stanowią one naturalną ochronę przed zarazkami,
takimi jak bakterie i wirusy.
Ogół tych mikroorganizmów nazywamy "mikrobiomem" lub
florą skóry i jamy ustnej. Jeśli zaburzona zostanie ta delikatna
równowaga, zarazki mogą się rozprzestrzeniać i naruszać naturalną
barierę ochronną. To może w konsekwencji prowadzić do
problemów skórnych i stomatologicznych. Należy zatem usunąć
intruzów i jednocześnie wzmocnić naturalną barierę ochronną.

skóra głowy

skóra twarzy

jama ustna

skóra pod pachami

dłonie

Skład mikrobiomu zależy od części ciała i jest
inny u różnych osób. Na suchej skórze głowy lub
rąk, na przetłuszczającej się skórze twarzy, na
wilgotnej, ciepłej skórze pod pachami i w jamie
ustnej mikrobiom jest wyjątkowo wrażliwy i jego
równowaga może ulec zachwianiu.

„PLUS" LR MICROSILVER PLUS
Nasze oczekiwania wobec pielęgnacji są zróżnicowane. Powinna
działać szybko i niezawodnie. Jednak powinna także rozwiązywać
problem w perspektywie długofalowej. Dlatego LR MICROSILVER
PLUS oferuje z każdym rozwiązaniem indywidualny, dodatkowy
plus – skuteczną kombinację substancji czynnych, która w sposób
ukierunkowany wychodzi naprzeciw potrzebom i uzupełnia działanie
produktów np. o właściwości stabilizujące lub regenerujące. W ten
sposób LR MICROSILVER PLUS pomaga Ci dbać o równowagę
mikrobiomu.

Wszystkie produkty LR
MICROSILVER PLUS zawierają
antybakteryjny, antywirusowy
MicroSilver BGTM

CZYSTE SREBRO PRZECIWKO BAKTERIOM I WIRUSOM
Podrażniona skóra gorzej radzi
sobie z obroną przed bakteriami
i wirusami. Na bardzo obciążonej
skórze bakterie mogą się łatwiej
rozprzestrzeniać. Równowaga
mikrobiomu ulega zachwianiu.

Cząsteczki srebra z MicroSilver
BG™ z gąbczastą strukturą układają
się na powierzchni w sposób
przypominający sieć. Zarazki, takie
jak bakterie i wirusy, nie mają szans.
Są one wyłapywane w ochronną sieć
ze srebra.

Antywirusowy, antybakteryjny
efekt jonów srebra z MicroSilver
BG™ likwiduje bakterie
i zapobiega ich dalszemu
rozwojowi.

Cząsteczki MicroSilver BG™
utrzymują się długotrwale na
powierzchni skóry i mogą chronić
aż do 12 godzin przed nowymi
bakteriami i wirusami. Mikrobiom
może się zregenerować i znowu
spełniać funkcję ochronną.

Równowaga wrażliwej
skóry twarzy
NA JAKICH
OBSZARACH POMAGA
LR MICROSILVER PLUS?
LR MICROSILVER PLUS zapewnia szybkie,
skuteczne i długotrwałe rozwiązania w przypadku
podrażnionej, zanieczyszczonej skóry twarzy,
problemów stomatologicznych, takich próchnica
i paradontoza, w przypadku wymagającej skóry
rąk, łupieżu oraz problemu z nieprzyjemnym
zapachem potu. To pielęgnacja odpowiednia
również dla skóry wrażliwej.

PROBLEM
Zanieczyszczona, tłusta, łuszcząca się,
podrażniona skóra twarzy.

PRZYCZYNA
Na tłustych partiach skóry twarzy, przede
wszystkim na czole, nosie i podbródku znajduje
się wiele aktywnych gruczołów łojowych. W tych
miejscach flora skóry ulega ciągłym zmianom.
Mikrobiom łatwo traci równowagę, czego
konsekwencją mogą być problemy skórne

ROZWIĄZANIE
System pielęgnacji twarzy LR MICROSILVER
PLUS uwalnia Twoją skórę od zanieczyszczeń
i bakterii, pomaga przeciwdziałać podrażnieniom
oraz poprawia stan cery. Dla równowagi wrażliwej
skóry twarzy.
• MicroSilver BGTM redukuje zarazki, takie jak
bakterie i wirusy
• Ze specjalną kombinacją składników aktywnych
czystej skóry twarzy w równowadze
• Efekt natychmiastowy i długofalowy: długotrwała,
przypominająca sieć warstwa ochronna może
chronić aż do 12 godzin
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„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz polegać w 100%.

Wszystkie produkty LR MICROSILVER
PLUS zawierają antybakteryjny,
antywirusowy MicroSilver BGTM

SKUTECZNOŚĆ
POTWIERDZONA NAUKOWO:
• Wyraźna poprawa wyglądu skóry*
• Redukcja zaskórników o około
24%, grudek o około 30% i krostek
o około 29%*
• Bardzo dobra tolerancja nawet
w przypadku skóry obciążonej lub
skłonnej do trądziku*

* Antybakteryjny krem do twarzy przetestowany na 30
pacjentach w wieku13-25 lat, przy stosowaniu kremu do
twarzy raz dziennie przez okres 6 tygodni, badanie
przeprowadził Derma Consult GmbH w listopadzie 2010

01 GŁĘBOKO OCZYSZCZAJĄCY
KREM DO MYCIA TWARZY

02 REGULUJĄCY KREM
DO TWARZY

Krem do mycia twarzy LR MICROSILVER
PLUS łagodnie i głęboko oczyszcza oraz
koi skórę. Antybakteryjny, antywirusowy
składnik czynny MicroSilver BG™ likwiduje
zarazki, takie jak bakterie i wirusy. Obciążony
mikrobiom może się zregenerować.

Krem do twarzy LR MICROSILVER PLUS
regeneruje, stabilizuje i poprawia wygląd skóry.
Dzięki antybakteryjnemu, antywirusowemu
składnikowi MicroSilver BGTM szybko wchłaniający
się krem uwalnia od bakterii i chroni przed
zanieczyszczeniem skóry. Nie pozostawia uczucia
lepkości ani tłustej warstwy.

SPECJALNY PLUS
• Kwas salicylowy złuszcza martwe komórki
naskórka i odblokowuje pory
• Dekspantenol koi i pielęgnuję skórę skłonną
do stanów zapalnych
• Cynk wspiera regenerację skóry

SPECJALNY PLUS
•Z
 iołowy kompleks składników czynnych
Defensil™ oraz Activox™ wzmacniają barierę
skórną i działają przeciwzapalnie
•D
 ekspantenol koi i pielęgnuje skórę
•C
 ynk wspiera regenerację skóry

OSZCZĘDZASZ
W ZESTAWIE
PIELĘGNACJA TWARZY
ZESTAW

Suma cen poszczególnych produktów

25000 | 150 ml 20p

25001 | 50 ml 23p

78,90 zł

83,90 zł

(52,60 zł/100 ml)

(167,80 zł/100 ml)

25004

Krem do mycia twarzy · 150 ml
Krem do twarzy · 50 ml

Cena zestawu

35p

78,90 zł
83,90 zł
162,80 zł

145,00 zł

LR MICROSILVER
PLUS ORAL CARE
Zadbane zęby i dziąsła
w równowadze
PROBLEM

PRODUKT
OPATENTOWANY*

01 PIELĘGNACYJNA
PASTA DO ZĘBÓW

Wrażliwe na ból zęby, dziąsła podatne na stany
zapalne, nieświeży oddech i inne dolegliwości.

Pasta do zębów LR MICROSILVER
PLUS oczyszcza i pielęgnuje
wrażliwe zęby, dziąsła oraz
śluzówkę jamy ustnej. Drobne
cząsteczki srebra z substancji
czynnej MicroSilver BGTM
usuwają bakterie i wirusy oraz
skutecznie chronią przed płytką
nazębną, próchnicą, paradontozą,
nieświeżym oddechem i stanem
zapalnym dziąseł.

PRZYCZYNA
Zdrowie zaczyna się m.in. w jamie ustnej.
Mikrobiom jamy ustnej zawiera wiele różnych
mikroorganizmów. Brak równowagi w jamie
ustnej może mieć nieprzyjemne skutki.

+

SPECJALNY PLUS

ROZWIĄZANIE

• Minerał HYDROKSYAPATYT to
składnik budulcowy naturalnego
szkliwa - zapewnia zdrowe
i mocne zęby
• Dekspantenol koi wrażliwe zęby
i dziąsła
• Cynk działa przeciwzapalnie
i zapobiega powstawaniu
płytki nazębnej, próchnicy
i paradontozy
• Fluor wspomaga remineralizację
zębów

System pielęgnacji zębów LR MICROSILVER
PLUS uwalnia jamę ustną od zarazków
i zapewnia innowacyjną ochronę dla mocnych
zębów, zdrowych dziąseł i równowagi flory
w jamie ustnej.
• Dla prawidłowego mikrobiomu jamy ustnej
• Z antybakteryjnym i antywirusowym
składnikiem MicroSilver BG™
• Efekt natychmiastowy i długofalowy:
długotrwała, przypominająca sieć warstwa
ochronna może chronić aż do 12 godzin

01

25090 | 75 ml 9p

36,90 zł

(49,20 zł/100 ml)

Marka Microsilver Plus otrzymała nagrodę
Konsumencki Lider Jakości - Debiut Roku 2020.

SKUTECZNOŚĆ
POTWIERDZONA NAUKOWO
• 90% potwierdza stabilizację dziąseł*
• Zmniejszenie stanu zapalnego/
krwawienia dziąseł**

* Antybakteryjna pasta do zębów przetestowana z udziałem
10 kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 72 lat, badanie
przeprowadził Derma Consult GmbH w okresie 4 tygodni
w kwietniu 2006.
** Antybakteryjna pasta do zębów przetestowana z udziałem
30 osób w wieku od 21-65 lat, przy stosowaniu pasty do
zębów dwa razy dziennie, badanie przeprowadził Derma
Consult GmbH w okresie 4 tygodni w listopadzie 2010.

