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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.

LR Health & Beauty Systems Kft. · H-1191 Budapest · Ady E. út 42–44. 
Tel.: +36 1 477 4245 · Fax: +36 1 477 4248 · Service.hu@LRworld.com 

www.LRworld.com

LR Partnered:

Az LR termékeit LR Partnerek értékesítik.

1 | LR Global Kids Fund karácsonyi csésze | 40192 | 6.990,– | Hetedik, limitált különkiadás. Porcelán, 
mosogatógépben mosható; NewWave bögre (0,3l) a Villeroy & Boch-tól.

3 .000  FT ADOMÁN
Y

Az LR minden eladott karácsonyi csésze után 
3.000 Ft-tal támogatja az LRGKF alapítványt.

LRGKF KARÁCSONYI CSÉSZE

KELETI 
SPA-ÉLMÉNY

FINOM GOURMET-
ÁPOLÁS

GONDOSKODÁS IGAZI 
FÉRFIAKNAK

ÚJ és

AJÁNDÉKOZZ GYEREKEKTŐL 
GYEREKEKNEK! 

limitált

Mozo
Typewriter
www.aloewebshop.hu

https://www.aloewebshop.hu
https://www.aloewebshop.hu/lr-global-kids-fund-karacsonyi-csesze
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12. oldal

IGAZI  
FÉRFIAKNAK 

10. oldal

GOURMET 
LÁNYOKNAK

6. oldal

KEDVENC 
CSALÁDTAGOK

2 3

SZIA TE KEDVES, JÓ, 
HOGY VAGY!  

El tudsz képzelni szebbet annál, hogy a 
szeretteiddel töltöd az ünnepeket? Azokkal, akik 
fontosak neked és akik teljessé teszik az életedet.

Próbálj meg idén minden szerettednek valami 
figyelmességet ajándékozni! Inspirálódj a 
karácsonyi  LR World olalairól, hogy mindenki 
számára megtaláld a tökéletes ajándékot!

Boldog karácsonyt kívánunk Neked és a 
családodnak!

Minden szívvel jelzett terméket 
karácsonyi csomagolásban szállítunk 
– ajándékozásra készen.

FIGYELJ A 
SZÍVRE! Minden eladott termék 

után, ami mellett ezt a 
szimbólumot látod, az 
LR 300 vagy 3.000 Ft-tal 
támogatja a rászoruló 
gyerekeket.
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Tökéletes egyensúly 
a bőrödnek

Milk & Honey testápoló és arcmaszk

Tejben és mézben fürdeni? Már Kleopátra is tudta: a tej széppé 
varázsolja, ellazítja és regenerálja a bőrt. A méz a nyugtató és 
antibakteriális hatásáról ismert.

1 | Milk & Honey szett + ajándékdoboz | 27078   41p | 14.990,– | szettben: habfürdő (250 ml), Multimask (2x17 ml), testápoló (200 ml) és fürdőpárna  
2 | Milk & Honey Multimask | 27079   20p | 5.490,– | 2 x 17 ml (16.147,– Ft/100 ml) | A mézes zselé ápolja és védi a bőrt, antibakteriális és finomítja a bőrképet. A tejes krém 
kisimítja és regenerálja a különösen száraz és durva bőrt. 3 | Milk & Honey habfürdő | 27074-101   11p | 2.990,– | 250 ml | (1196,– Ft/100 ml) | Gyengéden tisztítja a bőrt, 
valamint mézzel és tejjel ápolja. 4 | Milk & Honey testápoló | 27073-101   16p | 4.490,– | 200 ml | (2245,– Ft/100 ml) | Mandulaolajjal, méhviasszal és E-vitaminnal. Nedvességgel 
látja el és ápolja a bőrt. 5 | Fürdőpárna | 40189   15p | 5.990,– | Méret: 38 x 18 cm | Mosható huzat 100% korall filcből 2 átlátszó tapadókoronggal erősítésként.

MILK & HONEY KARÁCSONYI 
SZETTBEN + FÜRDŐPÁRNA

Minden, amire szükséged van: az egy lazító 
mézes-tejes ápolás!

ÚJ és
limitált

TIPP:
1. Tegyél Milk & Honey habfürdőt a fürdővízbe!
2. Használd a Milk & Honey Multimask arcmaszkot
3. Ápold a bőröd a Milk & Honey testápolóval

A FÜRDŐBEN
ÉRTÉKES KÉNYEZTETÉS 

Együtt pedig igazi csodafegyvert alkotnak a puha és 
egyenletes bőrért.
A hagyomány és a modern technológia tökéletes elegye az új Milk 
& Honey Multimask arcmaszkban: duplakamrás kialakítás manuka 
olajjal és feketekömény olajjal.  A legjobb, hogy a maszk két különböző 
textúrát tartalmaz, melyek az arcbőr különböző igényeit elégítik ki:

1. tejes krém a száraz orcákra
2. mézes zselé a zsírosabb t-zónára

Csak vidd fel az arcbőr különböző részeire és várj 10-15 
percet. A maradékot masszírozd a bőrbe, vagy távolítsd el 
egy kozmetikai kendővel. Használd heti 1-2 alkalommal 
igény szerint.

https://www.aloewebshop.hu/milk-es-honey-apolo-szett
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ARAB HAMAM-RITUÁLÉ
A hagyományos keleti gőzfürdő-cermónia a test 
és a lélek tisztítására szolgál. Középpontjában a 

vízgőz általi kikapcsolódás és a szappanos-olajos 
masszázsok állnak. A hamamok eredetileg nyitott 
fürdők voltak, melyeket a középkorban az iszlám 

térségben alakítottak ki.

Az Aloe vera Oriental Spa szettel átélheted ezt a 
keleti világot az otthonodban is. 

Szabadulj ki a hétköznapokból és merülj el a keleti világ 
érzékiségében!
Éld meg a vitalizáló keleties ápolást, ápold megfelelően a stresszes 
és száraz bőrt. Az értékes argánolaj már zuhanyzás közben 
bársonyosan puhává varázsolja a bőrt, az aloe vera nedvességgel 
látja el, a chili kivonat pedig gondoskodik a kellemesen meleg 
kezekről és lábakról.
Elbűvölő édes-fűszeres illattal az otthoni spa-élményért. Szeretni 
fogod!

Érezd magad az 1001 
éjszaka hercegnőjének!

AJÁNDÉK:

1 | Oriental Spa szett + ajándékdoboz | 20800   19p | 6.590,–| Szettben: Aloe vera egzotikus kéz- és lábkrém, Aloe vera egzotikus tusfürdőolaj és ajándék Téli zokni 
(egy méret: 35-39) 98% poliészterből és 2% elasztánból. 2 | Aloe vera egzotikus tusfürdőolaj | 20801   14p | 3.890,– | (1.945,– Ft/100 ml) | 200 ml | Értékes argánolaj 
és 15% aloe vera ápolja a száraz bőrt és nedvességgel látja el. A fűszeres-édes illat bevezet az 1001 éjszaka mesés világába. 3 | Aloe vera egzotikus kéz- és lábkrém | 
20775   11p | 2.990,– |100 ml | A chili kivonat serkenti a mikrokeringést és megkönnyíti a felmelegedést. A krém intenzíven ápolja és regenerálja a bőrt. Tökéletes lazító kéz- és 
lábmasszázshoz.

