
nowość

FORMA 
I MOC
NA LATO



| 81160 | 195,00 zł | 2 x 6 batonów po 40 g | (40,63 zł/100 g) | 44p

| 81155 | 132,00 zł | 6 porcji po 40 g | (55,00 zł/100 g) | 36p
| 81154 | 132,00 zł | 6 porcji po 40 g | (55,00 zł/100 g) | 36p

| 81156 | 605,00 zł | 150p

| 81157 | 589,00 zł | 150p

605,00 zł

589,00 zł

81156   150p

81157   150p

+





3 |

4 |
5 |

1 |

2 |

shake 
czekoladowy

shake 
bananowo-
brzoskwiniowy

ZBUDUJ FORMĘ NA LATO 1 - 9: 

1 Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie. Kwas pantotenowy przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego. Kwas pantotenowy przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia  i znużenia. Foliany, witamina B12, magnez pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych. 2 Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Biotyna i kwas pantotenowy 
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. 3 Wapń i magnez pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Witamina C pomaga w prawidłowej 
produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki. 
*Poza produktem LR:GO Pre Performance Gel, który został opracowany w Niemczech i wyprodukowany w Europie.

OSZCZĘDZASZ 
W ZESTAWIE

LUB

GO FURTHER.
GO HIGHER.
LR:GO.

Postaw na systemowe wsparcie 
przed, w trakcie i po treningu. 
Podejmij wyzwanie!

LR:GO Program sportowy Zestaw I

Po treningu sięgnij po shake'a 
czekoladowego. To wegańskie źródło 
białka ma pyszny, kremowy smak. 
Zestaw zawiera również produkty 
polecane przed i w trakcie treningu.

LR:GO Program sportowy Zestaw II

Wolisz owocowy smak? Shake 
brzoskwiniowo-bananowy 
z ważnymi składnikami odżywczymi 
dla wsparcia regeneracji7,8,9. Idealny 
w zestawie z naszymi produktami 
LR:GO Pre i Intra.

Pre Performance Gel 1-3 :

LR:GO Program sportowy Zestaw I
| Pre Performance Gel | 700 g / 14 porcji po 50 g + Intra Performance Powder | 280 g / 14 porcji po 20 g + Post Performance 
Shake czekoladowy (doliczany za 1 zł) | 392 g / 14 porcji po 28 g
LR:GO Program sportowy Zestaw II
| Pre Performance Gel | 700 g / 14 porcji po 50 g + Intra Performance Powder | 280 g / 14 porcji po 20 g + Post Performance 
Shake bananowo-brzoskwiniowy | 392 g / 14 porcji po 28 g
LR:GO Post Performance Limitowany zestaw batonów  
(dowolny wybór)
LR:GO Post Performance Baton o smaku czekoladowego brownie
LR:GO Post Performance Baton o smaku cytrynowym



| 81160 | 195,00 zł | 2 x 6 batonów po 40 g | (40,63 zł/100 g) | 44p

| 81155 | 132,00 zł | 6 porcji po 40 g | (55,00 zł/100 g) | 36p
| 81154 | 132,00 zł | 6 porcji po 40 g | (55,00 zł/100 g) | 36p

132,00 zł

81154   36p

132,00 zł

81155   36p

264,00 zł

195,00 zł

81160   44p
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6 x 6 x

NOWOŚĆ

W zestawie do 
wyboru są dwa smaki 
batonów: cytrynowy 

i czekoladowy 
brownie. -25%

LR:GO Post Performance
Limitowany zestaw batonów
(dowolny wybór)

Nowe batony LR:GO POST 
Performance pomagają w regeneracji 
po treningu 8,9 i w odbudowie 
mięśni.7 Do wyboru owocowy smak 
cytrynowy lub smak czekoladowego 
brownie. 

LR:GO 
Post Performance Baton 
o smaku czekoladowego 
brownie

LR:GO 
Post Performance Baton 
o smaku cytrynowym

LR:GO Post Performance 
Baton o smaku cytrynowym 
zapewnia wsparcie po treningu 
dzięki wysokiej zawartości 
białka. 7, 8, 9 Pudełko zawiera 
sześć batonów.

