ALOE VERA FOGKRÉM
XXL MÉRETBEN
-15%

2 x XXL


Aloe vera fogkrém XXL,
2-es csomag
28151 11p
Különleges XXL-es mérettel
ünnepeljük az aloe vera
évfordulónkat – most
augusztusban dupla
kiszerelésben, akciós áron
kapható Aloe vera fogkrémünk.
Tökéletes az egész család
számára!
4.300,–

3.590,–

LR Health & Beauty Systems Kft. · H-1139 Budapest · Váci út 99.
Tel.: +36 1 477 4245 · Service.hu@LRworld.com
www.LRworld.com

1 | Aloe vera fogkrém XXL,
2-es csomag
| 28151 | 3.590,– | 2 x 125 ml |
| (1.436 Ft/100 ml) | 11p

LR Partnered:

Kód: 96350-708

www.aloewebshop.hu

HU

Az LR termékeit LR Partnerek értékesítik.
Az LR Health & Beauty Systems fenntartja a közölt adatokkal illetve a tartalom bármely
részével kapcsolatos változtatás jogát, az esetleges nyomdahibákból fakadó
tévedésekért nem vállal felelősséget.

300 Ft
adomány*

* A termék megvásárlásával az LR
300 Ft adománnyal támogatja az
LR Global Kids Fund alapítványt.
Az LR az egész világon támogatja
ezáltal a rászoruló gyermekeket.

NYÁRI SZETTEK
NEKED!

EGYBŐL
KETTŐ!

AKÁR NAPPAL, AKÁR ÉJSZAKA
– ALKALOMTÓL, HANGULATTÓL
ÉS KÖZÉRZETTŐL FÜGGŐEN
MINDIG MÁS ILLATOKRA
VÁGYUNK.
MOST EGYSZERŰEN CSAK
VÁLASSZ KI KÉT KEDVENC
ILLATOT A KEDVEZMÉNYES 2
DARABOS SZETTEDHEZ!

NŐI ILLATOK:

Shine by
Night
| 30610

Femme
Noblesse
| 30372

Shine
by Day
| 30600

-25%

FÉRFI ILLATOK:
Pseudonym
| 30386

Brilliant
Look
| 30095


Lifestyle parfüm szett –
2-es csomag
(szabadon választható)
30046 41p
Mindegyik illat szabadon
választható 2-es
szettben – 16 parfüm
közül választhatsz neki
és magadnak.
18.300,–

Jungle
Man
| 30630

Terminator
| 30414

Metropolitan
Man
| 30196

13.590,–

Heart &
Soul
| 3650

Ocean
Sky
| 30170

Beautyqueen
| 30134

Harem
| 30404
Rockin‘
Romance
| 3250
Just
Sport
| 30000

1 | Lifestyle parfüm szett – 2-es csomag (szabadon választható)
| 30046 | 13.590,– | 2 x 50 ml | (13.590 Ft/100 ml) | 41p

Sensual
Grace
| 30150

Racing
| 30027
„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig megbízhatsz.
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ERŐ ÉS EGYENSÚLY
TESTNEK ÉS LÉLEKNEK
-25%
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Soul of Nature Hopeful Soul szett
(tusfürdő, testvaj, roll-on)
26115 38p
Merülj el egy harmóniával és belső
egyensúllyal teli világban! Lazíts
a zuhany alatt, majd kényeztesd
bőrödet a tápláló testvajjal!
A 100%-ban természetes illóolajok
illata bergamotttal, rózsával,
római kamillával és szantálfával
harmonizáló hatással van
közérzetedre. A praktikus roll-on
serkenti érzékeid, harmóniába hozza
tested és elméd. Ideális útközben!
16.570,–

12.350,–

-25%
s!
Maradj erő t és

alitásér
A több vit gért
ébersé

„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig megbízhatsz.