* LR MICROSILVER PLUS Pasta do zębów: numer patentu: DE 10 2010 063 720

OSZCZĘDZASZ
W ZESTAWIE
ZESTAW DO
PIELĘGNACJI ZĘBÓW

25122 34p

Pasta do zębów · 75 ml
Płyn do płukania jamy
ustnej · 300 ml
Spray do ust · 30 ml
Suma cen poszczególnych produktów
Cena zestawu

36,90 zł
99,90 zł
42,90 zł
179,70 zł

149,00 zł
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„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz polegać w 100%.

Wszystkie produkty LR MICROSILVER
PLUS zawierają antybakteryjny,
antywirusowy MicroSilver BGTM

02 OCHRONNY PŁYN DO
PŁUKANIA JAMY USTNEJ

POLECANE PRZEZ DENT YSTÓW*

Płyn do płukania jamy ustnej LR MICROSILVER
PLUS oczyszcza jamę ustną i likwiduje aż
do 99,99% wszystkich zarazków, takich jak
bakterie i wirusy. Długotrwała, żelowa formuła
dociera do trudno dostępnych miejsc, takich jak
przestrzenie międzyzębowe. Idealna ochrona
przed płytką nazębną, próchnicą i paradontozą.
Dla długotrwale świeżego oddechu i równowagi
flory jamy ustnej.
SPECJALNY PLUS
• Aloes wzmacnia dziąsła
• Mentol i mięta pieprzowa zapewniają
świeżość w ustach
• Fluor wspomaga remineralizację zębów

25130 | 300 ml 27p

99,90 zł

(33,30 zł/100 ml)

03 HIGIENICZNY SPRAY
PIELĘGNACYJNY DO UST
SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA
NAUKOWO:

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA
NAUKOWO:

•P
 rzetestowany dermatologicznie:
BARDZO DOBRY
•W
 śród wszystkich użytkowników
krwawienie z dziąseł zmniejszyło się już
średnio o 77% w ciągu pierwszych 4
tygodni (metoda: określanie wskaźnika
dziąsłowego poprzez sondowanie
kieszonek dziąsłowych)*
•7
 5% wskazuje na zauważalną poprawę
stanu uzębienia i pozytywny wpływ na
jamę ustną*
•7
 0% stwierdziło wzmocnienie dziąseł*

• Przetestowany dermatologicznie:
BARDZO DOBRY
• 90% potwierdza, że dziąsła są mniej
skłonne do stanów zapalnych*
• 84% potwierdza poprawę świeżości
oddechu*
• 100% ocenia smak, świeżość i uczucie
pielęgnacji jako bardzo przyjemne*
• 90% poleca ten produkt innym*

* Płyn do płukania jamy ustnej przetestowany w ramach badania
konsumenckiego przeprowadzonego na 20 użytkownikach
w wieku 18-54 lat przez Dermatest GmbH w ciągu 4 tygodni
w sierpniu/wrześniu 2020.

* Spray do ust przetestowany w ramach badania
przeprowadzonego na 20 użytkownikach w wieku 19-71 lat
przez Dermatest GmbH w ciągu 4 tygodni w sierpniu/
wrześniu 2020.

Spray do ust LR MICROSILVER PLUS
usuwa aż do 99,99% wszystkich zarazków
w jamie ustnej, takich jak bakterie i wirusy.
Zawarty MICROSILVER BGTM działa
antybakteryjnie i przeciwzapalnie. Zęby
i dziąsła są skutecznie chronione przed
płytką nazębną, próchnicą i paradontozą.
Dla szybkiego odświeżenia oddechu
w ciągu dnia oraz dla równowagi zdrowej
flory jamy ustnej.
SPECJALNY PLUS
•A
 loes stabilizuje i reguluje dziąsła
•S
 załwia i jeżówka stabilizują i regulują śluzówki
•M
 ięta zapewnia przyjemną świeżość w ustach

25140 | 30 ml 11p

42,90 zł

(143,00 zł/100 ml)
* Dotyczy płynu do płukania jamy ustnej i sprayu do ust

Antybakteryjna ochrona
i pielęgnacja ciała

PROBLEM
Podrażniona skóra rąk, nieprzyjemny zapach
potu, łupież.

PRZYCZYNA
Nasze dłonie są codziennie narażone
na działanie czynników zewnętrznych
i mają kontakt z bakteriami. Na suchej,
podrażnionej skórze głowy oraz na wilgotnej,
ciepłej skórze pod pachami zarazki, takie jak
bakterie i wirusy mają ułatwione zadanie.

ROZWIĄZANIE
System pielęgnacji ciała LR MICROSILVER
PLUS wychodzi naprzeciw różnym
potrzebom, pomagając usuwać zarazki
i przywracać naturalną równowagę bariery
ochronnej skóry.
• Dla prawidłowego mikrobiomu skóry
• Do higieny osobistej
• Efekt natychmiastowy i długofalowy:
długotrwała, przypominająca sieć warstwa
ochronna może chronić aż do 12 godzin

01 HIGIENICZNY ŻEL
DO OCZYSZCZANIA RĄK

02 REGENERUJĄCY KREM
DO RĄK

Żel do oczyszczania rąk LR MICROSILVER
PLUS ze składnikiem MicroSilver BGTM uwalnia
skórę (również w czasie podróży) aż do 12
godzin od nawet 99,87 % wszystkich zarazków,
takich jak bakterie i wirusy. Żel do oczyszczania
rąk szybko się wchłania i nie pozostawia uczucia
lepkości.

Szybko wchłaniający się krem do rąk LR
MICROSILVER PLUS długotrwale wspiera
regenerację zniszczonej skóry dłoni.
Antybakteryjny, antywirusowy MicroSilver
BGTM likwiduje zarazki, takie jak bakterie
i wirusy. Dla higienicznie czystych,
jedwabiście gładkich rąk.

SPECJALNY PLUS
• ZIN‘CÎTE™ i dekspantenol tworzą
pielęgnującą powłokę ochronną
• Kompleks minerałów ZIN‘CÎTE™ chroni
skórę przed promieniami UVA/UVB

SPECJALNY PLUS
• Odżywczy i intensywnie pielęgnujący
dekspantenol wnika głęboko w podrażnioną
skórę, stabilizuje i długotrwale regeneruje
• Kompleks minerałów ZIN‘CÎTETM chroni
skórę przed czynnikami zewnętrznymi,
takimi jak promienie UVA/UVB

25051 | 75 ml 17p

25065 | 75 ml 20p

62,90 zł

74,90 zł

(83,87 zł/100 ml)

(99,87 zł/100 ml)
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„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz polegać w 100%

Wszystkie produkty LR MICROSILVER PLUS
zawierają antybakteryjny, antywirusowy
składnik czynny MicroSilver BGTM

SKUTECZNOŚĆ UDOWODNIONA
NAUKOWO
• 80% osób potwierdza, że nie
powstaje już nieprzyjemny zapach*
• 80% osób potwierdza, że nie
dochodzi do podrażnienia skóry*
* Antybakteryjny dezodorant w kulce przetestowany z udziałem
20 osób w wieku od 25 do 76 lat przez Derma Consult GmbH
w okresie 4 tygodni w kwietniu 2010.

04 DELIKATNY, NIEZAWODNY
DEZODORANT W KULCE
Dezodorant w kulce LR MICROSILVER PLUS
chroni aż do 24 godzin przed nieprzyjemnym
zapachem potu. MicroSilver BG™ niezawodnie
przeciwdziała bakteriom, będącym przyczyną
powstawania niemiłego zapachu. Łagodna
formuła pielęgnuje wrażliwą skórę pod pachami.
Pozostawia przyjemne uczucie świeżości przy
świadomej rezygnacji z soli aluminium.
SPECJALNY PLUS
• Minerał talk wiąże wilgoć i w ten sposób
wysusza skórę
• Dekspantenol pielęgnuje i koi wrażliwą skórę
pod pachami
• Sól cynku ma działanie zwężające pory
i absorbuje zapachy
25033 | 50 ml 15p

58,90 zł

(117,80 zł/100 ml)

03 PIELĘGNACYJNY SZAMPON
PRZECIWŁUPIEŻOWY
Szampon przeciwłupieżowy LR MICROSILVER
PLUS redukuje łupież od pierwszego mycia
włosów i zapobiega jego powstawaniu.
MicroSilverBG™ niezawodnie przeciwdziała
bakteriom powodującym łupież. Łagodnie
pielęgnuje wrażliwą, suchą i swędzącą skórę
głowy.

SPECJALNY PLUS
• OCTOPIROX® hamuje rozwój bakterii i reguluje
wygląd skóry głowy
• Dekspantenol koi suchą, podrażnioną skórę
głowy

25072 | 150 ml 28p

105,00 zł

(70,00 zł/100 ml)

SKUTECZNOŚĆ
UDOWODNIONA NAUKOWO
• 100 % osób potwierdza, że łupież
wydaje się mniejszy
• 80 % osób potwierdza, że skóra
głowy wydaje się mniej sucha
i zaczerwieniona
* Szampon przeciwłupieżowy przetestowany z udziałem 10
mężczyzn w wieku od 22 do 56 lat przez Derma Consult
GmbH w okresie od kwietnia do czerwca 2008

Problemy z włosami?
PRZYCZYNY
Jakie są przyczyny przedwczesnego
wypadania włosów?
• Hormony
	Dihydrotestosteron (DHT) pośrednio powoduje zanik cebulki
włosa
• Niedostateczne odżywienie cebulek włosów
Niedostateczne ukrwienie skóry głowy ogranicza ilość
dostarczanych do cebulek włosa substancji odżywczych
• Nieprawidłowe osadzenie w skórze głowy
Uszkodzenie struktury włosa może prowadzić do
nieprawidłowego osadzenia włosa w skórze głowy, co może
skutkować wypadaniem włosów

DZIAŁANIE

EFEKT

W jaki sposób L-Recapin przeciwdziała
przyczynom wypadania włosów?

Czy działanie L-Recapin zostało
przetestowane w badaniu naukowym?

Innowacyjny, specjalny kompleks substancji czynnych Procapil®
działa potrójnie:

Tak. Przeprowadzono badanie obejmujące 4-miesięczny okres
stosowania produktu*.