4 Witamina C, tiamina i niacyna przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina Ci witamina B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
i znużenia. 5 Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej. 6 Żelazo przyczynia się do prawidłowego transportu tlenu w organizmie. Tiamina pomaga w prawidłowej pracy serca.

Intra Performance Powder 4-6 :

7 Białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej. 8 Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki. Białko 
przyczynia się do utrzymania prawidłowych kości. 9 Magnez, wapń i witamina D pomagają w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania mięśni.

Produkty POST Performance 7-9 :

BAOBAB WEGAŃSKI NISKA ZAWARTOŚĆ 
CUKRU

WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
BIAŁKA 7

Ważne składniki odżywcze dla 
Twojej regeneracji: 7, 8, 9 Nowy baton 
LR:GO Post Performance pysznie 
smakuje i dostarcza białka. Pudełko 
zawiera sześć batonów.



| 81131 | 162,00 zł | 450 g | (360,00 zł/1000 g) | 47p

81131   47p

162,00 zł

| 80256 | 363,00 zł | 3 x 450 g | 87p
| 80257 | 345,71 zł | 3 x 500 g | 87p

| 80184 | 384,00 zł | 3 x 450-512 g | 87p



1 |
2 |

HMMM ...

Żyj aktywnie i sięgnij po wsparcie 
w odchudzaniu – Figu Active!
Pyszne smaki, a tak mało kalorii? Figu 
Active! Zamień dwa posiłki, aby schudnąć 
lub jeden posiłek, aby utrzymywać wagę.1

propozycja podania

"Made in Germany" to nasza 
obietnica jakości, na której 
możesz polegać w 100%

Limitowany

WEGETARIAŃSKI

 WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
BIAŁKA2

WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
BŁONNIKA

TAK SMAKUJE 
LATO!

Limitowany:
Figu Active 
Tropical Summer Shake

Zawiera tylko 217 kalorii w jednej porcji 
i towarzyszy Ci na drodze do uzyskania 
pięknej, wakacyjnej sylwetki1. Wysokiej 
jakości białko wspiera mięśnie2. Zawiera 
wartościowy błonnik pokarmowy, np. 
z łusek babki jajowatej.

Figu Active Tropical Summer Shake
Figu Active Shakes Trójpak

3 |
4 |

Figu Active Zupy Trójpak
Figu Active Shake kremowo-czekoladowy/latte-macchiato Trójpak



437,00 zł

363,00 zł

| 81131 | 162,00 zł | 450 g | (360,00 zł/1000 g) | 47p
| 80256 | 363,00 zł | 3 x 450 g | 87p
| 80257 | 345,71 zł | 3 x 500 g | 87p

437,00 zł
363,00 zł
Cena z VAT 0%:

345,71 zł

464,00 zł

384,00 zł
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ODKRYJ ULUBIONY SMAK 
I OSZCZĘDZAJ W ZESTAWIE!

1  Kontrola wagi: Zastąpienie dwóch głównych posiłków dziennie w diecie niskokalorycznej środkami spożywczymi zastępującymi posiłek do kontroli masy ciała, pomaga 
w utracie wagi. Aby wystąpiło deklarowane działanie, dwa główne posiłki dziennie należy zastąpić środkami spożywczymi zastępującymi posiłek do kontroli masy ciała. 
Utrzymanie wagi: Zastąpienie jednego głównego posiłku dziennie w diecie niskokalorycznej środkiem spożywczym zastępującym posiłek, do kontroli masy ciała, pomaga 
w utrzymaniu masy ciała po jej utracie. Aby wystąpiło deklarowane działanie, jeden główny posiłek dziennie należy zastąpić jednym środkiem spożywczym zastępującym 
posiłek, do kontroli masy ciała.

2 Białko pomaga w utrzymaniu i budowie masy mięśniowej.

PYSZNE WSPARCIE DLA 
SMUKŁEJ, WAKACYJNEJ 
SYLWETKI:

limitowany smak 
jest dostępny 

również 
w trójpaku

shake

shake
zupy

shake

- 25%*

Nowy Figu Active Tropical 
Summer Shake smakuje 
orzeźwiająco i owocowo jak 
koktajl z mango. Wybierz swój 
wakacyjny trójpak Figu Active!