100%-BAN TERMÉSZETES
ILLÓOLAJOK

1 | Soul of Nature Hopeful Soul szett | 26115 | 12.350,– | tusfürdő | 200 ml + testvaj | 200 ml + roll-on | 10 ml | 38p
2 | Soul of Nature Strong Soul szett | 26125 | 12.350,– | tusfürdő | 200 ml + testápoló | 200 ml + roll-on | 10 ml | 38p

TÖBB MINT 95% TERMÉSZETES
ÖSSZETEVŐ A TERMÉKEKBEN*


Soul of Nature Strong Soul szett
(tusfürdő, testápoló, roll-on)
26125 38p
Töltsd fel akkumulátoraidat a 100%-ban
természetes borsmenta, eukaliptusz,
kakukkfű és cédrusfa illóolajok
revitalizáló illatának segítségével!
Használd az aktiváló tusfürdőt és a
tápláló testápolót reggel vagy edzés
után! Az egyedülálló hideg-melegkoplex-szel ellátott roll-on felfrissít és
elvonja a figyelmed a feszültségről, ahol
és amikor csak akarod.
16.570 ,–

12.350,–

* Természetes eredet mértéke (NOI=natural origin index) ISO 16128 standard szerint.
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CSAKIS A TE ÍZLÉSED
SZERINT!
Sokszor nincs időd a rendszeres étkezésre?
Akkor a Figu Active shake-ek, levesek, szeletek és
a müzli tökéletes társak lesznek számodra!
Segítenek a fogyásban, illetve a súly fenntartásában1,
valamint tápanyagok, rostok és fehérjék
kiegyensúlyozott keverékét biztosítják a testnek.


RENDELD MEG
KEDVENCEID
MOST
KEDVEZMÉNYES
SZETTBEN!

„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig
megbízhatsz.

Figu Active 3-as mix szett
(szabadon választható shake/leves/müzli)
96552 91p
Készítsd el egyedi 3 részes mixed a
következőkből:
Figu Active shake-ek:
Eper-banán, Latte-Macchiato, Vanília, Krémes
csokoládé vagy Mango lassi ízben
Figu Active Vital áfonyás müzli
Figu Active levesek:
"Mediterrán" paradicsomleves,
"Auberge"burgonyaleves, "India" currys
zöldségkrémleves
35.850,–

-25%

26.690,–

Limitált
nyári íz

Rövid ideig *
szettben is
Shake-ek

VEGETÁRIÁNUS



MAGAS
FEHÉRJETARTALOM2

Figu Active szelet, 6-os doboz

Shake-ek

Müzli

Nugát ízű
80271 32p
MAGAS ROSTTARTALOM

Eper-joghurt ízű
80284 32p
Ropogós karamell ízű
80272 32p

Levesek

8.090,–

1 | Figu Active szelet, 6-os doboz | 8.090,– | 6 szelet, egyenként 60g | (1.348 Ft/szelet) |
Nugát ízű 80271 | Eper-joghurt ízű 80284 | Ropogós karamell ízű 80272 | 32p
2 | Figu Active 3-as mix szett (szabadon választható shake/leves/müzli)
| 96552 | 26.690,– | 3 x 450 vagy 512 g | 91p

Tálalási javaslat

Napi egy étkezés helyettesítése kalóriaszegény táplálkozás mellett segíti a súlymegtartást. Napi két étkezés helyettesítése kalóriaszegény táplálkozás mellett segíti a fogyást.
2
A fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához.
* Amíg a készlet tart!
1
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Fitt és kiegyensúlyozott a
nyár folyamán!
A kiegyensúlyozott sav-bázis
egyensúly segítségével támogathatod
az anyagcserét és biztosíthatod a
belső egyensúlyt.1

IGAZI VITAMINBOMBA
2-ES CSOMAGBAN!