• Kwas oleanolowy z liści drzewa oliwnego zmniejsza zanik
cebulki włosa
• Apigenina z owoców cytrusowych wspomaga ukrwienie cebulki
włosa (ilustracja 1)
• Biotynyl-GHK (specjalne, witaminizowane białko) wspiera
osadzenie cebulki (ilustracja 2)

Wyniki:
• L-Recapin spowalnia wypadanie włosów
• Dzięki zastosowaniu L-Recapin
włosy pozostają dłużej w fazie wzrostu
• L-Recapin przyczynia się do osadzenia cebulki włosa i może
w ten sposób zapobiegać przedwczesnemu wypadaniu włosów
• Kompleks substancji czynnych L-Recapin
chroni, wzmacnia i regeneruje cebulkę włosa

*Badanie toniku L-Recapin
Potwierdzona skuteczność:
Naskórek

Skóra właściwa

Tkanka podskórna

• 76% uczestników badania potwierdziło polepszoną
objętość włosów. Tym samym można udowodnić, że
włos pozostaje dłużej w naturalnej fazie wzrostu.
• 76% osób potwierdziło skuteczność produktu.

(W badaniu wzięło udział 20 mężczyzn w wieku od 21 do 60 lat. Badanie zostało
przeprowadzone przez DermaTronnier w ciągu 4 miesięcy w 2005 roku)

L -RE C API N PI E L Ę G N AC J A WŁ OS ÓW

Duet dla gęstych
i mocnych włosów
„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

Problem uwarunkowanego dziedzicznie wypadania włosów dotyczy
również Ciebie? L-Recapin to idealne rozwiązanie dla mężczyzn.
Innowacyjny, aktywny kompleks spowalnia uwarunkowane
dziedzicznie wypadanie włosów i zwiększa ich objętość.

TOP
SELLER

WSKAZÓWKA:
Tylko regularne i stałe stosowanie
obu produktów daje najlepsze
rezultaty.
Tonik i szampon L-Recapin są
do siebie idealnie dopasowane,
dlatego rekomendujemy wybór
zestawu.

W ZESTAWIE TANIEJ
27004
L-RECAPIN
48p
ZESTAW 1+1
L-Recapin Szampon · 200 ml 83,90 zł
L-Recapin Tonik · 200 ml
165,00 zł
Suma cen poszczególnych produktów
Cena zestawu

248,90 zł

219,00 zł

L-RECAPIN
SZAMPON

L-RECAPIN
TONIK

Przebadane dermatologicznie
połączenie substancji czynnych
oczyszcza delikatnie i łagodnie.
Stosowany regularnie przed
nałożeniem toniku L-Recapin,
optymalne przygotowuje włosy
i skórę głowy.

Tonik L-Recapin przeciwdziała
uwarunkowanemu dziedzicznie
wypadaniu włosów*. Tonik należy
nakładać punktowo na wilgotne
włosy po umyciu. Wmasować
w skórę głowy okrężnymi ruchami.

27003 | 200 ml 23p

27001 | 200 ml 46p

83,90 zł

165,00 zł

(41,95 zł/100 ml)

(82,50 zł/100 ml)

135

137

FASCYNUJĄCY
ŚWIAT ZAPACHÓW
Zapachy mają niezwykłą moc. Pozostają
w pamięci na długo, uwodzą zmysły i budzą
emocje. Odkryj różnorodność zapachów LR:
stylowe kompozycje sygnowane przez gwiazdy,
niezobowiązujące zapachy na co dzień oraz
kolekcję ponadczasowych klasyków.
LR Health & Beauty zyskało miano kompetentnego
partnera w kreowaniu zapachów. Naszemu
doświadczeniu zaufały gwiazdy, które we współpracy
z nami stworzyły swoje indywidualne, magiczne
kreacje.
Najwyższej jakości składniki i duża zawartość olejków
zapachowych, a także wysoka trwałość to znak
rozpoznawczy zapachów LR. W oparciu o długoletnie
doświadczenie, LR wspólnie z renomowanymi,
międzynarodowymi domami perfumeryjnymi kreuje
zapachy „Made in Germany“.

Bądź autentyczna.
Bądź naturalna.
Bądź sobą.
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W ZESTAWIE TANIEJ
PURE
BY GUIDO MARIA KRETSCHMER
30550 90p
ZESTAW
Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women
Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
(dowolna kombinacja)
Suma cen jednostkowych
398,00 zł
Cena zestawu

359,00 zł

PURE by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
na stronie 137

Bądź autentyczna Bądź naturalna.
Bądź sobą. – to przesłanie Guida Marii
Kretschmera.
Sympatyczny projektant mody zjednuje
sobie serca ludzi swoją pozytywną
energią i radością. Dlatego Guido stworzył
wprawiającą w dobry nastrój kompozycję,
która towarzyszy Ci każdego dnia i inspiruje
do tego, żeby po prostu być sobą. PURE by
Guido Maria Kretschmer for women orzeźwia
w nucie głowy, porusza emocje w nucie
serca i urzeka zmysłowym ciepłem w nucie
głębi.

PURE
by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
for women

50 ml I 30530 54p

199,00 zł

kwiatowy
świeży
Nuta głowy:
gruszka,
cytrusy
Nuta serca:
brzoskwinia,
jaśmin
Nuta głębi:
bursztyn,
cedr

Bądź autentyczna. Bądź radosna.
Bądź szczęśliwa!
Bądź autentyczna.
Bądź radosna. Bądź szczęśliwa.
Poczuj czystą radość życia tu i teraz. Szczęście to stan,
kiedy mamy ochotę objąć
cały świat. PURE HAPINESS
budzi radość – to zapach pełen
lekkości, który wyczarowuje
promienny uśmiech każdego dnia.

PURE
HAPPINESS

by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
for women
50 ml I 30560 54p

199,00 zł

kwiatowy
owocowy
Nuta głowy:
grejpfrut,
bergamotka
Nuta serca:
jaśmin,
irys
Nuta głębi:
piżmo,
tabaka

W ZESTAWIE TANIEJ
PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
30565 90p
ZESTAW
PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women

PURE HAPPINESS

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men

398,00 zł

Suma cen jednostkowych
Cena zestawu

359,00 zł

PURE HAPPINESS by Guido Maria
Kretschmer Eau de Parfum for men
znajdziesz na stronie 154
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NOWOŚĆ

Bądź autentyczna. Bądź zmysłowa.
Bądź uwodzicielska.
Bądź autentyczna. Bądź
zmysłowa. Bądź uwodzicielska.
Niezwykła magia uwodzenia. PURE
TENDERNESS przenosi w zmysłowy
świat pełen emocji. Elektryzujący
zapach z nutką seksapilu. Ekscytujący,
upajający, kuszący.

PURE
TENDERNESS

kwiatowy
drzewny

by Guido Maria
Kretschmer

Nuta głowy
kardamon,
frezja

Eau de Parfum
for women
30580 | 50 ml 54p

Nuta serca
białe kwiaty,
konwalia

199,00 zł

Nuta głębi
cedr,
tonka

OSZCZĘDZASZ
W ZESTAWIE
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Zestaw
30581 90p
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
(dowolna kombinacja)
Suma cen
Cena zestawu

398,00 zł

359,00 zł

PURE TENDERNESS by Guido Maria
Kretschmer Eau de Parfum for men - więcej
informacji na stronie 155

STYLOWE ŚWIECE ZAPACHOWE
HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME to stylowe świece
zapachowe zainspirowane kolekcją perfum projektanta.
Dodaj swojemu mieszkaniu niepowtarzalnego charakteru
z wyjątkowymi kompozycjami, pełnymi zmysłowej
elegancji i fascynującego uroku.

HAUTE PARFUM
FOR YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer
40166 | 28p
ZMYSŁOWA ELEGANCJA
Zapachowy bukiet nut mandarynki,
róży, jaśminu i wanilii.
40167 | 28p
CHARYZMATYCZNA FASCYNACJA
Wysublimowana kompozycja
z bergamotką, pieprzem i akordem
skórzanym.
310 g

145,00 zł

W ZESTAWIE TANIEJ
HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME
BY GUIDO MARIA KRETSCHMER
ZESTAW ŚWIEC
40169 50p
ZAPACHOWYCH

Zmysłowa elegancja
Charyzmatyczna fascynacja
Suma cen jednostkowych
Cena zestawu

290,00 zł

269,00 zł
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HAUTE PARFUM BY
GUIDO MARIA KRETSCHMER
FOR WOMEN
Cieszący się międzynarodowym uznaniem projektant mody Guido Maria Kretschmer od lat tworzy szyte na miarę kreacje.
Jednak moda nie ogranicza się tylko do ubioru. Zapach jest nieodłącznym elementem indywidualnego stylu i podkreśla osobowość.
Dlatego we współpracy z projektantem powstała kolekcja HAUTE PARFUM. Woda perfumowana dla kobiet to połączenie subtelnego
romantyzmu i zmysłowej elegancji w wyjątkowym bukiecie nut mandarynki, róży i wanilii.

„Trzeba lubić ludzi, umieć się w nich
wczuć, poruszać ich swoją modą. Tak
samo jest z dobrymi perfumami. Mają
nie tylko uwodzić, lecz również poruszać”

W ZESTAWIE TANIEJ
HAUTE PARFUM
BY GUIDO MARIA KRETSCHMER
30230 63p
ZESTAW
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women

HAUTE PARFUM

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men

Cena zestawu

by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
for women

50 ml I 30200 40p

155,00 zł

HAUTE PARFUM

Suma cen jednostkowych

HAUTE PARFUM

310,00 zł

279,00 zł

owocowy
subtelny
Nuta głowy:
mandarynka,
śliwka
Nuta serca:
róża,
kwiaty
pomarańczy
Nuta głębi:
bursztyn,
wanilia

HAUTE PARFUM
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
znajdziesz na stronie 141

Wyznanie miłości Bruce‘a Willisa
ROMANTYCZNE WYZNANIE
Zmysłowy symbol uczucia: pełen ciepła
i romantyzmu. Lovingly – wyznanie miłości
od Bruce‘a Willisa dla ukochanej żony Emmy.

