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Czy wiesz, że…
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Specjalista 
dla Twojej witalności

BEST-

SELLER

1. STABILIZUJE: wspiera prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych1

2. ZAOPATRUJE: dostarcza witaminę C i wspiera przyswajanie żelaza2

3. CHRONI: chroni komórki przed stresem oksydacyjnym3

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.

NATURALNY: 90% filetu z liści aloesu 
i ekstrakt z pokrzywy 

+ 
WZBOGACONY: w witaminę C

1 Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych 
2 Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza 
3 Witamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

ALOE VERA 
DRINKING GEL 
INTENSE SIVERA

-15%

119,00 zł
140,00 zł

80800, 34p
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Czy wiesz, że…

Antybiotyki mają za zadanie niszczyć w jelitach groźne bakterie, przyczynę choro-
by. Jednak antybiotyki nie potrafią rozróżnić typów bakterii, dlatego wraz z groźnymi 
bakteriami zabijają także te korzystne. Pro 12 zawiera aż 12 szczepów bakterii, dzięki 
czemu dba o naturalne zachowanie równowagi jelitowej.
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1
2 BOGACTWO CENNYCH 

BAKTERII JELITOWYCH

12 SZCZEPÓW 

BAKTERII

BŁONNIK

Naturalna równowaga flory jelitowej 

ma duży wpływ na dobre samopoczucie.

1 kapsułka Pro 12 zawiera łącznie 1 mld 

bakterii. Można je podzielić na 12 różnych 

szczepów bakterii.

Służy jako źródło pożywienia dla bakterii. 

Zapewnia ich naturalny rozwój.

Wsparcie dla dobrego 
samopoczucia

PRO 12 KAPSUŁKI

143,00 zł
160,00 zł

80370, 39p

PRO 12 KAPSUŁKI - DWUPAK

255,00 zł
320,00 zł

80371, 58p

-11% -20%
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1 kapsułka Pro 12 zawiera łącznie 1 mld 

bakterii. Można je podzielić na 12 różnych 

szczepów bakterii.



Czy wiesz, że…

Vita Active można podawać dzieciom, a także osobom starszym. Jest dobrym 
rozwiązaniem dla rodziców, których dzieci odmawiają jedzenia owoców i warzyw. 
Ponadto nie zawiera barwników, ani konserwantów.

Podstawowe
uzupełnienie witamin

VITA ACTIVE – 
TRÓJPAK

193,00 zł
Suma cen: 258,00 zł

80148, 45p

-25%

Cenne połączenie witamin i bioaktywnych substancji roślinnych

Z naturalnego koncentratu 21 owoców i warzyw

100% dziennego zapotrzebowania na 10 witamin:

Witamina D 

Witamina E

Witamina B1 (tiamina)

Witamina B2 (ryboflawina)

Witamina B3 (niacyna)

Witamina B5 (kwas pantotenowy)

Witamina B6

Witamina B7 (biotyna)

Witamina B9 (kwas foliowy)

Witamina B12
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MIND MASTER – 
DWUPAK
(DOWOLNY WYBÓR)

104,00  zł
130,00 zł

80902, 22p

Więcej energii
w ciągu dnia

Spokój, koncentracja i wydajność 

Ochrona przed stresem oksydacyjnym

100% dziennego zapotrzebowania na witaminę E

-20%
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MIND MASTER – 
DWUPAK
(DOWOLNY WYBÓR)

CELL ESSENCE
FOOD

CELL ESSENCE 
ENERGY

190,00 zł 105,00 zł
257,00 zł 144,00 zł

81200, 56p 81201, 32p

Całościowe rozwiązanie
dla Twoich komórek

Sprawne funkcjonowanie komórek 
i ochrona przed stresem oksydacyjnym 

Kombinacja składników SUPERFOODS, 
takich jak moringa i acerola

Połączenie witamin, minerałów i enzymów, 
takich jak witaminy C, E, A, cynk, żelazo, 
lipaza, amylaza

Wsparcie produkcji i przemiany  
energii w komórkach 

Kombinacja składników SUPERFOODS, 
takich jak spirulina, chlorella i guarana

Kompleks witamin z grupy B 
i wartościowe minerały, takie jak  
chrom, wapń i magnez

-26% -27%



Aloesowa pielęgnacja 
do zadań specjalnych

ALOE VERA 
NUTRI-REPAIR 
ZESTAW

ALOE VERA 
NUTRI-REPAIR 
ODŻYWKA 
W SPRAYU 
BEZ SPŁUKIWANIA

Szampon do włosów, 
Odżywka do włosów, 
Maska do włosów

119,00 zł 43,00 zł
150,00 zł 54,00 zł

20763, 28p 20647, 11p

ALOE VERA ODPRĘŻAJĄCE, 
ROZGRZEWAJĄCE 
MLECZKO

55,00 zł
69,00 zł

20603, 14p

Jedwabista gładkość 
aż do 3 x łatwiejsze rozczesywanie

Zdrowy połysk
ponad 90 % mniej złamanych włosów

Energetyzujący zapach
95% osób testujących polubiło nowy zapach

Idealne do masażu: wspomaga 
ukrwienie, odpręża mięśnie i zapewnia 
skórze elastyczność 

Efekt rozgrzania dla rozluźnienia 
napiętych mięśni

45% żelu Aloe Vera i naturalne 
olejki eteryczne

-21%

-20% -20%
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Pielęgnacja  
i regeneracja  
skóry w nocy

Najchętniej 
wybierany 

preparat na noc, 
idealny również 

dla mężczyzn

Optymalne 
nawilżenie dzięki 
olejkowi jojoba

Efekt
anti-age

Regeneracja  
w czasie snu

ZEITGARD
MASECZKA 
NA NOC

72,00 zł
90,00 zł

71011, 18p

-20%
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WEŹ UDZIAŁ W LISTOPADOWEJ

I ZGARNIJ ŻEL ALOESOWY (ACAI LUB PEACH)*  
ORAZ WYGŁADZAJĄCY KREM OD RĄK!

KROK 1

KROK 2

W listopadzie 2021 skorzystaj z minimum jednej z trzech promocji na:

Jeśli spełniłeś warunki z kroku 1, złóż jedno zamówienie na min. 
50 punktów między 3, a 31 grudnia 2021 i odbierz żel aloesowy 
oraz wygładzający krem do rąk. Nagroda zostanie dołączona do 
zamówienia o wartości min. 50 punktów (oba produkty zostaną 
dołączone za 1 PLN każdy). 

O możliwości złożenia zamówienia, do którego zostanie dołączona nagroda 
(dla Partnerów, którzy spełnili warunki) poinformujemy przez 
baner zamieszczony na Portalu Partnera.

WAŻNE: Obowiązuje szczegółowy Regulamin akcji             KLIKNIJ

* Żel aloesowy Acai lub Peach zostanie przyznany losowo

LR Lifetakt Pro 12 Dwupak (80371)
Aloe Vera Drinking Gel Sivera (80800)
LR Lifetakt Cell Essence Energy (81201)

oraz DODATKOWO uzyskaj minimum 150 punktów obrotu osobistego 
(liczy się łączna liczba punktów obrotu osobistego, możesz je zrealizować 
w więcej niż jednym zamówieniu w trakcie trwania akcji).
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https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/poland/0_0_BANERY_2021/11_Listopad/update_Akcja_aktywacyjna_listopad_2021v1.pdf