Figu Active Shakes Trójpak  
truskawkowo-bananowy / waniliowy / 
Flakes Crunchy Cranberry /  
Tropical Summer Shake
80256 | 87p | 3 x 450 g

Figu Active Zupy Trójpak  
ziemniaczana / pomidorowa /  
warzywna z curry
80257 | 87p | 3 x 500 g

Figu Active Trójpak Shake  
kremowo-czekoladowy /  
latte-macchiato
80184 | 87p |  
3 x 450-512 g

*Oszczędzasz 25% w porównaniu z sumą cen jednostkowych



1 Witamina C przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego.
2 Witamina C przyczynia się do prawidłowego tworzenia kolagenu w celu prawidłowego funkcjonowania chrząstek i kości.

ŻYJ AKTYWNIE

NASZA RECEPTURA OD 20 LAT!

I ZDROWO
Świętuj z nami 20 lat Aloe Vera w LR. Pij aloes 
codziennie i korzystaj z ofert specjalnych! 
#20YearsAloe.



395,00 zł

365,00 zł

80883   104p

80783   92p

| 80883 | 395,00 zł | 3 x 1000 ml | (131,67 zł/1000 ml) | 104p | 

| 80783 | 365,00 zł | 3 x 1000 ml | (121,67 zł/1000 ml) | 92p | 
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1 |

2 |

Specjalista dla 
wsparcia stawów 
i swobody ruchu 2

Niskokaloryczne 
wsparcie dla 
metabolizmu 1

za 1 złOSZCZĘDZASZ 
W ZESTAWIE

Aloe Vera Drinking Gel 
Active Freedom Trójpak
+ za 1 zł Aloe Vera Mleczko 
przeciwsłoneczne SPF 30

Specjalista dla aktywności 
fizycznej: wzbogacony 
w witaminy C, E, kolagen, 
siarczan glukozaminy 
i chondroityny dla zdrowej 
chrząstki i stawów.2

Aloe Vera Drinking Gel 
Peach Flavour Trójpak
+ za 1 zł Aloe Vera Mleczko 
przeciwsłoneczne SPF 30

Podkręć swój metabolizm1 – 
z pysznym, lekkim żelem 
o smaku brzoskwiniowym, 
który ma tylko 4 kcal/100 ml.

Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom Trójpak + za 1 zł Aloe Vera Mleczko przeciwsłoneczne SPF 30

Aloe Vera Drinking Gel Peach Flavour Trójpak + za 1 zł Aloe Vera Mleczko przeciwsłoneczne SPF 30
+ za 1 zł Aloe Vera Mleczko przeciwsłoneczne SPF 30 | 100 ml

+ za 1 zł Aloe Vera Mleczko przeciwsłoneczne SPF 30 | 100 ml



27150   14p

55,00 zł

27151   15p

59,00 zł

| 27150 | 55,00 zł | 200 ml | (27,50 zł/100 ml) | 14p |

| 27151 | 59,00 zł | 200 ml | (29,50 zł/100 ml) | 15p |

| 27152 | 95,00 zł | 22p |

1 |

2 |

3 |




Sorbet do ciała o żelowej, 
lekkiej konsystencji

Peelingujący, grejpfrutowy 
żel pod prysznic

limitowany

limitowany

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

ORZEŹWIAJĄCY 
GREJPFRUT 
I PIELĘGNUJĄCY ALOES!
POCZUJ MOC 
ŚWIEŻOŚCI I CUDOWNY, 
OWOCOWY ZAPACH.

Aloe Vera Grapefruit
Limitowany żel pod prysznic

Więcej niż zwykły prysznic! 
30% aloesu i organiczny ekstrakt 
z grejpfruta zapewniają cudowną 
świeżość, bez wysuszania skóry. 
Naturalne drobinki peelingujące dają 
efekt witalizującego masażu oraz 
wygładzają. Dla niej i dla niego.

Aloe Vera Grapefruit 
Limitowany sorbet do ciała

Żelowa, lekka formuła pielęgnacyjna na bazie 
30% aloesu, organicznego ekstraktu z grejpfruta 
i mentolu. Odświeżający sorbet zapewnia skórze 
nawilżenie, pielęgnuje i jednocześnie chłodzi. 
Dla niej i dla niego.