LOVINGLY

by Bruce Willis
Eau de Parfum
50 ml I 3630 40p

155,00 zł

orientalny,
elegancki
Nuta głowy:
cytrusy,
gruszka
Nuta serca:
lilia,
piwonia
Nuta głębi:
biały cedr,
sandałowiec

„Zainspirowany miłością
do Emmy“
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ZMYSŁOWE, MAGICZNE,
PEŁNE BLASKU

ESENCJA ŻYCIA: ENERGIA – ROMANTYZM – PRZEJRZYSTOŚĆ
Emma Heming-Willis prezentuje kolekcję trzech wyjątkowych, magicznych zapachów Lightning Collection, które wyrażają
niezapomniane momenty w życiu. Piękno tych kompozycji podkreśla niezwykły blask kryształów Swarovski.

LIGHTNING
ESSENCE
OF AMBER
Eau de Parfum
50 ml I 30330-3 40p

155,00 zł

orientalny,
uwodzicielski
Nuta głowy:
bergamotka,
mandarynka
Nuta serca:
irys,
kwiat
pomarańczy
Nuta głębi:
tonka,
paczula

LIGHTNING
ESSENCE
OF ROSE
Eau de Parfum
50 ml I 30330-2 40p

155,00 zł

kwiatowy,
zmysłowy
Nuta głowy:
owoce,
jaśmin
Nuta serca:
róża,
nuty pudrowe
Nuta głębi:
słodkości,
ambra

LIGHTNING
ESSENCE
OF MARINE
Eau de Parfum
50 ml I 30330-101 40p

155,00 zł

świeży,
wodny
Nuta głowy:
bergamotka,
nuty wodne
Nuta serca:
konwalia,
nuty korzenne
Nuta głębi:
cedr,
piżmo

W ZESTAWIE TANIEJ
HAUTE PARFUM
LIGHTNING COLLECTION
30334 84p
ZESTAW
Essence of amber, Eau de Parfum
Essence of marine, Eau de Parfum
Essence of rose, Eau de Parfum
Suma cen jednostkowych
Cena zestawu

465,00 zł

399,00 zł

kwiatowy
kobiecy

orientalny
elegancki

Nuta głowy:
pomarańcza,
bazylia

Nuta głowy:
kadzidło,
czystek

Nuta serca:
ylang-ylang,
cynamon

Nuta serca:
jaśmin,
geranium

Nuta głębi:
miód,
absolut tonka

Nuta głębi:
wanilia,
karmel

orientalny
uwodzicielski

Nuta głowy:
mandarynka,
bergamotka
Nuta serca:
marakuja,
morela
Nuta głębi:
czekolada,
karmel

01 KLASYKA ELEGANCJI

02 CZARUJĄCA ZMYSŁOWOŚĆ

03 MAGIA ORIENTU

Elegancki, pudrowy zapach prezentuje
się klasycznie i ponadczasowo. Idealny
dla kobiet, które chcą podkreślić swój
charakter i styl.

Nowoczesna interpretacja kobiecości:
elegancja, lekkość i intrygująca
zmysłowość. Uroczy zapach, który
przeniesie Cię do świata marzeń oraz
podkreśli kobiecy wdzięk.

Fascynujący czar orientu ukryty
w niezwykle apetycznej i kuszącej kreacji.
Klasyczna propozycja na romantyczne
okazje.

Femme Noblesse

Sensual Grace

Harem

Eau de Parfum
30372 | 50 ml 28p

Eau de Parfum
30150 | 50 ml 28p

Eau de Parfum
30404 | 50 ml 28p

105,00 zł

105,00 zł

105,00 zł
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POZYTYWNA ENERGIA
NA CO DZIEŃ
Ożywcza energia, pełna blasku
lekkość i czysta radość z każdej
chwili. Ten zapach sprawi,
że poczujesz się promiennie
i kwitnąco oraz doda Ci blasku!

kwiatowy,
pełen energii

Nuta głowy:
różowy pieprz,
świeża zieleń
Nuta serca:
fiołek,
róża
Nuta głębi:
wanilia,
sandałowiec

KRÓLOWA NOCY
Urzeczona pięknem nocy podziwiasz
rozgwieżdżone niebo. Roztaczasz
wokół siebie wyjątkową aurę
fascynującej kobiecości. Jeśli
wstrząśniesz flakonem, zobaczysz
roztańczone jak gwiazdy połyskujące
drobinki.

Shine by Day

Shine by Night

Eau de Parfum
30600 | 50 ml 28p

Eau de Parfum
30610 | 50 ml 28p

105,00 zł

105,00 zł

kwiatowy,
elegancki

Nuta głowy:
mandarynka,
pomarańcza
Nuta serca:
jaśmin,
tuberoza
Nuta głębi:
wanilia,
miód

owocowy
inspirujący

Nuta głowy:
czerwona
pomarańcza,
frezja

świeży,
zmysłowy

Nuta głowy:
pomarańcza,
cytryna
Nuta serca:
róża,
gardenia

Nuta serca:
porzeczka,
śliwka

Nuta głębi:
piżmo,
cedr

Nuta głębi:
piżmo,
sandałowiec

orientalny
ekscytujący

Nuta głowy:
bergamotka,
gruszka
Nuta serca:
jaśmin,
irys
Nuta głębi:
karmel,
paczula

01 OBŁĘDNIE OWOCOWY

02 INSPIRUJĄCO ŚWIEŻY

03 OLŚNIEWAJ ZAPACHEM

Symbol pewnej siebie kobiecości:
orzeźwiająca jak musujący koktajl,
soczyście owocowa kompozycja
podkreślająca Twoją wyjątkowość.
Inspirujący zapach dla świadomych
swojej wartości kobiet.

Masz charyzmatyczną osobowość
i nie boisz się nowych wyzwań?
Ta wyjątkowa kreacja tętni energią
i emanuje zmysłowością.
To prawdziwa eksplozja świeżości
pełna różnorodnych niuansów.

Odważna, inspirująca, naturalna
i romantyczna. Ten przyciągający
uwagę i oszałamiający eliksir
zapachowy wprost idealnie nadaje
się na wieczorne wyjście oraz specjalne
okazje.

Heart & Soul

Rockin´ Romance

Brilliant Look

Eau de Parfum
3650 | 50 ml 28p

Eau de Parfum
3250 | 50 ml 28p

Eau de Parfum
30095 | 50 ml 28p

105,00 zł

105,00 zł

105,00 zł
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TOP
SELLER

LEKKI I ZMYSŁOWY
Urocza nieśmiałość przemienia się
w pewną siebie zmysłowość.
Pseudonym oczarowuje tajemniczą,
kobiecą kompozycją.

owocowy
orientalny

Nuta głowy:
liczi,
brzoskwinia

IKONA
STYLU

Nuta serca:
frezja,
fiołek

Swoim urokiem i tym
zapachem możesz podbić
cały świat. Nie może go
zabraknąć w Twojej torebce!

Nuta głębi:
sandałowiec,
wetiwer

Pseudonym

Beautyqueen

Eau de Parfum
30386 | 50 ml 28p

Eau de Parfum
30134 | 50 ml 28p

105,00 zł

105,00 zł

kwiatowy
uwodzicielski

Nuta głowy:
mandarynka,
akordy ozoniczne
Nuta serca:
róża,
konwalia
Nuta głębi:
piżmo,
irys

ŚWIAT ZAPACHÓW
DLA KOBIET
Wybierz się w fascynującą podróż w krainę zapachów.
Pozwól się uwieść zmysłowym nutom zapachowym
w najpiękniejsze miejsca na świecie. Co powiesz
na wizytę w luksusowym, nadmorskim kurorcie Marbella,
przechadzkę po Alei Gwiazd w Los Angeles i romantyczny
weekend w Santorini?
Zmieniaj swój zapach w zależności od pory roku, okazji
lub nastroju. Zainspiruj się i codziennie wyruszaj w swoją
wymarzoną podróż pachnącą wyjątkowymi wspomnieniami.

EAU
DE PARFUM

62,90 zł
„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której możesz
polegać w 100%.

01 LR Classics
HAWAII

owocowy
orientalny

02 LR Classics
LOS ANGELES

owocowy
kwiatowy

Wspomnienie
wakacyjnej miłości.

Nuta głowy:
bergamotka,
cynamon

Pełen glamour, tętniący
energią i życiem.

Nuta głowy:
gruszka,
lotos

Eau de Parfum

Nuta serca:
róża,
heliotrop

Eau de Parfum
50 ml I 3295-127 16p

Nuta serca:
konwalia,
jaśmin

50 ml I 3295-106 16p

orientalny
zmysłowy

05 LR Classics
SANTORINI

Jak gorące pocałunki
na białej plaży.

Nuta głowy:
brzoskwinia,
fiołek

Przywodzi na myśl
fascynujący wschód
słońca.

Eau de Parfum
50 ml I 3295-223 16p

Nuta serca:
irys,
róża

Eau de Parfum
50 ml I 3295-220 16p

Nuta głębi:
sandałowiec,
wanilia

Pełna wdzięku pokusa
i prawdziwy luksus.

Eau de Parfum
50 ml I 3295-124 16p

orientalny
kwiatowy
Nuta głowy:
frezja
Nuta serca:
jaśmin
Nuta głębi:
piżmo

orientalny
ożywczy
Nuta głowy:
pomarańcza,
bergamotka
Nuta serca:
piwonia,
jaśmin
Nuta głębi:
paczula,
wetiwer

Nuta głębi:
sandałowiec,
białe piżmo

Nuta głębi:
wanilia,
tonka

04 LR Classics
ANTIGUA

03 LR Classics
MARBELLA

06 LR Classics
WALENCJA
La Dolce Vita!
Beztroska radość życia
i śródziemnomorski klimat.
Eau de Parfum
50 ml I 3295-126 16p

świeży
aromatyczny
Nuta głowy:
cytryna, grejpfrut
Nuta serca:
nuty kwiatowe,
jaśmin
Nuta głębi:
bursztyn,
piżmo
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HAWAII

MARBELLA

LOS ANGELES

I

SANTORIN

ANTIGUA

WALENCJA

Bądź autentyczny.
Bądź naturalny.
Bądź sobą.
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W ZESTAWIE TANIEJ
PURE
by Guido Maria Kretschmer
30550 90p
ZESTAW
Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women
Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men

398,00 zł

Suma cen jednostkowych
Cena zestawu

359,00 zł

PURE by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
znajdziesz na stronie 123

Postaw na autentyczność i naturalność.
Zgodnie z tą dewizą, znany projektant mody
Guido Maria Kretschmer stworzył zapach PURE,
który towarzyszy Ci na co dzień i inspiruje do
tego, żeby po prostu być sobą.
PURE by Guido Maria Kretschmer for Men otwiera
charyzmatyczna nuta głowy, która przechodzi
w pełną różnorodnych niuansów nutę serca oraz
korzenną, aromatyczną bazę.