Pro Balance tabletta*
2-es csomag
80124 50p
A sav-bázis egyensúly
támogatója.1
19.100,–

-25%
LAKTÓZMENTES

14.190,–

VEGÁN



-25%

Super Omega 3 kapszula*
2-es csomag
80349 54p
A Super Omega 3 kapszula
omega-3 zsírsavakat tartalmaz,
amelyek segítenek fenntartani az
egészséges szívműködést.2
21.780,–

MESTERSÉGES
SZÍNEZÉKEKTŐL
MENTES

Fenntartható
halászatból

16.190,–
1 | Pro Balance tabletta 2-es csomag
| 80124 | 14.190,– | 2 x 360 tabletta / 252 g | (20 Ft/tabletta ) | 50p
2 | Super Omega 3 kapszula 2-es csomag | 80349 | 16.190,– | 2 x 60 kapszula / 99,3 g | (135 Ft/kapszula ) | 54p
3 | Vita Active 2-es csomag
| 80527 | 10.250,– | 2 x 150 ml | (3.417 Ft/100 ml) | 32p

Vitaminbomba neked:
Ízletes bogyós gyümölcsök
kompakt koncentrátuma 21
természetes gyümölcsből
és zöldségből. Napi egy
teáskanál 10 vitaminnal látja
el a szervezetet! Müzlivel,
túróval, joghurttal vagy
fagylalttal is remekül passzol
– próbáld ki!


Vita Active*
2-es csomag
80527

32p

21 természetes gyümölccsel és
zöldséggel, valamint 10 fontos
vitaminnal a napi vitaminellátás
érdekében.
13.780,–

-25%

10.250,–

A Pro Balance tablettában lévő magnézium hozzájárul a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokhoz és az elektrolit-egyensúly fenntartásához.
Az EPA és a DHA hozzájárul a szív megfelelő működéséhez. Ehhez napi legalább 250 mg EPA és DHA bevitele szükséges.
* Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a változatos és kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot.

1
2
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él, plusz egy
2x Aloe vera mézes ivóg zban
bo
ráadás az évfordulós do
AJÁNDÉK üvegpohárral.


Limitált

Aloe vera mézes
ivógél jubileumi szett
(2x Aloe vera mézes
ivógél + AJÁNDÉK
jubileumi doboz, 1x Aloe
vera mézes ivógél +
üvegpohár)*

96538

92p

Sokoldalú társ az
egészségedért.1,10

31.290,–

ÜNNEPELJÜK ALOE VERA
IVÓGÉLEINKET!

ÜNNEPLÉSRE FEL!
Az aloe vera 20. évfordulójának alkalmából most
minden Aloe vera ivógél kiváló áron kapható.
A limitált jubileumi készlet pedig két ivógélt tartalmaz,
valamint a jubileumi dobozt, mely a kedvenc
ivógéled tartalmazza és egy üveg aloe vera poharat
ajándékként. Szerezd meg ezt az egyedülálló
évfordulós kiadást – amíg a készlet tart!
1 | Aloe vera mézes ivógél jubileumi szett
| 96538 | 31.290,– | 2 x 1000 ml | (1.043 Ft/100 ml) | 92p |
2 | Aloe vera őszibarack ízű ivógél jubileumi szett
| 96539 | 31.290,– | 2 x 1000 ml | (1.043 Ft/100 ml) | 92p |
3 | Aloe vera Immune Plus ivógél jubileumi szett
| 96542 | 34.490,– | 2 x 1000 ml | (1.150 Ft/100 ml) | 104p |
4 | Aloe vera Freedom ivógél jubileumi szett
| 96541 | 34.490,– | 2 x 1000 ml | (1.150 Ft/100 ml) | 104p |
5 | Aloe vera Sivera ivógél jubileumi szett
| 96540 | 34.490,– | 2 x 1000 ml | (1.150 Ft/100 ml) | 104p |
6 | Aloe vera Acai ivógél jubileumi szett
| 96543 | 34.490,– | 2 x 1000 ml | (1.150 Ft/100 ml) | 104p |











Aloe vera őszibarack ízű ivógél jubileumi
szett (2x Aloe vera őszibarack ízű ivógél
+ AJÁNDÉK jubileumi doboz, 1x Aloe vera
őszibarack ízű ivógél + üvegpohár)*

Aloe vera Immune Plus ivógél jubileumi
szett (2x Aloe vera Immune Plus ivógél
+ AJÁNDÉK jubileumi doboz, 1x Aloe
vera Immune Plus ivógél + üvegpohár)*