Aloe Vera Grapefruit Limitowany żel pod prysznic

Aloe Vera Grapefruit Limitowany sorbet do ciała

Aloe Vera Grapefruit Zestaw

| żel pod prysznic | 200 ml + sorbet do ciała | 200 ml
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27152   22p

114,00 zł

95,00 zł



Grejpfrutowa pielęgnacja
Poznaj soczystą moc tego cytrusa! 
Zawarty w produktach organiczny ekstrakt 
z grejpfruta daje Twojej skórze uczucie 
czystości i świeżości. Połączyliśmy go 
z 30% aloesu, aby zapewnić Ci perfekcyjną 
i orzeźwiającą pielęgnację.

limitowane

OSZCZĘDZASZ 
W ZESTAWIE

UWIELBIAMY GREJPFRUTA,
TWOJA SKÓRA RÓWNIEŻ!

Aloe Vera Grapefruit
Limitowany zestaw

Podwójna świeżość 
z aloesowo-grejpfrutowym 
żelem pod prysznic i sorbetem 
do ciała.



26136   38p

228,00 zł

169,00 zł



ZAPACH 
PEŁEN

*NOI = natural origin index zgodnie z normą ISO 16128

-25%

100 % NATURALNYCH 
OLEJKÓW ETERYCZNYCH

PONAD 95 % NATURALNYCH 
SKŁADNIKÓW W PRODUKTACH 

PIELĘGNACYJNYCH*

CHEERFUL SOUL
Limitowany zestaw

Obudź w sobie pozytywną 
energię. Żel pod prysznic 
delikatnie orzeźwia Cię 
swoim rześkim aromatem. 
Lekki sorbet do ciała otula 
świeżością i pielęgnuje. 
Roll-on to dobry nastrój "na 
wynos", weź go ze sobą 
w drogę!

RADOŚCI



| 26136 | 169,00 zł | 38p

| 26138 | 45,00 zł | 100 ml | 12p
| 26137 | 125,00 zł | 240 g | (52,08 zł/100 g) | 23p

45,00 zł

125,00 zł

26138   12p

26137   23p
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1 |

2 |
3 |

CIESZ SIĘ LATEM Z CHEERFUL SOUL.

Otul się mgiełką
Cytrusowy, 
energetyzujący 
zastrzyk świeżości na 
upalne dni. Odśwież 
twarz** i ciało kilkoma 
psiknięciami mgiełki 
Cheerful Soul i poczuj 

ożywczy przypływ radości. Poprawiający 
nastrój zapach rozpieszcza skórę 
i zmysły oraz wyczarowuje uśmiech na 
twarzy.

Wskazówka: mgiełkę najlepiej 
przechowuj w lodówce.

**  Uwaga: stosując na twarz, zamknij usta i oczy

Limitowane

CHEERFUL SOUL
Limitowana mgiełka do 
twarzy i ciała

Mgiełka do twarzy i ciała 
jednocześnie odświeża 
i pielęgnuje skórę. Zawiera 
98% naturalnych składników 
i 100% naturalnych olejków 
eterycznych.

CHEERFUL SOUL
Limitowana świeca 
zapachowa zewnętrzna

Wysokiej jakości, nastrojowa świeca 
zapachowa z dwoma knotami zamieni 
Twój taras w przytulną oazę dobrego 
samopoczucia. W eleganckiej osłonce 
ze szkła z recyklingu. Cytrusowy 
zapach nie tylko pozwala zapomnieć 
o zmartwieniach, lecz również odstrasza 
komary w letnie wieczory. Czas palenia 
się świecy wynosi co najmniej 30 
godzin.

Energetyczna kompozycja olejków eterycznych z cytryny, pomarańczy, 
róży i cedru tworzy aurę radości i beztroskiej pogody ducha.