PURE

by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
for men
50 ml I 30540 54p

199,00 zł

drzewny
aromatyczny
Nuta głowy:
szafran,
rose oxide
Nuta serca:
goździk,
drzewo gwajakowe
Nuta głębi:
sandałowiec,
bursztyn

Bądź autentyczny.
Bądź radosny. Bądź szczęśliwy.
Bądź autentyczny.
Bądź radosny. Bądź szczęśliwy.
Poczuj wolność – bezgraniczną jak
morze i pełną cudownych obietnic. Żyj
tu i teraz i ciesz się chwilą.
PURE HAPPINESS to wprawiający
w dobry nastrój zapach pełen
temperamentu i pozytywnej energii.

PURE
HAPPINESS

by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
for men
50 ml I 30570 54p

199,00 zł

drzewny
świeży
Nuta głowy:
grejpfrut,
pieprz
Nuta serca:
cedr,
geranium
Nuta głębi:
mech,
nuty balsamiczne

W ZESTAWIE TANIEJ
PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
30565 90p
ZESTAW
PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women

PURE HAPPINESS

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
Suma cen jednostkowych
Cena zestawu

398,00 zł

359,00 zł

PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
znajdziesz na stronie 140
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NOWOŚĆ

Bądź autentyczny. Bądź zmysłowy.
Bądź uwodzicielski.
Bądź autentyczny. Bądź zmysłowy.
Bądź uwodzicielski.
Poczuj magiczną siłę przyciągania.
PURE TENDERNESS przenosi
do zmysłowego świata pełnego
emocji i namiętności. Fascynująca,
uwodzicielska kompozycja, która
oczarowuje kobiety.

PURE
TENDERNESS

aromatyczny
drzewny

by Guido Maria
Kretschmer

Nuta głowy
cytryna,
mandarynka

Eau de Parfum
for men
30590 | 50 ml 54p

Nuta serca
lawenda,
zamsz

199,00 zł

Nuta głębi
akordy drzewne,
tonka

OSZCZĘDZASZ
W ZESTAWIE
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Zestaw
30581 90p
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
(dowolna kombinacja)
Suma cen jednostkowych
Super cena za zestaw

398,00 zł

359,00 zł

PURE TENDERNESS by Guido Maria
Kretschmer Eau de Parfum for women więcej informacji na stronie 141

STYLOWE ŚWIECE ZAPACHOWE
HAUTE PARFUMFOR YOUR HOME to zainspirowane
kolekcją perfum świece zapachowe, które nadają
każdemu wnętrzu szczyptę zmysłowej elegancji.

HAUTE PARFUM
FOR YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer
40166 | 28p
ZMYSŁOWA ELEGANCJA
Zapachowy bukiet nut mandarynki,
róży, jaśminu i wanilii.
40167 | 28p
CHARYZMATYCZNA FASCYNACJA
Wysublimowana kompozycja
z bergamotką, pieprzem i akordem
skórzanym.
310 g

145,00 zł

W ZESTAWIE TANIEJ
HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME
BY GUIDO MARIA KRETSCHMER
ZESTAW ŚWIEC
40169 50p
ZAPACHOWYCH

Zmysłowa elegancja
Charyzmatyczna fascynacja
Suma cen jednostkowych
Cena zestawu

290,00 zł

269,00 zł
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HAUTE PARFUM BY
GUIDO MARIA KRETSCHMER
FOR MEN
Podobnie jak zapach dla kobiet, również męska wersja nosi znamiona rozpoznawalnego stylu
projektanta mody. Efektem tej współpracy jest ponadczasowa, wyjątkowa i wysublimowana
kompozycja pełna eleganckich, świeżych i aromatycznych esencji, które stopniowo uwalniają swój
niepowtarzalny charakter.

Detal ma znaczenie:
każdy flakon w stylowym,
kunsztownym pudełku,
wyścielonym elegancką
satyną i opatrzonym cytatem
projektanta.

W ZESTAWIE TANIEJ
HAUTE PARFUM
by Guido Maria Kretschmer
30230 63p
ZESTAW
HAUTE PARFUM
HAUTE PARFUM

Eau de Parfum
for men
50 ml I 30220 40p

drzewny
ekscytujący
Nuta głowy:
bergamotka,
mandarynka
Nuta serca:
pieprz,
geranium
Nuta głębi:
wetiwer,
nuty skórzane

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men

Cena zestawu

by Guido Maria
Kretschmer

155,00 zł

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women

Suma cen jednostkowych

HAUTE PARFUM

310,00 zł

279,00 zł

HAUTE PARFUM
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women
znajdziesz na stronie 127

nominacja do nagrody:

SMART GUYS LIVE FOREVER.
Prostolinijny, męski i niekonwencjonalny zapach
bohatera akcji: zdecydowane nuty drzewa
sandałowego i pikantnego pieprzu napotykają
ziemisty wetiwer i orzeźwiające nuty grejpfruta.
Pierwszy zapach sygnowany nazwiskiem Bruce‘a
Willisa – to już prawdziwa legenda

BRUCE WILLIS
Eau de Parfum
50 ml I 30505 40p

155,00 zł

aromatyczny
mocny
Nuta głowy:
grejpfrut,
pomarańcza
Nuta serca:
pieprz,
geranium
Nuta głębi:
cedr,
wetiwer
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BOHATER KINA AKCJI
I DŻENTELMEN:
BRUCE
WILLIS

ABSOLUTELY PRIVATE:

Owoce cytrusowe i paczula tworzą świeże
preludium, a aromatyczne nuty,
uszlachetnione szczyptą tabaki emanują
charakterystyczną, męską elegancją.
Mocna nuta głębi ze zmysłowym akordem
skóry i kosztownym oud nadaje
zapachowi indywidualny charakter, który
odzwierciedla Bruce‘a Willisa prywatnie.

BRUCE WILLIS
PERSONAL
EDITION
Eau de Parfum
50 ml I 2950 40p

155,00 zł

aromatyczny
elegancki
Nuta głowy:
cytrusy,
kardamon
Nuta serca:
lawenda,
akordy tabaki
Nuta głębi:
akordy skórzane,
oud

klasyczny
sportowy

świeży
lekki

Nuta głowy:
anyż,
imbir

Nuta serca:
melon,
eukaliptus

Nuta serca:
gałka
muszkatołowa,
kardamon

Nuta głębi:
paczula,
cedr

Nuta głębi:
nuty drzewne,
piżmo

drzewny
ekscytujący

Nuta głowy:
bergamotka,
imbir

klasyczny
charyzmatyczny

Nuta głowy:
pomarańcza,
kardamon

Nuta głowy:
bergamotka
Nuta serca:
cytryna

Nuta serca:
jaśmin,
cedr

Nuta głębi:
bursztyn

Nuta głębi:
bursztyn,
piżmo

01 3,2,1 – AKCJA!

02 ZDOBYWCA OCEANU

03 ZASTRZYK
ADRENALINY

04 WYPRZEDZAJ
SWÓJ CZAS

Perfekcyjne połączenie sportu,
elegancji i męskości. Miks
świeżych i energetycznych nut
idealnie podkreśla swobodny,
sportowy styl.

Uderzenie fal i przypływ
sportowych emocji.
Zanurz się w świecie
lekkości i orzeźwienia.

Ekscytujący, dynamiczny
zapach dla mężczyzn, którzy
lubią wyzwania i wciąż na
nowo definiują swój sukces.

Wyrazisty, tajemniczy
i bezkompromisowy.
Intensywny męski
zapach, który przyciąga
klasyczną, ponadczasową
elegancją.

Just Sport

Ocean‘ Sky

Racing

Terminator

Eau de Parfum
30000 | 50 ml 28p

Eau de Parfum
1580 | 50 ml 28p

Eau de Parfum
30027 | 50 ml 28p

Eau de Parfum
30414 | 50 ml 28p

105,00 zł

105,00 zł

105,00 zł

105,00 zł
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KULTOWY ZAPACH
DLA POSZUKIWACZY
PRZYGÓD
Egzotyczny miks dodaje
energii i wnosi odrobinę
„dzikości“ do codziennego
życia.

klasyczny
intensywny

Nuta głowy:
zielona mięta,
bylica
Nuta serca:
lawenda,
goździk
Nuta głębi:
tonka,
sandałowiec

DLA ŚWIATOWYCH
MĘŻCZYZN

aromatyczny
swobodny

Nowy York, Rio, Tokio – klimat
światowych metropolii
zamknięty w eleganckim,
swobodnym, zmysłowym,
modnym zapachu.

Jungle Man

Metropolitan Man

Eau de Parfum
3430 | 50 ml 28p

Eau de Parfum
30190 | 50 ml 28p

105,00 zł

105,00 zł

Nuta głowy:
bergamotka,
pieprz syczuański
Nuta serca:
kardamon,
geranium
Nuta głębi:
czekolada,
wetiwer

ŚWIAT ZAPACHÓW
DLA MĘŻCZYZN
Masz duszę podróżnika i fascynują Cię słynne metropolie?
Modny Sztokholm, egzotyczny Singapur, luksusowe Monako –
każde z tych miejsc ma swój niepowtarzalny klimat, który
na długo pozostaje w pamięci. Wybierz się w podróż życia
i poczuj prawdziwy smak przygody

EAU
DE PARFUM

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz polegać w 100%.

01 LR Classics
SINGAPUR

Uwodzicielski,
tajemniczy,
pełen kontrastów
i fascynujący.