Aloe vera Freedom ivógél jubileumi
szett (2x Aloe vera Freedom ivógél
+ AJÁNDÉK jubileumi doboz 1 x Aloe
vera Freedom ivógél + üvegpohár)*

Aloe vera Sivera ivógél jubileumi
szett (2x Aloe vera Sivera ivógél
+ AJÁNDÉK jubileumi doboz, 1x Aloe
vera Sivera ivógél + üvegpohár)*

Aloe vera Acai ivógél jubileumi szett
(2x Aloe vera Acai ivógél
+ AJÁNDÉK jubileumi doboz, 1x Aloe
vera Acai ivógél + üvegpohár)*

96539

96542

96541

96540

96543

92p

104p

104p

104p

104p

A testtudatosok Aloe vera
specialistája.1

Az immunrendszer
specialistája3

A mozgásszervi rendszer
specialistája 2,4

A vitalitás
specialistája5,8

A napsütéses napok
specialistája6,7,9

31.290,–

34.490,–

34.490,–

34.490,–

34.490,–

+ AJÁNDÉK jubileumi doboz, 1x Aloe vera mézes ivógél + üvegpohár
+ AJÁNDÉK jubileumi doboz, 1x Aloe vera őszibarack ízű ivógél + üvegpohár
+ AJÁNDÉK jubileumi doboz, 1x Aloe vera Immune Plus ivógél + üvegpohár
+ AJÁNDÉK jubileumi doboz, 1x Aloe vera Freedom ivógél + üvegpohár
+ AJÁNDÉK jubileumi doboz, 1x Aloe vera Sivera ivógél + üvegpohár
+ AJÁNDÉK jubileumi doboz, 1x Aloe vera Acai ivógél + üvegpohár

A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez és a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokhoz.
A C-vitamin hozzájárul a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokhoz.
A C-vitamin, a cink és a szelén hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. A cink szerepet játszik a sejtosztódásban.
4
A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és ezen keresztül a porcok normál állapotának, működésének fenntartásához, valamint a normál csontozat fenntartásához.
5
A C-vitamin hozzájárul a kollagénképződéshez és ezen keresztül az erek normál állapotának, működésének fenntartásához.
6
A réz és a cink hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez; a cink hozzájárul a bőr normál állapotának fenntartásához; a réz hozzájárul a bőr normál
pigmentációjához.
7
A cink, a C -vitamin és a réz hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
8
A C-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
9
A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez; a cink részt vesz az A-vitamin normál anyagcseréjében; a magnézium hozzájárul az elektrolit-egyensúly magtartásához.
10
A C-vitamin fokozza a vas felszívódását a szervezetben.
* Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a változatos és kiegyensúlyozott étrendet és azegészséges életmódot.
1
2
3
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EGY ERŐS DUÓ

„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig megbízhatsz.

A PONTOS TISZTÍTÁSÉRT,
HIGIÉNIÁÉRT ÉS VÉDELEMÉRT

Minden LR MICROSILVER PLUS
termék antibakteriális és vírusölő
MICROSILVER BGTM-t tartalmaz.


MicroSilver Plus fogápoló szett
(fogkrém, szájvíz)
25131 26p
A szájápoló termékcsalád
megszabadítja a szájüreget a
baktériumoktól, és innovatív
védelmet kínál az erős fogak,
az egészséges fogíny és a
kiegyensúlyozott szájflóra
érdekében.
10.440,–

SZABADALMAZTATOTT
TERMÉK1

8.290,–

-20%

MicroSilver Plus arcápoló szett
(arctisztító krém, arckrém)
25004 30p
Az arcápoló termékcsalád célzottan
távolítja el a szennyeződéseket és a
baktériumokat, segít az irritáció ellen, és
hosszú távon finomítja az arcszínt.
11.590,–

AZ LR MICROSILVER
PLUS-SZAL SZEMBEN
A VÍRUSOKNAK ÉS
BAKTÉRIUMOKNAK ESÉLYE
SINCS!
A FUNKCIONÁLIS ÁPOLÓ
CSALÁD TITKA AZ
ANTIBAKTERIÁLIS ÉS
VÍRUSELLENES
MICROSILVER BGTM
HATÓANYAG.