Cheerful Soul Zestaw

Cheerful Soul Mgiełka do twarzy i ciała
Cheerful Soul Świeca zapachowa 
zewnętrzna

| żel pod prysznic | 200 ml + sorbet do ciała | 200 ml + roll-on | 10 ml



212,00 zł

158,00 zł

155,00 zł

115,00 zł

175,00 zł

130,00 zł

212,00 zł

159,00 zł

28236   32p

28235   37p

28250   43p

28244   46p









UKIERUNKOWANA PIELĘGNACJA

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

PRZECIW ZMARSZCZKOM  
MIMICZNYM

Serox Krem
Intensive Result

Kompozycja 
składników anti-aging 
takich jak Argireline® 
i Ultra Filling SpheresTM 
dla wygładzenia 
drobnych i większych 
zmarszczek.

Serox 
Preparat do pielęgnacji 
przeciwzmarszczkowej

Intensywny 
koncentrat 
z Gatuline 
Expression® 
i Dynalift® redukuje 
zmarszczki 
mimiczne 
w okolicy ust, 
oczu i czoła.

Serox Profesjonalne płatki pod oczy

Liofilizowany kolagen w połączeniu 
z roztworem aktywacyjnym z Argireline® 
i Gatuline Expression® wygładza 
optycznie zmarszczki mimiczne.

Serox Instant 
Skin Perfector

Podwójny efekt dla 
natychmiastowego, 
optycznego odmłodzenia 
oraz długotrwałej 
regeneracji struktury skóry.



749,00 zł

555,00 zł

| 28244 | 158,00 zł | 50 ml | (316,00 zł/100 ml) | 46p
| 28235 | 130,00 zł | 4 x 2 płatki | 37p
| 28236 | 115,00 zł | 15 ml | (766,67 zł/100 ml) | 32p
| 28250 | 159,00 zł | 30 ml | (530,00 zł/100 ml) | 43p
| 28245 | 555,00 zł | 140p

28245   140p
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |

serum 
Instant 
Result

preparat do pielęgnacji 
przeciwzmarszczkowej

krem Instant 
Result

płatki 
pod 
oczy

Specjalna pielęgnacja ze 
skutecznymi składnikami czynnymi 
w sposób ukierunkowany 
przeciwdziała zmarszczkom 
mimicznym i innym oznakom 
upływu czasu.

-25%

Serox Zestaw

Kompletny zestaw w jakości salonu kosmetycznego. 
Profesjonalna kombinacja substancji aktywnych w sposób 
ukierunkowany redukuje zmarszczki mimiczne. Zestaw 
zawiera również serum Instant Result z intensywną 
formułą anti-aging.

| Instant Result Krem | 50 ml + Instant Result Serum | 30 ml + Preparat do pielęgnacji przeciwzmarszczkowej 
| 15 ml + Profesjonalne płatki pod oczy | 4 x 2 płatki

Serox Intensive Result Krem
Serox Profesjonalne płatki pod oczy
Serox Preparat do pielęgnacji przeciwzmarszczkowej
Serox Instant Skin Perfector
Serox Zestaw



20441   32p

175,00 zł

139,00 zł

20436   12p

60,00 zł

45,00 zł

| 20441 | 139,00 zł | 32p

| 20436 | 45,00 zł | 12p
| 250 ml | (18,00 zł/100 ml) |

| 20763 | 123,00 zł | 30p

| 20647 | 44,00 zł | 12p
| 150 ml | (29,33 zł/100 ml) |





1 |

2 |

3 |

4 |

POCZUJ 
OCZYSZCZAJĄCĄ 
MOC ALOESU 
W DWÓCH 
ZESTAWACH.

ŁAGODNA PIELĘGNACJA 
ALOESOWA

-20%

-25%

W ZESTAWIE

Praktyczne zestawy 
do pielęgnacji dla Niej 
i dla Niego.

Aloe Vera 
Męska pielęgnacja III

Wszystko w jednym zestawie: 
pielęgnacja skóry, włosów 
i zarostu dzięki składnikom 
takim jak aloes i bioekstrakt 
z chmielu. Produkty mają 
świeży, drzewny zapach.

Aloe Vera 
4in1 Szampon do ciała, 
twarzy, włosów i brody

Łagodny żel pod prysznic do całego 
ciała – myje twarz, włosy, zarost 
i skórę.
Zawiera 15% aloesu i bioekstrakt 
z chmielu. Ma piękny, drzewny 
zapach.