LR Aloe Via keleti spa-élmény

MINDEN ÉRZÉKEDDEL!
ÉLVEZD A KÉNYEZTETÉST 

Téli zokni a kellemesen 
meleg lábfejért zuhanyzás 
után

ÚJ és
limitált

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-orient-spa-szett
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ALOE VERA  
ARCÁPOLÓ SZETT

1 | Aloe vera arcápoló szett 1. + ajándékdoboz | 20777   53p | 16.390,– | Szettben: Aloe vera hidratáló arcszérum (30 ml), Aloe vera éjszakai krém (50 ml) és Aloe 
vera nappali krém (50 ml). 2 | Aloe vera arcápoló szett 2. + ajándékdoboz | 20735   53p | 16.390,– | Szettben: Aloe vera hidratáló arcszérum (30 ml), Aloe vera 
éjszakai krém (50 ml) és Aloe vera tápláló arckrém (50 ml). 3 | Aloe vera tápláló arckrém | 20740   23p | 6.190,– | (12.380,– Ft/100 ml) |50 ml | Nedvességgel látja el és 
regenerálja a száraz arcbőrt. Tápláló argánolajjal és bio olíva kivonattal. Véd a nedvességvesztéssel szemben és csökkenti a bőrdurvaságot.. 4 | Aloe vera hidratáló 
arcszérum | 20685   27p | 7.590,– | (25.300 Ft/100 ml) | 30 ml | Támogatja a bőrt a 24 órás nedvességmegkötésben és maximalizálja a nedvességraktárakat. Megelőzi 
a bőrszárazság okozta ráncokat. 5 | Aloe vera áfonyás ajakápoló | 20773   9p | 2.390,– | (23.900 Ft/100 ml) | 10 ml | Édes áfonyás aroma és egy leheletnyi rózsa. Extra 
adag ápolás a száraz ajkakra. 6 | Aloe vera fogkrém 2-es csomag | 20715-002   10p | 2.990,– | Szettben: 2x Aloe vera fogkrém 7 | Aloe vera Sensitive fogkrém 
2-es csomag | 20715-001   10p | 2.990,– | Szettben: 2x Aloe vera Sensitive fogkrém 8 | Aloe vera Magic Bubble Mask szett | 20802   22p | 5.990,– | Szettben: Aloe 
vera Magic Bubble Mask (50 ml) és ajándék maszkecset. 9 | Aloe vera arctisztító szett | 20798   36p | 10.990,– | Szettben: Aloe vera arctisztító tonik (200 ml), Aloe vera 
arclemosó tej (200 ml), Aloe vera Magic Bubble Mask (50 ml).

ALOE VERA 
ARCTISZTÍTÓ SZETT

300  FT  ADOMÁN
Y

Aloe vera áfonyás 
ajakápoló:

vagy

Aloe vera hidratáló arcszérum
+ Aloe vera nappali krém
+ Aloe vera éjszakai krém

Aloe vera hidratáló arcszérum
+ Aloe vera tápláló arckrém
+ Aloe vera éjszakai krém

LR ALOE VIA Aloe vera bőrápolás

HIGHLIGHTS FÜR ALLE!
LIMITIERTE ALOE VERA-

az édes áfonya 
illat kényezteti az 
érzékeket! 

Aloe vera arclemosó tej
+ Aloe vera arctisztító tonik
+ Aloe vera Magic Bubble maszk

ALOE VERA 
MAGIC BUBBLE MASZK

1.  Méregtelenítés moringa és gyömbér 
kivonattal

2. Nedvesség 30% aloe vera zselével
3.  Bubble Booster az intenzív 

oxigénellátásért

Ajándék: maszkecset a tökéletes felvitelért

ALOE VERA 
FOGÁPOLÓ SZETTEK

Aloe vera fogkrém   
vagy
Aloe vera Sensitive fogkrém

Limitált

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-intenziv-arcapolo-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-intenziv-arcapolo-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-taplalo-arckrem
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-hidratalo-arcszerum
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-teli-ajakapolo
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-fogkrem-dupla-csomag-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-fogkrem-dupla-csomag-paraben-mentes
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sensitiv-fogkrem-dupla-csomag
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-sensitiv-fogkrem-dupla-csomag
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-magic-bubble-mask
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-magic-bubble-mask
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arctisztito-tonik-es-tej
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-arctisztito-tonik-es-tej
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FINOM TESTÁPOLÁS, AMI 
OLYAN ÍNYCSIKLANDÓ, 

AKÁR A KEDVENC 
TURMIXOD!

1. Oszlass el egy marék Málnás-zselés bőrradírt 
körkörös mozdulatokkal a váll, a dekoltázs, a 
karok és a láb területén, majd masszírozd be 
könnyedén. Néhány perccel később öblítsd le 
vízzel.

2. Nyomj 2-4 fújásnyi Pelyhes pillecukor tusfürdőt 
a kezedre és oszlasd el a tested teljes felületén! 
Néhány perccel később vízzel öblítsd le!

3. Vigyél fel egy evőkanálnyi Vanília mousse 
testápolót a bőrödre, majd élvezd az ápoltság és a 
finom illat csodálatos érzését!

1 |Young Generation szett + ajándékdoboz | 27100   22p | 7.390,– | Szettben: Pelyhes pillecukor tusfürdő & Vanília mousse testápoló & Málnás-zselés bőrradír. 2 | Young Generation 
pillecukor tusfürdő | 27102   11p | 2.990,– | (1.495,– Ft/100 ml) I 200 ml I Az édes krémes hab tisztítja és ápolja a bőrt. 3 | Vanília mousse testápoló | 27101   13p | 3.590,– | 
(1.795,– Ft/100 ml) | 200 ml | Az intenzíven ápoló és nedvességellátó testápoló táplálja és megnyugtatja a bőrt. 4 | Málnás-zselés bőrradír | 27103   11p | 2.990,– | (1.495,– Ft/100 ml) | 
200 ml | A gyümölcsös bőrradír természetes málnamagokkal távolítja el a hámsejteket és finomítja a bőrképet.

Igazi ínyenceknek!

PELYHES PILLECUKOR 
TUSFÜRDŐ

Krémes tusfürdő  csábító  
mályvacukor illattal.

MÁLNÁS-ZSELÉS 
BŐRRADÍR

Málnás-gyümölcsös bőrradír 
igazi málnamagokkal.

VANÍLIA MOUSSE 
TESTÁPOLÓ

Finom vanília illatú 
testápoló, mely azonnal 
függővé tesz.

Pillecukor, málna, vanília – ki tud ellenállni?
Bár nagyon finomnak tűnik, nem fogyasztásra szánjuk.
Az ínycsiklandó, divatos termékek ápoló textúrákkal 
gondoskodnak a bőrödről és garantálják a jó kedvet. Így a 
mindennapos testápolás csupa szórakozás.

ÚJ és
limitált

Ínycsiklandó testápoló szett

TESTÁPOLÁSHOZ DESSZERTKÉNT?
MIT SZÓLNÁL EGY FINOM 

https://www.aloewebshop.hu/young-generation-szett
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Helló, te 
sármos!

1 | Aloe vera férfi Must Have szett + ajándékdoboz | 20435   37p | 11.990,– | Szettben: 4 az 1-ben test-, arc-, haj- és szakállsampon (250 ml), 2 az 1-ben arc- és szakállápoló 
olaj (30 ml), 2 az 1-ben haj és szakállformázó balzsam + ajándék utazótasak. 2 | Aloe vera 4 az 1-ben test-, arc-, haj- és szakállsampon | 20436   15p | 3.990,– | 250 ml 
| (1.596,– Ft/100 ml) | Aloe verával és bio komló kivonattal. Gyengéden tisztítja és frissíti a bőrt egyetlen lépésben. 3 | Aloe vera 2 az 1-ben arc- és szakállápoló olaj | 
20437   20p | 5.490,– | 30 ml | (18.300,– Ft/100 ml) | Aloe verával és bio komló kivonattal. Védi a bőrt és a szőrt a nedvességvesztéssel szemben. 4 | Aloe vera 2 az 1-ben haj- és 
szakállformázó balzsam | 20438   15p | 4.190,– | 50 ml | (8.380,– Ft/100 ml) | Aloe verával és bio komló kivonattal. Formázza, valamint nedvességgel látja el a hajat és a szőrzetet. 
Használatával az idő előtti hajhullás megelőzhető. 5 | LR autóillatosító | 30245   22p | 5.990,– | 1 tárolóból, 2 illatosítóból (mindkettő 60 napig illatozik) és egy csipeszből áll, mellyel 
könnyen az autó szellőzőrácsára erősíthető. Illat: fás jegyek és vitalizáló narancs nyújt igazi élményt vaníliás jegyekkel kombinálva. 6 | Aloe vera borotválkozó gél | 20423   11p | 
3.190,– | 150 ml | (2.127 Ft/100 ml) | Nedvességgel látja és ápoolja a bőrt már a borotválkozás előtt. 7 | Aloe vera borotvahab | 20420   11p | 3.190,– | 200 ml | (1.595 Ft/100 ml) | 
Nyugtatja a bőrt és óvja az irritációktól.