A fogak és az íny egyensúlyban:
Az innovatív szájvíz az antibakteriális
és vírusellenes MicroSilver BG™-nek
köszönhetően ép szájüregi mikrobiomot
biztosít.
Azonnali és hosszú távú hatás: egy tartós,
hálószerű védőfólia véd akár 12 órán
keresztül.

9.190,–

1 | MicroSilver Plus arcápoló szett | 25004 | 9.190,– | arctisztító krém | 150 ml + arckrém | 50 ml | 30p
2 | MicroSilver Plus fogápoló szett | 25131 | 8.290,– | szájvíz | 300 ml + fogkrém | 75 ml | 26p

-20%

FOGORVOSOK
AJÁNLÁSÁVAL *

1. LÉPÉS:
Moss fogat MicroSilver
Plus fogkrémmel!
2. LÉPÉS:
Vigyázz a szájhigiéniádra a
Microsilver Plus szájvízzel!

LR MICROSILVER PLUS fogkrém, szabadalmi szám.: DE 10 2010 063 720
* A szájvízre vonatkozik.

1
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„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig megbízhatsz.

A TISZTA BŐR ÉS A DÚS
HAJ A FÉRFIAK SZÉPSÉGKÍVÁNSÁGLISTÁJÁNAK ÉLÉN ÁLL.
BIZTOSÍTSD AZ ÁPOLT ÉS VONZÓ
MEGJELENÉST MOST EGY
KEDVEZMÉNYES 2 DARABOS
SZETT SEGÍTSÉGÉVEL!

FÉRFI
DOLOG:
ERŐ A
FEJBŐRNEK
ÉS A HAJNAK

Jó, ha tudod:
Az apigenin támogatja
a hajgyökér vérellátását,
a Biotinyl-GHK pedig
elősegíti a hajgyökér
erősebb kapcsolódását.
Az oleanolsavat az
olajfa leveleiből nyerik,
és csökkenti a hajgyökér
visszafejlődését.

-20%

-20%



Zeitgard Platinum szett
(bőröregedés-csökkentő
krém, expressz hűsítő
szemkörnyékápoló)
28469 48p
Gyors és hatékony
öregedésgátló ápoló
férfiaknak – most
egy szettben, mely
egy expressz hűsítő
szemkörnyékápolóból
és egy bőröregedéscsökkentő krémből áll.

L-Recapin szett
(sampon, hajtonik)
27004 44p
Speciális ápolás korai, örökletes
hajhullásban szenvedők
számára. A sampon és tonik*
hosszú távú és rendszeres
használata optimális sikert
biztosít.
18.250,–

14.490,–

* A hajtonikot a DermaTronnier Intézetben
2005-ben, 4 hónapon keresztül tesztelték
20 férfi és 5 nő (21 és 60 év között)
részvételével.

17.290,–

13.690,–

1 | Zeitgard Platinum szett | 28469 | 13.690,– | expressz hűsítő szemkörnyékápoló | 30 ml + bőröregedés-csökkentő krém | 50 ml | 48p
2 | L-Recapin szett
| 27004 | 14.490,– | sampon | 200 ml + hajtonik | 200 ml | 44p
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GYENGÉD ALOE VERA
ÁPOLÁS A

BABÁKNAK ÉS GYERMEKEKNEK

Az aloe vera igazi univerzális és ideális ápoló
a gyermekek érzékeny bőrének: regenerálja,
hidratálja, nyugtatja és védi a bőrt.
Ez az érzékeny tejfogaknál is fontos!
Közben pedig a szórakozást sem szabad
elhanyagolni.