Aloe Vera Męska pielęgnacja III

| 4in1 Szampon do ciała, twarzy, włosów 
i brody | 250 ml + 2in1 Olejek do twarzy 
i brody | 30 ml + 2in1 Balsam do stylizacji 
włosów i brody | 50ml
Aloe Vera 4in1 Szampon do ciała, 
twarzy, włosów i brody

Aloe Vera Nutri Repair Zestaw 
Pielęgnacja włosów 

| Szampon do włosów I 200 ml 
+ Nutri-Repair Odżywka do włosów I 200 ml
+ Nutri-Repair Maska do włosów I 200 ml
Aloe Vera Nutri Repair Odżywka do 
włosów



155,00 zł

123,00 zł

56,00 zł

44,00 zł

20763   30p

20647   12p
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Wskazówka:
Przed suszeniem, 
prostowaniem itd. 
spryskaj włosy 
odżywką i przeczesz 
pasma. Odżywka 
otula Twoje włosy 
jak ochronny 
płaszcz i chroni 
je przed wysoką 
temperaturą.

-20%

-21%

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

Aloe Vera Nutri Repair
Zestaw Pielęgnacja włosów

Całościowy program pielęgnacji włosów 
suchych, zniszczonych. Odżywczy 
kompleks w odżywce i masce pielęgnuje 
i regeneruje włosy dzięki 7 naturalnym 
olejkom. Dla gładkich i pięknych włosów 
pełnych blasku.

Aloe Vera 
Nutri Repair 
Odżywka do włosów

Ochrona dla włosów 
przed działaniem 
wysokiej temperatury. 
Odżywka z aloesem 
(60%) i bioekstraktem 
z bambusa odżywia 
i nawilża włosy.



| 27535 | 87,00 zł | 200 ml | (43,50 zł/100 ml) | 24p
| 27536 | 87,00 zł | 200 ml | (43,50 zł/100 ml) | 24p
| 20604 | 89,00 zł | 200 ml | (44,50 zł/100 ml) | 24p
| 20603 | 59,00 zł | 100 ml | 16p

116,00 zł

87,00 zł

116,00 zł

87,00 zł

27535   24p

27536   24p





1 |
2 |
3 |
4 |

PERFEKCYJNANASI ALOESOWI 
EKSPERCI DLA 

REGENERACJI PO 
WYSIŁKU I PIĘKNEJ, 

JĘDRNEJ SKÓRY.

-25%

-25%

Po wysiłku fizycznym zadbaj 
o regenerację mięśni. 

Podaruj swojej skórze więcej 
ujędrnienia i ćwicz dalej!

FORMA

Aloe Vera 
Korygujący krem do ciała

Krem o bogatej konsystencji do 
pielęgnacji skóry ud i pośladków. 
Poprawia elastyczność i jędrność. 
Zawiera 30% aloesu, bioekstrakt 
z zielonej herbaty i kompleks 
składników czynnych Legance®.

Aloe Vera 
Modelujący żel do ciała

Szybko wchłaniający się żel do 
brzucha, ramion i ud. Poprawia 
elastyczność, wzmacnia i ujędrnia 
skórę. Zawiera 30% aloesu.

Aloe Vera Korygujący krem do ciała
Aloe Vera Modelujący żel do ciała
Aloe Vera Wielofunkcyjny żel do ciała MSM
Aloe Vera Odprężające, rozgrzewające 
mleczko do ciała



113,00 zł

89,00 zł

71,00 zł

59,00 zł

20604   24p

20603   16p
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PERFEKCYJNA

Regeneracja 
jest ważna
Zafunduj swoim 
mięśniom 
rozgrzewający 
masaż.
Regenerację może 
wspierać również 
chłodzący żel 
MSM.

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

-21%

-16%

Aloe Vera 
Wielofunkcyjny żel do ciała 
MSM

Chłodzący żel 
na zmęczone mięśnie 
i stawy. W składzie 
ma 60% aloesu 
i ekstrakt z kory 
wierzby. Z ekstraktem 
z mącznicy i MSM.

Aloe Vera 
Odprężające, 
rozgrzewające mleczko

Rozgrzewający balsam na 
spięte mięśnie. Zawiera 
45% aloesu i naturalne olejki 
eteryczne.