Ajándék

Társ, testvér, apa, fiú...
Az igazi férfiak örülnek a kényeztetésnek: három alaptermék 
hajra és bőrre stílusos vászon utazótasakban. Tisztítás, ápolás 
és formázás friss fás illattal:

Mindenkinek, aki jobban 
szereti, ha szép sima az 
arcbőre: borotválkozó 
hab és borotválkozó 
zselé bőrnyugtató aloe 
verával.

LE A  
SZŐRREL!

AUTÓILLATOSÍTÁS STÍLUSOSAN

Tökéletes ajándékötlet minden autótulajdonosnak: 
decens illat divatos kivitelezésben.
Az egyedülálló illat egyszerre éltető és kellemes 
melegséget sugárzó.

ÚJ és
limitált

utazótasak

Nélkülözhetetlen Aloe vera termékek férfiaknak

SZÜKSÉGE VAN. SE TÖBB, SE KEVESEBB.
MINDEN, AMIRE A FÉRFIAKNAK 

Aloe vera 4 az 1-ben test-, arc-, haj- és szakállsampon ÚJ és
limitált

» igazi mindentudó!

Aloe vera 2 az 1-ben arc- és szakállápoló olaj
» rugalmasság bőrnek és szőrnek egyaránt!

Aloe vera 2 az 1-ben haj és szakállformázó 
balzsam
» csak stílusosan!

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ferfi-must-have-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ferfi-must-have-szett
https://www.aloewebshop.hu/ferfi-borapolas
https://www.aloewebshop.hu/ferfi-borapolas
https://www.aloewebshop.hu/lr-autoillatosito
https://www.aloewebshop.hu/lr-autoillatosito
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1 | Aloe vera baba szett + ajándékdoboz | 20332   37p | 14.790,– | Szettben: habfürdő 
és sampon (250 ml), popsikrém (100 ml), arc- és testápoló (100 ml) és takaró. 2 | Aloe vera 
baba popsikrém | 20319   11p | 3.190,– | 100 ml | Támogatja a sebes bőr regenerációját 
és védi a bőrt a további kisebesedéstől a pelenka területén. 3 | Aloe vera arc- és 
testápoló | 20321   11p | 3.190,– | 100 ml | Erősíti a bőr védekezőképességét és védi 
a nedvességvesztéssel szemben. 4 | Aloe vera habfürdő és sampon | 20320   11p | 
3.190,– | 250 ml | (1.276 Ft/100 ml) | Védi az érzékeny bőrt tisztítás közben a kiszáradástól 
és nedvességgel látja el. 5 | LR babatakaró | 40187   23p | 8.990,– | Méret: 100x80 cm, 
jacquardszövet és pamut, 40 fokon mosható.

Plüssmackó , autó, baba vagy 
kisvasút – a gyerekek sokmindent 
szeretnének és számukra az 
ajándékozás az ünnep csúcspontja.

De nincs olyan ajándék, ami a 
szeretetet, a kedvességet és a 
gondoskodást helyettesítené.

El tudsz képzelni szebbet a boldog 
arcoknál a karácsonyfa alatt?

SZERETET ÉS 
GONDOSKODÁS AJÁNDÉKBA

1 | Aloe vera Kids szett + ajándékdoboz | 20331   13p | 4.190,– | Szettben: 3 az 
1-ben tusfürdő, sampon és balzsam (250 ml), csillogó fogkrém (50 ml) és ajándék 
elefántos fürdőszivacs. 2 | Aloe vera Kids 3 az 1-ben tusfürdő, sampon és balzsam | 
20328   11p | 3.190,– | 250 ml | (1.276,– Ft/100 ml) | Tisztítja, nedvességgel látja el és védi 
a bőrt és a hajat. A különösen gyengéd receptúra javítja a haj kifésülhetőségét. Aloe vera 
zselével, panthenollal és bio barack kivonattal. Trópusi gyümölcsös illatban. 3 | Aloe vera 
Kids csillogó fogkrém | 20329   5p | 1.490,– | 50 ml | (2.980,– Ft/100 ml) | Alaposan 
és kíméletesen tisztítja a tejfogakat. Az aloe vera zselé ápolja a fogínyt, a xilitol véd a 
fogszuvasodással szemben, a kálcium pedig erősíti a fogzománcot. Gyerekbarát fluorid 
tartalom. 0-6 éves gyerekeknek.

Ajándék

Fogbarát

Bőrgyógyászatilag 
tesztelt

Ez ám az ünnep! Gyengéd ápolás és dzsungel-láz a gyerekek 
boldogságáért.
A gyengéden ápoló termékek tökéletesen megfelelnek a gyerekek 
igényeinek és magas aloe vera tartalommal rendelkeznek.
Aloe vera 3 az 1-ben tusfürdő, sampon és balzsam: 
gondosan válogatott receptúra trópusi gyümölcs illattal. 
Különösen kíméletes.
Aloe vera csillogó fogkrém: 
csillogó fogkrém édes mentával tisztítja a tejfogakat kíméletesen 
és alaposan.

Úgy  

szeretlek!
Minden, amire a babáknak szüksége van az ápoltsághoz és a 
védelemhez: praktikus szettben puha, elefántmintás takaróval.
Ideális mindennapi bőrápoláshoz és az azt követő összebújáshoz.

Aloe vera babaápoló szett

ÉRZÉKENY BABABŐRNEK
VÉDELEM ÉS ÁPOLÁS AZ 

ÚJ és
limitált

Limitált

Aloe vera gyerekápoló szett

KICSIKNEK
TÖKÉLETES ÁPOLTSÁG 

elefántos fürdőszivacs

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-baba-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-baba-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-baba-popsikrem-erzekeny-borre
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-baba-popsikrem-erzekeny-borre
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-habfurdo-es-sampon-erzekeny-borre
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-baba-arc-es-testapolo-erzekeny-borre
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kids-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kids-szett
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kids-3-az-1ben-tusfurdo-habfurdo-es-sampon
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-kids-csillogo-fogkrem
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1 | LR ZEITGARD Arctic Winter Cure szett | 71040   39p | 11.990,– I Szettben: Arctic Boost Elixír (14 kapszula) az intenzív téli védelemért, Zeitgard éjszakai maszk (50 ml) a téli 
védelem megtartásáért és ajándék maszkecset. 2 | Beauty Diamonds arc- és testápoló olaj szett + ajándékdoboz | 28316   63p | 18.990,– I Szettben: Beauty Diamonds 
arcápoló olaj (30 ml) az arcra kifejlesztve és Beauty Diamonds bőröregedés-csökkentő testolaj (125 ml) a teljes bőrfelületre. 3 | Beauty Diamonds bőröregedés-csökkentő testolaj | 
28315   43p | 11.990,– | 125 ml | (9.592,– Ft/100 ml) | Tápláló olajokból (makadámiaolaj, mandulaolaj, avokádóolaj, szójaolaj és folyékony sheavaj), regeneráló vitaminokból (A és E) és 
bőrfelületoptimalizáló gyömbér kivonatból álló tripla komplexummal ápolja a testet. 4 | Beauty Diamonds arcápoló olaj | 28314   43p | 11.990,– | 30 ml | (39.967,– Ft/100 ml) |  
6 gazdag olaj (argánolaj, avokádóolaj, jojobaolaj, makadámiaolaj, mandulaolaj és szőlőmagolaj) és válogatott vitaminok kombinációja táplálja, regenerálja és védi a bőrt. 

IGAZI SPECIALISTÁK, HOGY A BŐRÖD 
TÉLEN PUHA ÉS RAGYOGÓ LEGYEN

Télen a bőrödnek különösen tápláló ápolásra van 
szüksége – erre pedig az olajok nyújtják a legjobb 
megoldást.
A Beauty Diamonds bőröregedés-csökkentő testolaj 
értékes olajokkal, regeneráló vitaminokkal és bőrfelület 
optimalizáló gyömbér kivonattal kényezteti a testet és a 
lelket. Arcra a Beauty Diaminds bőröregedés-csökkentő 
arcápoló olaj használata ajánlott: 6 értékes olajjal és 
válogatott vitaminokkal.
Látható és érezhető plusz a fiatalos kisugárzásért!