Eau de Parfum
50 ml I 3295-151 16p

aromatyczny
intensywny
Nuta głowy:
orientalne,
korzenne akordy
Nuta serca:
cedr,
szałwia

62,90 zł

02 LR Classics
NIAGARA

Mocny i orzeźwiający zapach, który robi wrażenie
jak potężne wodospady
Niagara.
Eau de Parfum
50 ml I 3295-261 16p

Inspirująca,
wysublimowana
kompozycja emanująca
luksusem i elegancją.

Eau de Parfum
50 ml I 3295-259 16p

drzewny
elegancki
Nuta głowy:
bergamotka,
grejpfrut
Nuta serca:
zielony,
kwiatowy
Nuta głębi:
bursztyn,
akordy drzewne

Nuta głowy:
nuty morskie,
mięta
Nuta serca:
geranium,
neroli
Nuta głębi:
cedr,
piżmo

Nuta głębi:
wanilia,
benzoes

04 LR Classics
MONAKO

klasyczny
świeży

05 LR Classics
SZTOKHOLM

Lekko drzewny,
energetyzujący zapach.
Wizytówka skandynawskiej
stolicy mody.
Eau de Parfum
50 ml I 3295-260 16p

klasyczny
uwodzicielski
Nuta głowy:
bergamotka,
anyż
Nuta serca:
drzewo
gwajakowe,
cedr
Nuta głębi:
bursztyn,
piżmo

03 LR Classics
BOSTON

aromatyczny
owocowy

Dla spragnionych życia.
Połączenie różnorodnych
zapachów i kultur.

Nuta głowy:
jabłko,
pomarańcza

Eau de Parfum
50 ml I 3295-162 16p

Nuta serca:
róża,
jaśmin
Nuta głębi:
aromatyczne nuty
drzewne,
bursztyn
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SINGAPUR

NIAGARA

BOSTON

MONAKO

SZTOKHOLM
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PERFEKCYJNY MAKIJAŻ,
DOSKONAŁY STYL
Stwórz idealny make-up na każdą okazję.
Z naszymi liniami kosmetycznymi masz wiele
indywidualnych możliwości – od delikatnego,
naturalnego makijażu na co dzień, poprzez
elegancki, biznesowy look, aż po makijaż
wieczorowy w stylu glamour.
Luksusowe kosmetyki LR DELUXE w jakości
salonu urody to profesjonalne produkty
do makijażu, które spełnią najwyższe
oczekiwania. Jedwabiste tekstury
i rozświetlające niuanse dodają blasku
i gwarantują idealne wrażenie.
LR COLOURS to pełna radosnych kolorów linia
makijażowa dedykowana kobietom, które
podążają za trendami. Szeroki wachlarz
produktów, takich jak cienie do powiek, róż,
pomadki i lakiery do paznokci pozwalają
wyrazić niepowtarzalny styl.

Perfekcyjnie

podkreślone
usta

01 POMADKA DO UST
High Impact Lipstick
• Delikatna, kremowa konsystencja
i intensywne kolory już
po pierwszym nałożeniu
• Innowacyjna tekstura
dla olśniewającego efektu
i uwodzicielskiej głębi koloru
• Równomierny i długotrwały efekt,
jedwabiście miękkie usta

79,90 zł

3,5 g 22p

Modelka ma
nałożoną
pomadkę High
Impact Lipstick
11130-1;
Signature Red

1 | 11130-1 Signature Red
2 | 11130-2 Camney Red
3 | 11130-3 Peppy Tomato*
4 | 11130-4 Sensual Rosewood*
5 | 11130-5 Soft Beige
6 | 11130-6 Light Chocolate*

*Do wyczerpania zapasów

02 BŁYSZCZYK
DO UST
Brilliant Lipgloss
• Połyskujące, żywe kolory
• Efekt 3D: usta sprawiają
wrażenie pełniejszych
• Ze składnikami pielęgnacyjnymi
4 ml 16p

59,90 zł

11131-1 Dramatic Rosewood
11131-2 Pink Brilliance*
11131-3 Nude Shine
11131-4 Berry Glam
11131-5 Orange Flash*
11131-8 Rose Temptation

01 | PĘDZEL DO PUDRU*
• R ównomierne nakładanie
pudru sypkiego
i prasowanego
40060 39p

149,00 zł
02 | PĘDZEL DO RÓŻU*
• Precyzyjne nakładanie różu
w pudrze
40061 45p

169,00 zł
03 | PĘDZEL DO CIENI*
• R ównomierne nakładanie
cieni do powiek
40063 30p

109,00 zł

04 | BLENDER DO CIENI*
• Idealny

do rozcierania cieni
do powiek
40064 29p

109,00 zł
05 | PĘDZEL DO BRWI
I EYELINERA*
• Do
 stylizacji brwi oraz
nakładania płynnego
eyelinera
40065 19p

73,90 zł

06 | PĘDZELEK DO UST*
• Idealny

do precyzyjnego
nakładania pomadki
40066 22p

82,90 zł

Do makijażu modelki użyto różu Perfect Powder Blush 11113-1
*Do wyczerpania zapasów
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LR ZEITGARD
FANTASTYCZNA MASCARA
Fantastic Mascara
• Jeszcze grubsze, dłuższe i bardziej wyraziste:
genialne, ultra czarne rzęsy z efektem 3D
• Inteligentna potrójna konsystencja: z każdym
nałożeniem więcej koloru, więcej objętości,
większa wyrazistość
• Niezwykła struktura szczoteczki: faliste włókna
gwarancją perfekcyjnego efekt
• Niesamowity efekt „sztucznych rzęs“
71080 | 10 ml 25p

89,90 zł

(899,00 zł/100 ml)
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LR ZEITGARD
AKTYWUJĄCE SERUM DO
RZĘS Activating Lash Serum
• Łagodne dla skóry serum do rzęs z kompleksem
substancji czynnych stymulujących wzrost
• Udowodniony efekt: przedłuża rzęsy i zwiększa ich
gęstość**
• Aż do 35% dłuższe rzęsy już po 6 tygodniach*
• Zmniejszone wypadanie rzęs i maksymalna gęstość
71081 | 5,5 ml 38p

139,00 zł
* M aksymalna zmierzona długość rzęs po 6
tygodniach: aż do 35% dłuższe rzęsy.
** B
 adanie naukowe przeprowadzone przez
renomowany instytut Dermatest GmbH.
Wynik: kwiecień 2014. W badaniu
uczestniczyło 20 kobiet. Stosowanie:
serum nakładano na górne rzęsy
dwukrotnie w ciągu dnia. Okres
stosowania: 12 tygodni (tymczasowy
wynik po 6 tygodniach)

03 BAZA POD MASCARĘ
Lash Booster
• Baza pod każdy tusz do rzęs
• Wzmacnia efekt tuszu do rzęs
i wyczarowuje niesamowitą objętość
• Mikrowłókna zawarte w białej teksturze
sprawiają, że rzęsy wydają się dłuższe
i bardziej wyraziste
11125 | 9 ml 16p

59,90 zł

PŁYN DO DEMAKIJAŻU OCZU
Eye Make-up Remover
• 2-fazowy system: pielęgnacja i oczyszczanie
• Starannie i bez śladów usuwa nawet
wodoodporny makijaż
• Nie pozostawia tłustej warstwy na skórze
• Pielęgnujące substancje czynne dbają
o wrażliwą i suchą skórę wokół oczu
• Wstrząsnąć przed użyciem
11190 | 125 ml 16p

59,90 zł

(47,92 zł/100 ml)

Oczaruj spojrzeniem z luksusową
kolekcją cieni do powiek

169

FLAMASTER DO STYLIZACJI KRESEK
Full Colour Superliner
• Płynny, łatwy w użyciu eyeliner dla wyrazistego
makijażu oczu
• Intensywny kolor i długotrwały efekt
aż do 12 godzin
• Filcowa końcówka umożliwia wykonanie
precyzyjnej, eleganckiej kreski za jednym
pociągnięciem
• Nakładać na czystą skórę
1,1 ml 15p
11199-1 Deep Black

ŻEL DO STYLIZACJI BRWI
Perfect Browstyler

TOP

SELLER

• Fluid do koloryzacji, stylizacji oraz
podkreślenia brwi
• Trwały, naturalny efekt
• Koloryzuje włosy (a nie skórę)
11121-101 Bright Liquid
11121-102 Dark Liquid

14p
14p

5 ml

51,90 zł

METALICZNY EYELINER
Metallic Eyeliner

POCZWÓRNE CIENIE DO POWIEK
Artistic Quattro Eyeshadow

• Delikatna, kremowa konsystencja
• Bardzo trwały, wodoodporny
• Zakończony zdejmowaną temperówką
oraz zintegrowaną gąbką do rozcierania
kresek

• Perfekcyjnie dobrane odcienie, które można łączyć ze sobą na
wiele sposobów
• 4 kuliste, wypiekane cienie do powiek
• Satynowa gra kolorów: subtelne i intensywne barwy
• Jedwabista tekstura i wysoka pigmentacja
• Konsystencja Wet & Dry: nanosić na sucho lub przy pomocy
zwilżonego aplikatora
4 x 0,5 g 38p

0,37 g 13p
		

11120-2 Velvet Violet*

		

11120-3 Moonlight Silver*

		

11120-6 Satin Brown*

		

11120-7 Gorgeous Grey

46,90 zł

*Do wyczerpania zapasów

139,00 zł
01 | 11150-1
02 | 11150-3
03 | 11150-8
04 | 11150-10
05 | 11150-12

Night Rock
Velvet Vintage
Secret Dawn*
Delighted Nude
Sublime Marine*

Do makijażu modelki użyto cienie do powiek Artistic Quattro Eyeshadow 11150-8

56,90 zł
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Absolutnie

perfekcyjny
makijaż

jak Twoja
„druga skóra“

01 PODKŁAD W PŁYNIE
Perfect Wear Foundation
• Jedwabista, średniokryjąca tekstura
optymalnie „stapia się“ ze skórą
• Nieskazitelna, promienna cera bez
efektu maski
• Skuteczny kompleks peptydów dla
rozświetlenia
• Przebadany faktor ochronny SPF 30
30 ml 32p
1 | 11116-1 Porcelain
2 | 11116-2 Light Beige
3 | 11116-3 Beige
4 | 11116-4 Dark Beige
5 | 11116-5 Beige Noisette
6 | 11116-6 Hazelnut