60,00 zł

47,00 zł

63,00 zł

56,00 zł

20757   11p

20633   14p

| 20757 | 47,00 zł | 2 x 50 ml | 11p
| 20633 | 56,00 zł | 250 ml | (224,00 zł/1000 ml) | 14p
| 20642 | 69,00 zł | 15p

| 20361 | 72,00 zł | 2 x 250 ml | (144,00 zł/1000 ml) | 16p





1 |
2 |
3 |

4 |

NIEZBĘDNIKI
W TORBIE 

SPORTOWEJ

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

-20% -11%
Aloe Vera 
Ochronny dezodorant 
w kulce 
Limitowany dwupak

Ochronny dezodorant 
w kulce dla uczucia 
świeżości przez cały dzień. 
Bez alkoholu. 15% aloesu 
i bioekstrakt z bawełny. 
Łagodny również dla skóry 
po goleniu.

Aloe Vera 
2w1 Szampon do 
włosów i ciała

Odświeżający żel do 
mycia ciała i włosów 
z żelem aloesowym (35%), 
bioekstraktem z bambusa 
i subtelnym świeżym 
zapachem.

Aloe Vera Ochronny dezodorant w kulce Limitowany dwupak
Aloe Vera 2w1 Szampon do włosów i ciała
Aloe Vera Limitowany zestaw Sport

Aloe Vera Witalizujący żel pod prysznic Limitowany dwupak
| 2w1 Szampon do włosów i ciała | 250 ml + Ochronny dezodorant w kulce | 50 ml



93,00 zł

69,00 zł

96,00 zł

72,00 zł

20642   15p

20361   16p

| 20757 | 47,00 zł | 2 x 50 ml | 11p
| 20633 | 56,00 zł | 250 ml | (224,00 zł/1000 ml) | 14p
| 20642 | 69,00 zł | 15p

| 20361 | 72,00 zł | 2 x 250 ml | (144,00 zł/1000 ml) | 16p
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… PO TRENINGU 
IDEALNIE SPRAWDZĄ 
SIĘ ODŚWIEŻAJĄCE 
KOSMETYKI 
ALOESOWE.

-25%

-25%Sięgnij po wygodny 
produkt 2 w 1 szampon 
do włosów i ciała lub 
po witalizujący żel pod 
prysznic. Dezodorant 
w kulce nie tylko zapewnia 
świeżość, lecz również 
pielęgnuje wrażliwą skórę 
pod pachami.

Aloe Vera 
Limitowany zestaw 
Sport

Praktyczne odświeżenie 
2 w 1 dla ciała i włosów 
z bioekstraktem z bambusa. 
Delikatny dezodorant w kulce 
chroni przed powstawaniem 
nieprzyjemnego zapachu.

Aloe Vera
Witalizujący 
żel pod prysznic
Limitowany dwupak

Delikatny, odświeżający żel 
pod prysznic zawiera 35% 
żelu aloesowego i bioekstrakt 
z kiwi. Nawilża i pozostawia 
naturalne uczucie świeżości.



20639   14p

71,00 zł

53,00 zł

| 20639 | 53,00 zł | 14p
| 200 ml | (26,50 zł/100 ml) |



1 |

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

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

1-31.05.2022 lub do wyczerpania zapasów.

Wręczył(a):

Sprzedaż produktów LR prowadzą niezależni Partnerzy LR.

K
od

: 
96

35
0-

41
8 

PL

ODŚWIEŻAJĄCA, 
ALOESOWA 
PIELĘGNACJA DOBRZE 
SIĘ SPRAWDZI 
W CIEPŁE, LETNIE DNI.

* 1 euro ze sprzedaży w tym miesiącu zostanie 
przeznaczone na stowarzyszenie LR Global Kids Fund. 
W ten sposób LR wspiera projekty pomocowe dla 
dzieci w wielu krajach na świecie.

1 €
dla LR Global 
Kids Fund*

-25%

TWOJA IDEALNA
PIELĘGNACJA CIAŁA

Aloe Vera 
Nawilżający balsam 
do ciała

Intensywnie pielęgnujący balsam do 
ciała poprawia poziom nawilżenia 
skóry. Zawiera 69% żelu aloesowego 
i bioekstrakt z magnolii.

Aloe Vera Nawilżający 
balsam do ciała