Ajándék

300  FT  ADOMÁN
Y

Zeitgard Beauty 
Diamonds arc- és 

testápoló olaj szett 
díszdobozban

HOGY MŰKÖDIK AZ ARCTIC 
WINTER CURE?

Az Arctic Boost Elixir (14 kapszula formájában) 
intenzív és aktív téli védelmet biztosít. Két 
héten keresztül vidd fel egy kapszula tartalmát 
reggelente az arcodra. A harmadik héttől vidd fel 
a Zeitgard éjszakai maszkot este a bőrödre heti 2 
alkalommal – ez biztosítja az intenzív regenerációt 
és az Arctic Boost Elixir által biztosított védelem 
megőrzését.

Az Arctic Boost Elixir egyedülálló termék a 
szépségiparban: a Jeges-tenger óriási erejéből az LR 
kutatói egy speciális védőproteint fejlesztettek ki, mely 
segít a bőrnek elsajátítani a természetes hidegellenálló 
védelmet.
A kétfázisú kúra védi a bőrt a hideggel, a száraz 
levegővel és a hideg széllel szemben. A praktikus ecset 
segít a Zeitgard éjszakai maszk felvitelében, ráadásul 
ajándék a szetthez.A 
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KEDVESKEDÉS AZ ÉRZÉKENY 
BŐRNEK

Limitált

LR Zeitgard Arctic Winter Cure
maszkecset

https://www.aloewebshop.hu/lr-zeitgard-arctic-winter-cure
https://www.aloewebshop.hu/lr-zeitgard-arctic-winter-cure
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-arcapolo-es-testapolo-olaj-szett
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-arcapolo-es-testapolo-olaj-szett
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-luxus-testapolo-olaj
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-arcapolo-olaj
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1 | 5in1 Beauty Elixir | 81034   168p | 42.490,– | (5.665 Ft/100 ml) | Szettben: 5in1 Beauty Elixir (30 x 25 ml) és Ajándék mobilgyűrű. A 5in1 Beauty Elixir egyedülálló 
duplakomplexuma gondoskodik a fiatalos szépségről tetőtől talpig. Az aktív komplexum 2,5 g kollagénpeptiddel, 50 mg hyaluronsavval, rézzel, cinkkel és 9 fontos vitaminnal aktiválja a 
szépségfolyamatokat a testben1. A megelőző komplexum aloe vera zselével és 4 másik növényi kivonattal védi a bőrt és segít megelőzni a bőröregedést. Nem tartalmaz édesítőszert, 
mesterséges színezőanyagokat, laktózt és glutént. 2 | Beauty Diamonds ránctalanító éjszakai krém | 28304   43p | 12.090,– | 30 ml | (40.300 Ft/100 ml) | Értékes olajokkal és 
specialis bőröregedés-csökkentő hatóanyagokkal. 3 | Beauty Diamonds szemránckrém | 28306   32p | 8.990,– | 50 ml | (29.967 Ft/100 ml) | Támogatja a szemkörnyéki karikák 
csökkentését, valamint csökkenti a ráncok megjelenését. 4 | Zeitgard 2 bőröregedés-csökkentő készülék és átalakító krémzselé szett | 71007   270p | 94.490,– | Szettben: 
készülék, szemránc szérum (30 ml), átalakító krémzselé (50 ml) az ápolt szemkörnyékekért. 5 | ZEITGARD 1 arctisztító készülék szett normál bőrre | 70036   180p | 62.990,– | 
Szettben: készülék kefével, zselé normál bőrre (125 ml) Pórusmélységű, kíméletes tisztítás.
1  A biotin, a cink, az A-vitamin, a riboflavin és a niacin hozzájárul a bőr normál állaptának megtartásához. A réz hozzájárul a normál bőrpigmentációhoz. A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és a bőr normál funkcióinak megtartásához. A réz hozzájárul a 
kötőszövetek normál állaptának megtartásához. A biotin és a cink hozzájárul a haj normál állapotának megtartásához. A réz hozzájárul a normál hajpigmentációhoz. A cink hozzájárul a körmök normál állapotának megtartásához. Az E-vitamin védi a sejteket az oxidatív 
stresszel szemben. A tiamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez. A B6- és a B12-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. 
Forrás: Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119. Jelentős ránccsökkenés és növekvő kollagénkoncentráció a bőrben 4 hét használat után. Vizsgálat: 100 45-65 éves nő részvételével.

SZÉPSÉGTITOK?
BEAUTY ELIXIR!

A 5in1 Beauty Elixir 5 szépségkívánságot 
biztosít napi egyetlen adaggal: fiatalos 
megjelenés, tiszta bőrkép, feszes bőr, erős 
haj és körmök.1

mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? Ki ne örülne a kedves bókoknak 
karácsonykor? "Ugyanolyan fiatal és csinos vagy, mint  évekkel ezelőtt! Hogy 
csinálod?"

A szépséged titka a hatékony szépségipari termékek kombinációja – kívül és belül.
A különleges 5in1 Beauty Elixir minden nap gondoskodik a belülről fakadó, 
ragyogó szépségről, az LR Zeitgard bőröregedés-csökkentő termékek pedig 
kívülről segítenek megelőzni az idő látható jeleit.

A teljes körű szépségápolás vonzó és fiatalos megjelenést kölcsönöz. ... és kívülről!

LR LIFETAKT 5IN1 BEAUTY ELIXIR & LR ZEITGARD

AJÁNDÉK:

Az igazi szépség 
belülről fakad...

TÜKRÖM, TÜKRÖM...

Mutasd a szépséged!
A mobilgyűrűvel 
minden szelfi tökéletes 
lesz!

https://www.aloewebshop.hu/beauty-elixir
https://www.aloewebshop.hu/beauty-elixir
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-ranctalanito-ejszakai-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-ranctalanito-ejszakai-krem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-szemranckrem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-beauty-diamonds-szemranckrem
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-2-bororegedes-csokkento-keszulek-hidrataloval
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-arctisztito-keszulek-szett-normal-borre-ajandekkal
https://www.aloewebshop.hu/zeitgard-arctisztito-keszulek-szett-normal-borre-ajandekkal
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MUST HAVE: STÍLUSOS 
KOZMETIKAI TÁSKA
Praktikus és stílusos, innovatív 
kozmetikai táska. Ebbe a 
kozmetikai táskába minden 
belefér, ami a karácsonyi és 
szilveszteri sminkeket illeti. 
Amikor pedig kinyitod, 
könnyedén bármit megtalálsz 
benne. Ideális utazáshoz is!

Több, mint 10 percet töltesz a tükör előtt, mielőtt elindulsz otthonról?

Nem sminkelek, a természetesség 
híve vagyok. Ez igaz a körmeidre is?

Szereted feltűnően sminkelni magad 
az ünnepnapokon?