119,00 zł

(396,67 zł/100 ml)

02 PODKŁAD W KOMPAKCIE
Perfect Smooth Compact
Foundation
• Kremowy podkład w kompakcie ze
średnią siłą krycia – idealny w podróży
• Proste, szybkie nakładanie i tuszowanie
niedoskonałości dla jeszcze piękniejszej
cery
• Przebadany faktor ochronny SPF 30
8,5 g 32p

119,00 zł

(1.400,00 zł/100 g)
11117-101 Porcelain*
11117-102 Light Beige
11117-103 Beige*
11117-104 Dark Beige*
11117-105 Beige Noisette*
11117-106 Hazelnut*

BAZA POD CIENIE
I POMADKĘ
Eye- & Lipbase
• Wygładza i neutralizuje
odcień skóry
• Dłuższa trwałość
pomadki i cieni
do powiek

BAZA POD PODKŁAD
Radiant Skin Primer
• Koryguje niedoskonałości
i przedłuża trwałość makijażu,
tuszuje pory
• Pigmenty

na bazie diamentów
rozświetlają cerę
• Brzoskwiniowy kolor 		
dodaje skórze świeżości
• Stosuj

pod podkład lub
samodzielnie		

BŁYSKAWICZNY
WYPEŁNIACZ
ZMARSZCZEK
Fast Wrinkle-Filler*
• Tuszuje zmarszczki,
nierówności i małe blizny
• Trwała konsystencja
• Nakładać pod podkład
i zostawić do wyschnięcia

ROZŚWIETLACZ
Bright Highlighter
• Magiczny: wszelkie oznaki zmęczenia
znikają
• Bogaty w składniki odżywcze: olejek
amarantowy, bisabolol, olejek z mirtu
australijskiego i OptisolTM
• Nakładać pod oczy, nad wargi
oraz na zmarszczki
• Proste dozowanie – wystarczy
przekręcić
11109-101 | 2,5 ml Porcelain 24p
11109-102 | 2,5 ml Ginger 24p

11108 | 2,2 g 18p

11115 | 30 ml 27p

11118 | 3,6 g 19p

69,90 zł

99,90 zł

72,90 zł

*Do wyczerpania zapasów

(333,00 zł/100 ml)

89,90 zł
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Doskonałe
wykończenie
makijażu:

delikatne czy
wyraziste?
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01 RÓŻ
Perfect Powder Blush
• Róż w kompakcie – intensywne
kolory
• Harmonijnie dopasowane,
matowe kolory wyczarowują
świeże akcenty i podkreślają
policzki
• Dwa odcienie można nakładać
samodzielnie lub łączyć ze sobą

02 PUDER BRĄZUJĄCY 03 PUDER
Sun Dream Bronzer
UNIWERSALNY
Hollywood Powder
• Ultra

lekki, prasowany puder:
można go nakładać
Multicolour
równomiernie na całej twarzy lub
akcentować policzki
• Idealne połączenie dwóch
kolorów dla równomiernego
efektu i naturalnej świeżości
• Wakacyjna

cera przez cały rok

(846,61 zł/100 g)
(900,00 zł/100 g)

•N
 ajwyższej jakości
puder wielofunkcyjny
• L ekka, mikroskopijna
tekstura zapewnia
jedwabisty,
transparentny
i równomierny efekt
• R edukuje połysk
i wyrównuje koloryt

• Żółty jest idealny dla porannej
świeżości, tuszuje cienie
i niedoskonałości oraz dba
o promienną cerę
• Fiolet zapewnia świeży, witalny
wygląd również wieczorem
– odbija światło i ożywia
poszarzałą skórę
• Efekt: utrwalony makijaż,
delikatna, równomierna
i promienna cera

11114 | 11 g 27p

11111 | 12 g 32p

11112 | 10 g 30p

11110 | 10 g 32p

99,90 zł

119,00 zł

119,00 zł

119,00 zł

(908,18 zł/100 g)
*Do wyczerpania zapasów

05 PUDER VELVET
TOUCH
Micro Powder

• Idealny na każdy dzień,
dla każdej karnacji
• Żółty zapewnia promienny,
świeży wygląd
• Beżowy wyrównuje koloryt
• Zielony tuszuje zaczerwienienia
• Efekt to utrwalony makijaż oraz
delikatna, równomierna
i promienna cera

11113-1 | 11,8 g Ruddy Rose 27p
11113-2 | 11,1 g Petal Peach 27p

99,90 zł

04 PUDER DWA
KOLORY
Hollywood Powder
Duocolour*

(991,67 zł/100 g)

(1.190,00 zł/100 g)

(1.190,00 zł/100 g)

LR COL OURS MAKI J A Ż OCZU
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EYELINER W PŁYNIE
Liquid Eyeliner
• Intensywny, kryjący kolor
• Precyzyjne, proste linie
• Szybkoschnący i trwały
• Przed użyciem wstrząsnąć
2,5 ml 10p

35,90 zł
		 10005-1 Absolute Black
		 10005-2 Dark Brown*

CIENIE DO POWIEK
Eyeshadow
• Podwójna

moc kolorów
• Połyskujące, intensywne kolory
• Delikatna, pudrowa konsystencja
z drobinkami odbijającymi
światło
• Z czystymi minerałami
i Phycocorail®
2 x 1,25 g 11p

39,90 zł
01 | 10420-1
02 | 10420-3
03 | 10420-4
04 | 10420-6
05 | 10420-7
06 | 10420-8
07 | 10420-9
08 | 10420-10

ROZŚWIETLAJĄCY
OŁÓWEK DO POWIEK
Eyelid Highlighter*

Mint ’n’ Pine Green
Sky ’n’ Water
Rose ’n’ Grey
Taupe ’n’ Bronze
Cashmere ’n’ Copper
Mauve ’n’ Plum
Gold ’n’ Bronze
Vintage Rose ’n’ Grape

• Dwie końcówki: na dzień
i na noc
• Delikatny róż na dzień
• Lśniąca biel na wieczór
• Optycznie powiększa oko
• Nanosić bezpośrednio pod
łukiem brwiowym
10004 11p
2 x 4,6 g

39,90 zł
PODWÓJNY OŁÓWEK DO BRWI
Eyebrow Double Pencil
• Podkreśla brwi naturalnie i wyraziście
• Strona cienka: wypełnianie i podkreślanie
• Strona gruba: malowanie
WSKAZÓWKA: idealny również jako cień
do powiek!
4,9 g & 1,3 g 11p

39,90 zł

*Do wyczerpania zapasów

		

10006-1 Cashmere Creme*

		

10006-2 Cashmere Brown
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01 POGRUBIAJĄCO –
PODKRĘCAJĄCY TUSZ
DO RZĘS
Volume & Curl Mascara
• Wyczarowuje niezwykłą objętość,
delikatnie oddziela rzęsy
• Lekko wygięta szczoteczka
fantastycznie podkręca rzęsy
• Także dla oczu wrażliwych
i osób noszących soczewki
kontaktowe

10002-5 Night Blue*

10002-4 Dark Brown*

02 MAKSYMALNIE
POGRUBIAJĄCY TUSZ
DO RZĘS
Extreme Volume Mascara*
•N
 iezwykle pełne, wyraziste,
maksymalnie pogrubione rzęsy
•D
 zięki kompozycji specjalnie
dobranych wosków rzęsy pozostają
miękkie, elastyczne i pogrubione
•S
 tożkowaty kształt szczoteczki
optycznie powiększa oczy
•Ł
 atwe tuszowanie rzęs nawet
w kącikach oczu i na dolnej powiece
dzięki spiczasto zakończonej
szczoteczce

KREDKA DO OCZU Kajal
03 WODOODPORNY,
WYDŁUŻAJĄCO-PODKREŚLAJĄCY
TUSZ DO RZĘS
Length & Definition Mascara,
waterproof
• Perfekcyjnie podkreślone, optycznie
wydłużone rzęsy
• Wodoodporna, bardzo trwała
konsystencja
• Specjalna szczoteczka „high definition“
optycznie wydłuża i idealnie rozdziela
rzęsy

• Intensywne kolory
• Łatwe nakładanie
• Wyjątkowo trwała
• Idealna do zaznaczania konturów
1,1 g 8p

28,90 zł

10001-101 Soft Snow*
		 10001-

		 10001-105 Soft Ashes
		 10001-

10002-1 Absolute Black

10386 Absolute Black

10266 Absolute Black

10 ml 14p

11 ml 13p

7 ml 13p

46,90 zł

46,90 zł

46,90 zł

(469,00 zł/100 ml)
*Do wyczerpania zapasów

(426,36 zł/100 ml)

(670,00 zł/100 ml)

2 Dark Coal

		 10001-104 Cold Blue
6 Olive Green

		 10001-107 Dark Hazel*

174

KREM BB
• Multitalent dla pięknej cery
• Codzienna pielęgnacja 5 w 1
1. Nawilża
2. Tuszuje niedoskonałości
3. Wyrównuje koloryt cery
4. Matuje cerę
5. Filtr UV SPF 15
30 ml 16p
01 | 10229-101 Light
02 | 10229-102 Medium / Dark

61,90 zł

(206,33 zł/100 ml)

KREMOWY PODKŁAD POD MAKIJAŻ
Cream Make-up

TOP

SELLER

10060-1

• Delikatny, kremowy, kryjący podkład pod makijaż
• Długotrwały i matowy efekt aż do 12 godzin
• Zwiększenie nawilżenia skóry
• Odbijające światło mikropigmenty dla wyrównania
niedoskonałości cery
30 ml 17p

10060-2

59,90 zł

a
cer
kna
lnie

pię

TOP

SELLER

10062-3

(199,67 zł/100 ml)
10061-207 Light Sand
10061-202 Medium Sand
10061-203 Light Caramel
10061-204 Medium Caramel
10061-205 Dark Sand
10061-206 Dark Caramel