SZÜLÉSZNŐK ÉS
GYERMEKORVOSOK
AJÁNLÁSÁVAL

Aloe vera baba szett
(habfürdő és sampon, popsikrém,
arc- és testápoló)
20318 23p
Gyengéd tisztítás és természetes
ápolás az érzékeny bababőr számára.
A legkiválóbb aloe vera géllel és
értékes bio növényi kivonatokkal.
Parabének, ásványi olajok és
parfümolajok hozzáadása nélkül.
9.390,–

HAJHÚZÁS
NÉLKÜL!


Aloe vera Kids szett (Aloe vera Kids
csillogó fogkrém, Aloe vera Kids 3 az
1-ben tusfürdő, sampon és balzsam)
20330 12p
Gyengéd tisztítás és ápolás a
zuhany alatti nagyszerű szórakozás
mellett, 30% aloe vera géllel,
panthenollal és bio őszibarack
kivonattal. Fogkrém kifejezetten
a gyerekek fogainak: kíméletes
tisztítás és ápolás aloe verával,
xilittel, kalciummal és fluoriddal.
4.690,–

3.690,–

7.490,–

-20%

„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig
megbízhatsz.

Tudományosan
bizonyított: kíméletes
a fogakhoz

-20%

1 | Aloe vera baba szett | 20318 | 7.490,– | 23p
| habfürdő és sampon | 250 ml + popsikrém | 100 ml + arc- és testápoló | 100 ml
2 | Aloe vera Kids szett | 20330 | 3.690,– | 12p
| Aloe vera Kids 3 az 1-ben tusfürdő, sampon és balzsam | 250 ml + Aloe vera Kids csillogó fogkrém | 100 ml
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BESTSELLEREINK MINDENRE HAJRA, TESTRE ÉS ARCRA IS.
HASZNÁLD KI MOST A NÉPSZERŰ
ÁPOLÓSZETTEKET AKCIÓS ÁRON!

Aloe vera arcápoló szett
(nappali krém, éjszakai krém,
szemkörnyékápoló)
20707 47p

-20%

TÖBB FÉNY ÉS
RUGALMASSÁG!

Aloe vera Nutri-Repair hajápoló szett
(sampon, kondícionáló balzsam,
hajmaszk)
20763 30p

A teljes körű arcápoló
készlet gyönyörű, ragyogó
bőrt biztosít éjjel-nappal.
18.550,–

A holisztikus hajápoló rendszer
visszaadja a száraz, igénybevett
haj fényét és rugalmasságát.
Minden termék különleges
feladatot lát el – ideális esetben a
sampont, balzsamot és a maszkot
kombináltan érdemes használnod.
Az eredmény: 3-szor könnyebben
fésülhető* és 90%-kal kevesebb
töredezett haj*.

14.790,–
„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig megbízhatsz.

11.850,–

9.450,–

-20%

Aloe vera haj- és
testápoló szett
20706 27p
Ideális a napi hajápolási
rutinhoz. Akár otthon, akár
útközben – ezzel a három
termékkel mindig, mindenütt
jó. Az aloe vera magas
aránya megadja a bőrnek
és a hajnak a szükséges
nedvességet, és bársonyos
érzetet hagy maga után.
10.890,–

8.550,–

1 | Aloe vera
arcápoló szett
| 20707 | 14.790,– | 47p
| nappali krém | 50 ml
+ éjszakai krém | 50 ml
+ szemkörnyékápoló | 15 ml
2 | Aloe vera
haj- és testápoló szett
| 20706 | 8.550,– | 27p
| Nutri-Repair sampon | 200 ml
+ testápoló balzsam | 200 ml
+ tusfürdő | 250 ml
3 | Aloe vera
Nutri-Repair hajápoló szett
| 20763 | 9.450,– | 30p
| sampon I 200 ml
+ kondícionáló balzsam I 200 ml
+ hajmaszk I 200 ml

-20%

* A sampon, a kondícionáló balzsam és a hajmaszk kombinált használata esetén. A kifésülhetőséget, a töredezés elleni hatékonyságot biofizikális tesztekkel hasonlította a
proDERM hagyományos samponokhoz 2018 januárjában. A Dermatest Intézet 2017 decemberében 40 résztvevőn végzett vizsgálata alapján.
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