A SZÉPSÉGCSOMAGOD: 
LR COLOURS 
KÉZÁPOLÓ SZETT

A SZÉPSÉGCSOMAGOD: 
LR COLOURS & LR DELUXE 
KARÁCSONYI SZETT

A SZÉPSÉGCSOMAGOD:  
LR COLOURS & LR DELUXE 
SZILVESZTERI SZETT

1 | LR Colours kézápoló szett + ajándékdoboz | 10415   17p | 5.990,– | Szettben: professzionális körömreszelő, körömpolírozó, kéz- és körömápoló szérum (15 ml) és 
körömápoló olaj (5,5 ml). 2 | LR Colours & Deluxe Karácsony szett + ajándékdoboz | 10456   35p | 12.290,– | Szettben: Körömlakk Ultra Violet (5,5 ml); Deluxe fémes 
fényű szemkontúrceruza Velvet Violet (0,37 ml); Colours Extreme Volume szempillaspirál (11 ml); Colours szemhéjfesték Vintage Rose ’n’ Grape (2 x 1,25 g) és stílusos 
kozmetikai táska 3 | LR Colours & Deluxe Szilveszter szett + ajándékdoboz | 10457   35p | 12.290,– | Szettben: Körömlakk Dark Silvergrey (5,5 ml); Deluxe fémes 
fényű szemkontúrceruza Gorgeous Grey (0,37 ml); Colours Extreme Volume szempillaspirál (11 ml); Colours szemhéjfesték Vintage Rose ’n’ Grape (2 x 1,25 g) és stílusos 
kozmetikai táska 4 | LR Colours körömápoló olaj | 10418   8p | 1.990,– | 5,5 ml | Intenzív, tápláló ápolás körmökre és körömágyra. 5 | LR Colours csillogó körömlakk – 
Dark Silvergrey | 10342-56   6p | 1.890,– | 5,5 ml | Tökéletesen fed, ragyog és tartós. 6 | LR Colours csillogó körömlakk – Ultra Violet | 10342-55   6p | 1.890,– | 5,5 ml | 
Tökéletesen fed, ragyog és tartós. 7 | Stílusos kozmetikai táska | 40188   13p | 4.490,– | Praktikus kialakítás, hogy egyszerre átláthasd minden sminkcuccodat.
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SZÉPSÉGTIPP:

TALÁLD MEG A TÖKÉLETES SZÉPSÉGCSOMAGOT!
MELYIK TÍPUSBA TARTOZOL?

LR COLOURS & LR DELUXE MAKE-UP

NEM

TERMÉSZETES

Limitált

IGEN

NEM NEM IGENIGEN

Szereted a természetességet és nem 
használsz sminket.  
Fontos azonban számodra a kezed 
és körmeid ápoltsága.

A visszafogottságot és a kevésbé 
feltűnő sminket kedveled. Ha egyszer 
megtalálod a stílusod, nem változtatsz.

A divatos színek a kedvenceid. 
Szívesen variálod a megjelenésedet 
ruha vagy alkalom szerint.  
A sminkek terén is mindig 
naprakész vagy. 

KLASSZIKUS DIVATOS

Igénybevett, száraz 
körmök esetén 
használd az LR Colours 
körömápoló olajat 
naponta 1 alkalommal, 
normál körömágy esetén 
heti 1-2 alkalommal. 
Masszírozd be 
a körmödbe és a 
körömágyadba!

ÚJ és
limitált

https://www.aloewebshop.hu/lr-colours-kezapolo-szett
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Csodálatos karácsonyi hangulat – de néha mégis 
túl sok.
Töltődj fel másodpercek alatt az innovatív dupla 
komplexum által!

Ne stresszelj a karácsonyfa 
alatt!

1 | Restart Yourself olaj | 81070   16p | 4.490,– | 10 ml | (44.900,– Ft/100 ml) | Esszenciális olaj mentollal, kámforral, eukaliptuszolajjal és kenderolajjal – ellazítja és felfrissíti az 
érzkeket. 2 | LR Himalája masszázsgyertya | 40179   15p | 5.990,– | 100 g | 10-12 használatra. Karamell, érzéki jázmin és tonkabab illatkompozíciója. Rövidítsd meg a kanócot 
minden használat előtt 0,5 cm-rel.

ÉRZÉKI CSÁBÍTÁS

Az új, csábító illatkompozíció egyszerűen 
verhetetlen, ha romantikáról van szó. Tökéletes 
relaxálásra és kikapcsolódásra az ünnepi 
rohanás után.

HASZNÁLAT: gyújtsd meg a gyertyát 3-5 
percre, amíg a viasz masszázsolajjá folyósodik. 
Vigyél fel néhány cseppet a bőrödre és 
masszírozd be gyengéden.

HASZNÁLAT

Mozgasd a görgős fejet a 
homlokodon, a halántékodon és a 
nyakadon balról jobbra és élvezd 
az azonnali hatást!

ÚJ és
limitált

LR LIFETAKT Restart Yourself olaj és LR Himalája masszázsgyertya

ÜNNEPNAPOKON!
TÖLTŐDJ FEL ÉS KAPCSOLÓDJ KI AZ 

Az egyedülálló hideg-meleg komplexum 
kenderolajjal stimulálja a bőrreceptorokat, ellazít 
és eltereli a figyelmet a fejfájásról.

A hatékony energiakomplexum 
eukaliptuszolajjal, mentollal és kámforral 
frissíti fel az érzékeidet és a tested – nagyobb 
koncentráció és energia, tiszta fej.

A teljes körű kikapcsolódásról egy kellemes 
masszázs gondoskodik a Himalája 
masszázsgyertyával.

ÚJ és
limitált

https://www.aloewebshop.hu/restart-yourself-olaj
https://www.aloewebshop.hu/restart-yourself-olaj
https://www.aloewebshop.hu/lr-himalaja-masszazsgyertya
https://www.aloewebshop.hu/lr-himalaja-masszazsgyertya
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1 | PURE by Guido Maria Kretschmer férfi szett + ajándékzsacskó | 30541   53p | 17.490,– | Szettben: Eau de Parfum férfiaknak (50 ml) és parfümös haj- és testsampon 
(200 ml). 2 | PURE by Guido Maria Kretschmer női szett + ajándékzacskó | 30531   56p | 18.490,– | Szettben: Eau de Parfum nőknek (50 ml) és parfümös testápoló (200 ml) 
3 | PURE by Guido Maria Kretschmer férfi Edp | 30540   54p | 15.750,– | (31.500 Ft/100ml) | 50 ml | Illatkompozíció sáfrányból, guajakfából és ámbrából. 4 | PURE by Guido 
Maria Kretschmer parfümös haj- és testsampon | 30542   18p | 4.990,– | 200 ml | (2.495,– Ft/100 ml) | Illatkompozíció sáfrányból, guajakfából és ámbrából. 5 | PURE by 
Guido Maria Kretschmer női Edp | 30530   54p | 15.750,– | (31.500 Ft/100ml) | 50 ml | Barackból, jázminból és cédrusfából álló illatkompozíció. 6 | PURE by Guido Maria 
Kretschmer parfümös testápoló | 30532   22p | 5.990,– | 200 ml | (2.995,– Ft/100 ml) | Barackból, jázminból és cédrusfából álló illatkompozíció.

a friss-virágos illathoz passzoló parfümös testápolóval.
parfümös haj- és testsampon karizmatikus illattal, akár a férfi parfüm.

PURE BY GUIDO MARIA KRETSCHMER
NŐKNEK ÉS FÉRFIAKNAK

Sugárzol a pozitív energiától és mindenkit lelkesít az 
életörömöd?
Pont neked szánjuk a közkedvelt dizájner kellemes illatát, 
melyet azért alkotott, hogy inspirálódj és önmagad lehess 
az élet minden pillanatában.

PURE by Guido Maria Kretschmer

NŐKNEK ÉS FÉRFIAKNAK
IGAZÁN KELLEMES ILLATOK 

Mindkét PURE by Guido Maria Kretschmer illat díszdobozban –  
ajándékozásra készen!