10062-4

•K
 orektor Sun Shine (żółty) – optyczna redukcja
cieni pod oczami
•K
 orektor Soft Moss (zielony) – optyczna redukcja
zaczerwienienia
•Ł
 atwy w rozprowadzaniu, perfekcyjne krycie
•E
 fekt naturalnego wyglądu
•Z
 olejem z awokado
•N
 awilżenie dzięki zawartości Aloe Vera
2,5 g 9p

32,90 zł

10062-1
10062-2
10062-3
10062-4

*Do wyczerpania zapasów

10061-202

• Średniokryjący

podkład o delikatnej konsystencji
fluidu
• Długotrwały:

najdrobniejsze cząsteczki pudru dla
długotrwałego, matowego efektu
• Kompleks NMF wyrównuje poziom nawilżenia
• Odbijające

światło mikropigmenty dla wyrównania
niedoskonałości cery
30 ml 17p

59,90 zł

zite
Nie

ska
10062-2

10061-207

BEZTŁUSZCZOWY PODKŁAD
POD MAKIJAŻ
Oilfree Make-up

KOREKTOR
Concealer Stick

10062-1

10060-3

(199,67 zł/100 ml)
10060-1 Light Sand
10060-2 Medium Sand
10060-3 Light Caramel
10060-4 Medium Caramel
10060-5 Dark Sand
10060-6 Dark Caramel

Sun Shine*
Light Beige
Dark Beige*
Soft Moss*

10061-203

10061-204

10061-205

10061-206

10060-4

10060-5

10060-6

L R C O L O U RS PO D K Ł AD Y I P U D RY
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10441-1

SYPKI PUDER MINERALNY
Loose Powder
• Jedwabista, lekka konsystencja dla
naturalnego efektu
• Perfekcyjne utrwalenie dla pięknej,
gładkiej cery
• Transparentny, do każdego odcienia
• Z czystymi minerałami
15 g 10064 17p

10441-2

59,90 zł

(399,33 zł/100 g)

10441-4

46,90 zł

10441-5

PIANKA
OCZYSZCZAJĄCA
Kremowa pianka delikatnie
oczyszcza skórę i usuwa
makijaż.
150 ml 10377 8p

28,90 zł

(19,27 zł/100 ml)

10440-1

PRASOWANY
PUDER MINERALNY
Pressed Powder

a

Warm Peach*
Cold Berry*
Warm Berry
Cold Apricot*

Ak
cen
ty n

10441-1
10441-2
10441-4
10441-5

twa

• Lekka tekstura dla świeżego,
naturalnego efektu
• Z czystymi minerałami
i Phycocorail®
• Z mikroskopijnymi cząsteczkami
matującymi
4 g 13p

rzy
!

RÓŻ MINERALNY
Blush

• Perfekcyjnie matuje cerę
– idealny w podróży
• Delikatna, lekka tekstura
pozwala skórze oddychać
• Z czystymi minerałami
i Phycocorail®
9 g 15p

10440-2

56,90 zł
10440-1 Sand
10440-2 Caramel
10440-3 Apricot*

10440-3

PEREŁKI BRĄZUJĄCE
Bronzing Pearls
• Puder brązujący w formie perełek
• Nadaje cerze delikatny odcień letniej
opalenizny
• Idealne podkreślenie także policzków
i dekoltu
18 g 10068 17p

59,90 zł

(332,78 zł/100 g)
*Do wyczerpania zapasów
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POMADKA DO UST
Lipstick
• Intensywne kolory
•O
 d uwodzicielskiej
czerwieni poprzez bajeczny
róż aż po naturalne
odcienie brązu
• Pielęgnacja ust dzięki
witaminie E

01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |

10431-101
10431-102
10431-103
10431-104
10431-205
10431-107
10431-108

Warm Rose
Magic Mauve
Juicy Rose
Orange Toffee
Midnight Plum
Hot Chili
Brown Rose

4,5 g 11p

39,90 zł
BŁYSZCZYK DO UST
Lipgloss
• Ultra błyszczące kolory,
wyjątkowo trwały efekt
• Pielęgnacja dzięki witaminie E
oraz ekstraktowi z rozmarynu
10 ml 8p

KONTURÓWKA DO UST Lipliner
• Idealna do zaznaczania i korygowania konturów
• Perfekcyjnie dobrana kolorystycznie do pomadek LR Colours
1,16 g 6p

28,90 zł

(289,00 zł/100 ml)

21,90 zł

01 | 10029-201
		 Smoothy Rose*
02 | 10029-202
		 Smoothy Pink*
03 | 10029-203
		 Smoothy Red*

01 | 10032-1 Warm Rose
02 | 10032-2 Magic Mauve*
03 | 10032-103 Juicy Rose*
04 | 10032-4 Orange Toffee*
05 | 10032-5 Midnight Plum*
06 | 10032-7 Hot Chili*

ust

07 | 10032-8 Brown Rose*

Tw
oic
h

POŁYSKUJĄCA POMADKA DO UST
Glossy Lipstick
• Perfekcyjne połączenie pomadki i błyszczyka
• Trwała i nawilżająca
• O uwodzicielskim owocowym smaku
1,6 g 9p

32,90 zł

PIELĘGNACYJNA POMADKA DO UST
Lipstick Care Balm
• Łagodna

pielęgnacja dla wrażliwej i szorstkiej skóry ust
• Chroni

i pielęgnuje dzięki zawartości masła cupuaçu
i witaminy E
• Naturalny i zadbany wygląd
10433 Care Balm 11p

39,90 zł
*Do wyczerpania zapasów

lory

dla

Crystal Caramel
Crystal Rose
Crystal Peach*
Crystal Mauve
Crystal Plum
Crystal Berry*

Ko

01 | 10031-1
02 | 10031-2
03 | 10031-3
04 | 10031-4
05 | 10031-5
06 | 10031-6
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LAKIER DO PAZNOKCI
True Colour Nail Polish
• Perfekcyjna siła krycia, połyskujące,
intensywne kolory, bardzo wytrzymały
lakier
• Profesjonalny pędzelek, który idealnie
dopasowuje się do kształtu paznokcia
– precyzyjne malowanie już za jednym
pociągnięciem
5,5 ml 6p

24,90 zł

01 | 10400- 1
02 | 10400- 2
03 | 10400- 3
04 | 10400- 4
05 | 10400- 5
06 | 10400- 6
07 | 10400- 7
08 | 10400- 8
09 | 10400- 9
10 | 10400-10
11 | 10400-11
12 | 10400-12
13 | 10400-13
14 | 10400-14

Marshmallow White*
Frosty Vanilla*
Ballerina Rose*
Sandy Beige*
Toffee Cream*
Latte Macchiato*
Happy Coral*
Pink Flamenco*
Foxy Fuchsia*
Red Kiss*
Black Cherry*
Lady Lilac*
Brown Truffle*
Smoky Grey*

01 „BILLIONNAILS“
WIELOFUNKCYJNY PREPARAT DO
PAZNOKCI*
• Intensywnie pielęgnujący lakier do
paznokci
• Kompleks witamin E, C i F, proteiny
i wapń wspomagają wzrost paznokci
• Pielęgnuje, wzmacnia i utwardza
i zmniejsza łamliwość
10405 | 5,5 ml 8p

TOP
SELLER

28,90 zł
02 LAKIER BAZOWY
Base Coat*

• Przedłuża trwałość lakieru do paznokci
• Chroni lakier przed odpryskiwaniem
i zarysowaniem
10403 | 5,5 ml 6p

24,90 zł
04 UTWARDZACZ DO PAZNOKCI
Nail Hardener*
• Wzmacnia paznokcie
• Tworzy warstwę ochronną
10402 | 5,5 ml 8p

28,90 zł
05 ODŻYWKA DO PAZNOKCI
Nail Therapy*
• Idealna dla miękkich i łamliwych paznokci
• Witamina E i ekstrakt z bambusa
wzmacniają i poprawiają elastyczność
• Elementy keratyny regenerują paznokcie
i wspomagają ich zdrowy wzrost
10401 | 5,5 ml 8p

28,90 zł
*Do wyczerpania zapasów

15,90 zł

paz
nok
ci

03 UTWARDZACZ DO LAKIERU
Top Coat*

• Idealny do naturalnych
i sztucznych paznokci
• P iaskowa powierzchnia
dla sprawnego, dokładnego
piłowania
4526 4p

4- STRONNA POLERKA
DO PAZNOKCI*
•N
 aturalny blask dla Twoich
paznokci
• S piłowuje, wyrównuje,
wygładza, poleruje
823 4p

14,90 zł

dla

24,90 zł

PROFESJONALNY
PILNICZEK DO PAZNOKCI*

Pie
lęg
nac
ja

• Baza pod lakier, wygładza paznokcie
• Chroni przed odpryskiwaniem, przedłuża
trwałość lakieru
10404 | 5,5 ml 6p

ZMYWACZ DO PAZNOKCI
Nail Polish Remover Box*
• Szybkie i dokładne zmywanie lakieru
• Naturalny olejek z pestek moreli działa
regenerująco
100 ml 10094 10p

34,90 zł
ZMYWACZ
DO PAZNOKCI
Nail Polish Remover*
• Naturalny olejek z pestek moreli
działa regenerująco
• Bez acetonu
• Można nim uzupełniać zmywacz
do paznokci 10094
100 ml 10095 7p

24,90 zł

SERUM DO DŁONI I PAZNOKCI
Hand & Nail Serum*
• Dla gładkich dłoni
• Z olejkiem z pestek winogron i awokado,
olejkiem jojoba i witaminą E
• Delikatna pielęgnacja
wrażliwej skóry
15 ml 10303 13p

46,90 zł

(312,67 zł/100 ml)

BE A

HERO
Zostań darczyńcą

PODARUJMY
DZIECIOM LEPSZĄ
PRZYSZŁOŚĆ!
lrgkf.com

KONTO DO WPŁATY DAROWIZN
IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00 BIC: DRESDEFF400

WSZYSTKO,
CZEGO
POTRZEBUJE
MĘŻCZYZNA

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000203244, NIP: 954-24-74-874, kapitał zakładowy 50.000 zł.
Telefon (32) 351 12 50 , strona internetowa: www.LRworld.com/pl

Wręczył/a:

LR Health & Beauty Systems zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w katalogu oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku.

Kod produktu: 96025-018

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice

PL