ÚJ és
limitált

Nőknek:
Férfiaknak:

https://www.aloewebshop.hu/pure-by-guido-maria-kretschmer-ferfi-haj-es-testsampon
https://www.aloewebshop.hu/pure-by-guido-maria-kretschmer-ferfi-szett
https://www.aloewebshop.hu/pure-by-guido-maria-kretschmer-ferfi-szett
https://www.aloewebshop.hu/pure-by-guido-maria-kretschmer-noi-szett
https://www.aloewebshop.hu/pure-by-guido-maria-kretschmer-noi-szett
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1 | Guido Maria Kretschmer luxus szobaillatosító gyertya 2-es szett (szabadon kombinálható)  40168   50p | 19.490,– | Szettben: Egyszerű elegancia, Ünnepi fantázia, 
310 g/db 2 | Guido Maria Kretschmer luxus szobaillatosító gyertya Egyszerű elegancia | 40166   28p | 10.490,– | 310 g | Stílusos-érzéki illatgyertya. Illatcsokor mandarinnal, 
rózsával és vaníliával. 3 | Guido Maria Kretschmer luxus szobaillatosító gyertya Ünnepi fantázia 40167   28p | 10.490,– | 310 g | Elegáns- karizmatikus illatgyertya. Friss-
aromás akkordok bergamottból, kasmírból és bőrből. 4 | Guido Maria Kretschmer luxus szett nőknek + ajándékzacskó 30206   44p | 14.490,– | Szettben: Edp nőknek (50ml) 
és testápoló (200 ml). 5 | Guido Maria Kretschmer luxus szett férfiaknak + ajándékzacskó 30227   43p | 13.490,– | Szettben: Edp férfiaknak (50 ml) és tusfürdő (200 ml). 
6 | Guido Maria Kretschmer Eau de parfum hölgyeknek 30200   40p | 11.350,– | 50 ml | (22.700 Ft/100ml) | Az elegancia és a csábítás egy mandarinból, rózsából és vaníliából 
álló illatcsokorban találkozik. 7 | Guido Maria Kretschmer Eau de parfum uraknak 30220   40p | 11.350,– | 50 ml | (22.700 Ft/100ml) | Friss-aromás kompozíció bergamottból, 
borsból és bőrből. 8 | Guido Maria Kretschmer testápoló | 30201   22p | 5.990,– | 200 ml | (2.995 Ft/100ml) | Mandarin, rózsa és vanília illattal. 9 | Guido Maria Kretschmer 
tusfürdő | 30228   19p | 4.990,– | 200 ml | (2.495 Ft/100 ml) | Bergamott, bors és rózsa illattal.

Nem tudsz betelni Guido illataival? A Guido Maria Kretschmer luxus 
szobaillatosítóval stílusos illatparadicsommá varázsolhatod az otthonod.

GUIDO MARIA KRETSCHMER 
ILLATGYERTYA
STÍLUSOS. ELEGÁNS. ÉRZÉKI.
ÉS MILYEN JÓ AZ ILLATA!

A legjobb ajándék a dizájner rajongóinak: 
Guido Maria Kretschmer nőknek és férfiaknak. 
A női illat elegáns és nőies, a férfi pedig 
karizmatikus és aromás. Mindkét parfüm 
időtlen és nemes.

Az ünnep alkalmából most limitált szettben 
parfümös testápolóval nőknek vagy parfümös 
tusfürdővel férfiaknak.

GUIDO RAJONGÓKNAK
DIZÁJNER ILLATOK 
Guido Maria Kretschmer illatok nőknek és férfiaknak

https://www.aloewebshop.hu/guido-maria-kretschmer-luxus-illatosito-szett
https://www.aloewebshop.hu/guido-maria-kretschmer-noi-dizajner-szett
https://www.aloewebshop.hu/guido-maria-kretschmer-ferfi-dizajner-szett
https://www.aloewebshop.hu/karacsonyi-akcio


1 | Femme Noblesse szett | 30371   36p | 10.990,– | Szettben: Eau de parfum (50 ml) 
és testápoló (200 ml) 2 | Femme Noblesse Edp  | 30372   28p | 8.090,– | 50 ml | 
(16.180 Ft/100 ml) | Klasszikus és időtlen – narancsvirággal, ylang-ylanggal, vaníliával 
és értékes Tonka Absoluttal. 3 | Femme Noblesse testápoló | 30370   24p | 5.990,– | 
200 ml | (2.995 Ft/100 ml) | Narancsvirág, ylang-ylang, vanília és értékes Tonka Absolut 
illattal.

Próbáld ki itt az 
illatot és álmodozz 
New Yorkról!

A LEGJOBB  
IDŐPONT A LUXUS PILLANATOKRA

Az elegáns, púderes női illat egy nagyon izgalmas 
kompozíció. Ugyanez az illat kifejezetten a téli időszakra: 
tápláló parfümös Femme Noblesse testápoló. Most 
ünnepi ajándékszettben. Klasszikus csábítás tetőtől 
talpig – tökéletes a karácsonyi időszakra!
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ÜVEGBE ZÁRT LUXUS

Milyen lenne egy izgalmas illatutazás a Nagy 
Almában? A téli illatok elvezetnek a csillogó és 
lélegzetelállító new yorki csodavilágba. 
Ez a karácsonyi vásárlás egy különleges módja.

Az illatra emlékezni kell, saját 
karaktere kell, hogy legyen és 
maradandó nyomot kell hagynia. 
Ezért kell "felpróbálni" a 
parfümöket, mint a ruhákat, és 
megnézni, illetve megszagolni, hogy 
áll neked. 

Ne feledd: a szerelemhez az orron át 
is vezet az út!

AZ ILLATOK MÁGIÁJA

4 | LR Classics Deluxe New York 2-es csomag (szabadon választható) 
30292   29p | 8.990,– | 2 x 50 ml | Szettben: Edp nőknek (50 ml) és Edp férfiaknak 
(50 ml) 5 | LR Classics Deluxe New York nőknek | 3295-129   20p | 5.490,– | 50 ml | 
Illatkompozíció bergamottból, narancsvirágból és ámbrából. 6 | LR Classics Deluxe 
New York férfiaknak | 3295-164   20p | 5.490,– | 50 ml | Illatkompozíció fahéjból, 
cédrusfából és tabakból.

*Húzd végig a csuklód az oldalon és próbáld ki az illatot

Femme Noblesse illat és ápolás

LR CLASSICS DELUXE
New York nőknek és férfiaknak

ÚJ és
limitált

ÚJ és
limitált

https://www.aloewebshop.hu/lr-classics-deluxe-new-york-parfum-szett
https://www.aloewebshop.hu/femme-noblesse-noi-szett-parfum-es-testapolo
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Szett  
díszdobozban

Készen  
állsz az élet 
dzsungelére?

300  FT  ADOMÁN
Y A KULTIKUS JUNGLE MAN

Már 25 éve a férfiak – és nők! – kedvence 
az ellenállhatatlan kisugárzásával.  
A titka: az egzotikus kompozíció  
dzsungel-lázat hoz a mindennapokba.  
Ezzel az illattal minden lehetséges – 
próbáld ki!

1 | Jungle Man szett + ajándékdoboz | 30483   42p | 12.990,– | Szettben: Edp (50 ml), 2 az 1-ben sampon és tusfürdő (200 ml), 
after shave (100 ml) 2 | Jungle Man Edp | 3430   28p | 8.090,– | 50 ml | (16.180 Ft/100ml) | Levendula, menta és tonkabab 
illatkompozíciója. 3 | Jungle Man 2 az 1-ben sampon és tusfürdő | 3147   14p | 3.890,– | 200 ml | (1.945,– Ft/100 ml) | Levendula, 
menta és tonkabab illattal. 4 | Jungle Man after shave | 3432   17p | 4.790,– | 100 ml | Levendula, menta és tonkabab illattal. 
5 | Jungle Man Extreme Edp | 30490   28p | 8.090,– | 50 ml | (16.180 Ft/100ml) | Üröm, eukaliptusz és pacsuli illattal.

Nem félénkeknek: extra adag dzsungel-láz mindenkinek, aki a szabad, 
független életvitelt kedveli és az ünnepnapokba is csempészne némi 
vadságot. A Jungle Man szettel a férfiak tetőtől talpig kalandra készek! 
A levendula, menta és tonkabab izgalmas elegye mély benyomást hagy 
mindenkiben.

A bátraknak: Jungle Man Extreme. A klasszikus Jungle Man merész és 
extrém kiadása. Nulláról 100%-ra prögeti a dzsungel-lázat. Próbáld ki 
most!

Limitált

EZ A KARÁCSONY VAD LESZ!
ZÖLD. FORRÓ. SZEXI.
JUNGLE MAN SZETT ÉS JUNGLE MAN EXTREME

https://www.aloewebshop.hu/jungle-man-after-shave
https://www.aloewebshop.hu/jungle-man-sampon-es-tusfurdo-2-az-1ben
https://www.aloewebshop.hu/jungle-man-ferfi-szett
https://www.aloewebshop.hu/jungle-man-extreme-parfum
https://www.aloewebshop.hu/jungle-man-extreme-parfum
https://www.aloewebshop.hu/jungle-man-extreme-parfum
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1 | Bruce Willis szett | 30143   43p | 13.490,– | Szettben: Edp (50 ml), 2 az 1-ben sampon és tusfürdő (200 ml) 2 | Bruce Willis Personal Edition szett | 30500   43p | 13.490,– | Szettben: 
Edp (50 ml), 2 az 1-ben sampon és tusfürdő (200 ml) 3 | Bruce Willis Personal Edition limitált téli Edp | 30044   40p | 11.350,– | 50 ml | (22.700 Ft/100 ml) | Érzéki bőrrel, értékes ouddal 
és egy leheletnyi dohánnyal. 4 | Bruce Willis Personal Edition Edp | 2950   40p | 11.350,– | 50 ml | (22.700 Ft/100 ml) | Citrusokkal, pacsulival, ouddal, dohánnyal és bőrrel. 5 | Bruce Willis 
Personal Edition 2 az 1-ben sampon és tusfürdő | 2951   18p | 4.990,– | 200 ml | (2.495 Ft/100 ml) | Citrus, pacsuli, oud és bőr illattal. 6 | Bruce Willis Edp | 3505   40p | 11.350,– | 50 ml | 
(22.700 Ft/100 ml) | Cédrusfával, borssal, vetiverrel és grépfrúttal. 7 | Bruce Willis 2 az 1-ben sampon és tusfürdő | 3521   18p | 4.990,– | 200 ml | (2.495 Ft/100 ml) | Cédrusfával, vetiverrel és 
grépfrúttal.

Bruce Willis, Hollywood legendája igazán sokoldalú – neked melyik oldala a kedvenced?

3.  A CSALÁDFŐ: meleg, laza és felszabadult, mint egy kellemes téli este a kandalló előtt – ez a limitált 
Bruce Wiliis Personal Edition Winter Edition illata.

Ismerd meg 
testközelből 
a hollywoodi 

sztárt!

AK
CI
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Limitált

IGAZI FÉRFI. MI MÁS?
GENTLEMAN VAGY AKCIÓHŐS?
BRUCE WILLIS SZTÁRILLATOK

1.  AZ AKCIÓHŐS: a klasszikus Bruce Willis illat tökéletesen megtestesíti: becsületes, férfias, de nem 
konvencionális.

2.  A GENTLEMAN: a Bruce Willlis Personal Edition a sármos sztár személyes oldalát hozza előtérbe 
– karakteres, elegáns, karizmatikus.

Választottál kedvenc illatot? 

https://www.aloewebshop.hu/bruce-willis-personal-edition-limitalt-teli-parfum
https://www.aloewebshop.hu/bruce-willis-szett
https://www.aloewebshop.hu/bruce-willis-personal-edition-parfum-es-tusfurdo
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A technikai változtatások jogát fenntartjuk. 
A képek nem felelnek meg az eredeti 
méretnek. A színek élőben kicsit eltérhet-
nek a képen láthatótól.

Válogatott dizájner darabjaink között az igényes 
individualisták is megtalálják a kedvencüket. Klasszikus 
órák nőknek és férfiaknak, valamint elegáns nyaklánc 
és fülbevaló Swarovski kristállyal® díszítve – az 
ékszerkedvelők szívének elrablója.

AZ IGAZI LUXUS IDEJE
Szeretnél különös örömet szerezni a 
szeretteidnek? Ajándékozz nekik időt! 
Az idő a legértékesebb dolog a rohanó 
mindennapokban. Az értékes óra 
jelzésértékű.

Az aranyozott női óra a modern nők 
kötelező kiegészítője.

A sportos-elegáns férfi óra kialakítása 
markáns és laza.

1 | LR aranyozott női óra | 69037   147p | 51.490,– | Limitált és számozott. Szíj és tok átmérője: 36 mm. Aranyozott nemesacél. Kijelző: üveg. 5 barig vízálló. Kb. 48 g. 
Ajándékdobozban. 2 | LR férfi óra | 69038   173p | 59.990,– | Limitált és számozott. Szíj és tok átmérője: 43 mm. Nemesacél. Kijelző: üveg. 5 barig vízálló. Kb. 118 g. 
Ajándékdobozban. 3 | LR Swarovski® ékszer szett + ajándékdoboz | 69041   83p | 32.990,– | Szettben: nyaklánc és fülbevaló Swarovski® kristályokkal. 4 | LR nyaklánc 
Swarovski® kristályokkal  | 69039   45p | 18.190,– | Hossz: 45 cm (+5 cm hosszabbítás). Exkluzív dizájn az LR-nek. Aranyozott nemesacélból készült, eredeti Swarovski® 
kristályokkal. Ajándékdobozban. 5 | LR fülbevaló Swarovski® kristályokkal  | 69040   45p | 18.190,– | Exkluzív dizájn az LR-nek. Aranyozott nemesacélból készült, eredeti 
Swarovski® kristályokkal. Ajándékdobozban.

LR ÉKSZERSZETT SWAROVSKI® 
KRISTÁLLYAL DÍSZÍTVE

Klasszikus elegancia modern interpretációban: 
nyaklánc és fülbevaló aranyozott nemesacélból, 
eredeti Swarovski® kristályokkal díszítve, kizárólag 
az LR-nek. Tökéletes ajándék a ragyogó 
megjelenésért az ünnepnapokon.

ÚJ és
limitált

 ÚJ és
limitált

ÉKSZERVADÁSZOKNAK

KÜLÖNLEGES DARABOK 

LR órák és LR ékszerek

MODERN, NEMES, IDŐTLEN:
a legszebb ajándék a legkedvesebbeknek.

https://www.aloewebshop.hu/lr-ajandekdobozos-chronograph-ferfi-ora
https://www.aloewebshop.hu/lr-ajandekdobozos-chronograph-ferfi-ora
https://www.aloewebshop.hu/lr-ajandekdobozos-noi-ora-limitalt
https://www.aloewebshop.hu/karacsonyi-akcio
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Ezekkel az illatgyertyákkal nyert ügyed van a dekorációk 
szerelmeseinél! A trendi fémes kivitelezés aranyban, ezüstben 
vagy rozéaranyban az otthonod figyelemfelkeltő darabjaivá 
teszi őket. A csábító télies illat pedig kellemes karácsonyi 
hangulatot áraszt az otthonodban. Válassz a 3 különböző illat 
és szín közül vagy kombináld mindhármat!

1 | LR illatgyertya 3-as csomag | 40191   18p | 7.490,– | Szettben: szabadon 
választható Arany pillantok -Csábító alma, Rozéarany álmok-Nyugtató narancs, 
Ezüst ragyogás-Pezsdítő fűszerek. 2 | LR illatgyertya Arany pillanatok – Csábító 
alma | 40190-1   7p | 2.690,– | 100 g | Aromás sült alma illattal. Égési idő: kb. 
24 óra. Ajándékdobozban. 3 | LR illatgyertya Rozéarany álmok-Nyugtató 
narancs | 40190-2   7p | 2.690,– | 100 g | Télies puncsillattal. Égési idő: kb. 24 
óra. Ajándékdobozban. 4 | LR illatgyertya Ezüst ragyogás-Pezsdítő fűszerek | 
40190-3   7p | 2.690,– | 100 g | Karácsonyi fűszeres illattal. Égési idő: kb. 24 óra. 
Ajándékdobozban.

* Élelmiszer tárolására vagy tálalására nem megfelelő.

ÚJ és
limitált

GYERTYÁK FÉMES KIVITELBEN
DIVATOS ÉS MELEG: 
LR illatgyertyák

A gyertyák leégése után a fémes üvegcséket 
lakásdekorációként* használhatod.
TIPP:

https://www.aloewebshop.hu/karacsonyi-gyertya-3-darabos-csomag


3938

  R
AJ

ON
GÓ

A kedvenc teádat 
mindenhová magaddal 

viheted

1 | LR elviteles teás üveg | 40193   23p | 8.990,– | Űrtartalom: kb. 430 ml. Duplafalú üveg értékes bambusztetővel és integrált nemesacél teaszűrővel. Az üveg és szűrő 
mosogatógépben mosható. 2 | Cistus Incanus sültalmás teakeverék | 80556   10p | 2.390,– | 75 g I (3.187 Ft/100 g) | Téli teaélvezet 55% cistus incanus 
levélből, 21% almadarabbal és 10% fahéjjal. Természetes aromákkal. 3 | LR Teásdoboz | 95196   5p | 1.790,– | Méretek: 16,5 x 11,7 x 6 cm. Tartalom: 250 g. 
Limitált, dekoratív dizájn. 4 | Herbal Fasting diétás teakeverék | 80205 | 6.150,–   25p | 250 g | (2.460 Ft/100 g) | Könnyű tea értékes gyógynövényekkel.  
5 | Cistus Incanus teakeverék szett | 80558   17p | 5.490,– | Cistus Incanus teakeverék, Cistus Incanus sültalmás teakeverék 

LR LIFETAKT
SÜLTALMÁS TEAKEVERÉK & 
TEÁSDOBOZ

Ajándékozz melegséget belülről!
Ittál már sültalma ízű teát?
Csodálatos illata és mennyei íze könnyen a 
kedvenceddé fog válni! Válogatott összetevők, mint az 
almadarabok és a fahéj egyvelege igazi jótékony 
élvezetet nyújt. A tea lenyűgöző aromája kibontakozik a 
dekoratív teásdobozban, ami a konyha dísze is lehet. 
Nem csak karácsonykor.

Szereted a teát? Üvegből készült teásüvegünk 
bambusztetővel csodás találmány. Így a friss 
levegőn is élvezheted a frissen főzött, forró teát.

A duplafalú üveg gondoskodik az igazán 
hatékony izoláló hatásról.

Az integrált szűrőnek köszönhetően szálas 
teákhoz is tökéletes.

Próbáld ki benne a Herbal Fasting diétás 
teakeveréket!

TEAKEDVELŐNEK
KÖTELEZŐ MINDEN 
LR elviteles teás üveg

A tartós anyagok, mint a bambusz 
és az üveg kíméletesek a környezetre.
TIPP!: ÚJ és

limitált

Limitált

https://www.aloewebshop.hu/cistus-incanus-teakeverek-szett
https://www.aloewebshop.hu/lr-elviteles-teas-uveg
https://www.aloewebshop.hu/figuactiv-dietas-tea-fogyokurazoknak
https://www.aloewebshop.hu/lr-teasdoboz
https://www.aloewebshop.hu/karacsonyi-akcio
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 � � � � A MOZGÁSSZABADSÁG 
SPECIALISTÁJA5

300  FT  ADOMÁN
Y

A JÓ KÖZÉRZET 
SPECIALISTÁJA2

AZ 
EGÉSZSÉGTUDATOSOK 
SPECIALISTÁJA3

A VITALITÁS 
SPECIALISTÁJA4

1 | Aloe vera egészségbox Immune Plus + ajándékdoboz | 81015   69p | 20.990,– | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe vera Immune Plus ivógél és Aloe vera elsősegély spray. 
Háromszoros hatékonyság az immunrendszerért: erősít, aktivál és stimulál.1 2 | Aloe vera egészségbox Méz + ajándékdoboz | 80710   63p | 18.990,– | 2 x 1000 ml | 
2 x Aloe vera mézes ivógél és Aloe vera elsősegély spray. Három alkotóelem az általános jó közérzetért: ellátás, védelem és anyagcsere3,5,6. 3 | Aloe vera egészségbox 
Őszibarack + ajándékdoboz | 80712   63p | 18.990,– | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe vera őszibarack ízű ivógél és Aloe vera elsősegély spray. Háromszoros hatékonyság 
egészségtudatosoknak: könnyed, stimuláló és regeneráló1,3. 4 | Aloe vera Sivera egészségbox + ajándékdoboz | 80713   69p | 20.990,– | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe vera Sivera 
ivógél és Aloe vera elsősegély spray. Háromszoros hatékonyság a nagyobb vitalitásért: stabilizálás, gondoskodás és védelem4,6,7. 5 | Aloe vera Freedom egészségbox 
+ ajándékdoboz | 80714   69p | 20.990,– | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe vera Freedom ivógél és Aloe vera elsősegély spray. Háromszoros hatékonyság a mozgásszerveknek: 
mozgékonyság, erő és energia3,5. 6 |  Cistus Incanus szájspray | 80326   23p | 6.150,– | 30 ml | (20.500 Ft/100 ml) | Fújd közvetlenül a torkodba. Útközben is ideális. 86% 
Cistus Incanus kivonattal, 38% C-vitaminnal és 42% E-vitaminnal a napi adagban. 7 | Cistus Incanus kapszula | 80325   44p | 10.690,– | 60 kapszula. A napi C-vitamin 
szükséglet 100%-át fedezi. 72% Cistus Incanus kivonatot és 20% cinket tartalmaz a napi adag.

1 A C-vitamin, a cink és a szelén hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
2 A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
3 A C-vitamin hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez.
4 A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és a véredények normál működéséhez.
5 A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez, valamint a csontok és a porcok normál állapotának megtartásához.
6 A C-vitamin növeli a vasfelvételt.
7 A C-vitamin védi a sejteket az oxidatív stresszel szemben.

AZ
 E

GÉ
SZ

SÉ
GT

UD
AT

OS

Szíveden viseled a szeretteid sorsát? Ajándékozz nekik 
egészséget Aloe vera ivógélek formájában! Mit szólnál a 
Feel Good boxokhoz karácsonyi csomagolásban?  

Minden doboz 2 flakon Aloe vera ivógélt tartalmaz – 
választás szerint – és egy 150 ml-es Aloe vera elsősegély 
spray-t. Válaszd ki a megfelelőt az 5 különböző ízből a 
szükségletednek megfelelően!

TÉLEN IS FITTEN!

A Cistus Incanus C-vitaminnal 
támogatja az immunrendszert. 
Spray vagy kapszula? A választás a 
te kezedben van!

ALOE VERA  
ELSŐSEGÉLY SPRAY:

Megnyugtatja és hűsíti az 
igénybevett bőrt 83% aloe 
vera zselével és 12 
gyógynövénnyel.

AZ 
IMMUNRENDSZER  
SPECIALISTÁJA1

CSAKIS A LEGJOBBAT!
EGÉSZSÉGTUDATOSAKNAK 
LR LIFETAKT Aloe vera ivógélek

AMÍG A KÉSZLET 
TART!

+ SETBOX

6 | 7 |

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-freedom-feel-good-box
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-oszibarack-feel-good-box
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-sivera-feel-good-box
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-mezes-good-box
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-immune-plus-egeszsegbox
https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-ital-immune-plus-egeszsegbox
https://www.aloewebshop.hu/etrend-kiegeszito-vitaminok/cistus-incanus


TUDTAD?

Nincs más olyan természetes
termék, ami annyira sikeres, mint
az évezredes hagyományokat
maga mögött tudó aloe vera.
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Karácsonyi  
dizájn  

csomagolásban

SOS ÁPOLÁS AZ EGÉSZ 
CSALÁDNAK

Ajándékozz szeretteidnek háromszoros védelmet az igénybevett 
bőrfelületekre a télen! Az Aloe vera különleges ápolás szettel 
kicsik és nagyok egyaránt felkészültek lesznek minden kalandra!

1 | Aloe vera box + ajándékdoboz | 20776   36p | 11.690,– | Szettben: Aloe vera elsősegély spray (150 ml), Aloe vera koncentrátum (100 ml), Aloe vera propoliszos krém 
(100 ml).

LR ALOE VIA KÜLÖNLEGES ÁPOLÁS SZETT

1. Aloe vera elsősegély spray
83% aloe vera zselével és 12 gyógynövény kivonattal 
nyugtatja és hűsíti az igénybevett bőrt. 

2. Aloe vera koncentrátum

3. Aloe vera propoliszos krém

90% tiszta aloe vera zselével frissíti és ápolja a 
nedvességhiányos bőrt. 

Erősíti a bőr védelmi rendszerét és filmréteget képez a 
száraz bőrön – 79% aloe verával és méhviasz kivonattal.

https://www.aloewebshop.hu/aloe-vera-box

