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PLATNÉ OD ČERVENCE 2020

MILÍ PŘÁTELÉ,
již 35 let sledujeme jedinou vizi: chtěli bychom umožnit všem lidem, aby byli zdraví, vitální, úspěšní a mladí do 100 let.
Přirozeně je to sen, ale my pracujeme tvrdě na tom, abychom se tomuto snu co nejvíce přiblížili. Právě proto vyvíjíme
inovativní řešení pro zdraví a krásu a zároveň i něco navíc pro osobní a finanční úspěch.
Naším cíle je: „More quality for your life“ – jednoduše po všech stránkách vyšší kvalitu života pro každého.
S jedinečnými produktovými řešeními, která jsou přínosem pro neustále rostoucí zájem o zdraví, jsme na čele vývojových
tendencí – a to již po dobu 35 let! Význačnou roli při tom pro nás hraje síla přírody v kombinaci s nejnovějšími poznatky
vědy.
A protože zdraví je naším nejcennějším zbožím, investujeme v LR do mimořádné kvality. S pýchou můžeme říci, že jsme v
uplynulých letech otevřeli v našem hlavním sídle v Ahlenu zřejmě nejmodernější výrobní zařízení pro produkty z Aloe Vera
v Evropě. Protože značka „Made in Germany“ pro nás není jen reklamním sloganem, ale i příslibem kvality pro všechny
naše zákazníky!
Již 35 let dáváme zároveň našim LR partnerům možnost, ať už na hlavní nebo vedlejší příjem, vytvářet svůj život nezávisle
a úspěšně. Neinvestujeme do drahé reklamy a reklamy na jedno kliknutí jako jiné firmy, nýbrž do našich LR partnerů a
jejich rodin. S naším spravedlivým a optimalizujícím kariérním plánem se staráme o to, aby se mnohým rodinám dařilo
den ode dne lépe. Nabízíme každému jedinečnou šanci organizovat si svou pracovní dobu samostatně a stát se součástí
mezinárodně úspěšného týmu. Tak chápeme práci pro rodinu a sociální činnost.
Na této vizi pracují všichni zaměstnanci i LR partneři každým dnem a s velkým nasazením.
Za to se mohu zaručit.

Andreas Friesch

MORE NATURE. MORE SCIENCE.
FOR YOUR HEALTH AND BEAUTY.
MORE QUALITY FOR YOUR LIFE.

CEO/mluvčí vedení společnosti

SPOLUPRÁCE

S ODBORNÍKY
„Zdraví je naším
nejcennějším
artiklem. Svým
starostlivým
způsobem
života můžeme
pro naše tělo
učinit velmi mnoho proto, aby
zůstalo dlouho zdravé, fit a mladé.
Již po tisíciletí přitom sázejí lidé na
přírodní sílu rostlin. Královnou rostlin
je zde Aloe Vera“, říká profesor
Dr. Dietrich Grönemeyer, nezávislý
lékařský odborník.

Č. 1

ALOE VERA
DRINKING GELY

S naším moderním výrobním
zařízením na Aloe Vera
potvrzujeme vysoký standard
„Made in Ahlen“ a s naším
inovativním moderním
výrobním zařízením vytváříme
nové evropské standardy.“

EXCELENTNÍ
VYNIKAJÍCÍ

„Vedle
spotřebitelsky
specifických
produktů
podporuje LR
také spolu
s vědecky fundovanými odborníky
tipy na výživu, pohyb a způsob
života,“ říká Dr. Sven Werchan,
nezávislý expert na výživu.

PRODUKTY

KVALITA

Naše vysoké kvalitativní standardy jsou
následně přísně kontrolovány a certifikovány
uznávanými a nezávislými instituty. SGS
INSTITUT FRESENIUS například potvrzuje
vyrovnanou jakost Aloe Vera Drinking Gelů.

Naše excelentní kvalita
není náhodná. Desítky
let zkušeností a vysoce
motivovaní pracovníci v naší
společnosti jsou základem
úspěchu!

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Dr. Werner Voss,
zakladatel a
ředitel Dermatestu
GmbH potvrzuje.
„Sortiment LR
pro péči nabízí
pro každý typ pokožky optimální
každodenní ošetření s účinnými
látkami nejvyšší kvality v kombinaci
s nejmodernějšími recepturami.“

Přebíráme odpovědnost na celé linii.
Žádné zkoušky na
zvířatech při vývoji našich
produktů pro zdraví a
krásu.
V rámci ochrany životního prostředí
se postupně nahrazují všechny krabičky
na produkty LR certifikovaným materiálem
FSC®. FSC® je obecně prospěšná
organizace, která se v celosvětovém měřítku
zasazuje o podporu udržitelného lesního
hospodářství.

Sociální podpora
pro handicapované děti
pomocí nadace LR Global
Kids Fund.

KVALITA NA
NEJVYŠŠÍ ÚROVNI
„Made in Germany“ platí ve světě
za nejvyšší kvalitu. Naším
požadavkem je dokazovat tyto
kvalitativní standardy u všech
našich produktů každodenně. Na
to se mohou naši zákazníci
spolehnout! Abychom Vám mohli
nabídnout 100% transparentnost,
označili jsme v tomto katalogu
všechny produkty LR pro zdraví a
krásu, které jsou vyrobeny přímo
v Německu, naším novým logem
„Made in Germany“.

SPECIÁLNÍ PÉČE

PÉČE O VLASY

Antibakteriální ochrana pro
specifické potřeby

Účinné duo pro bohaté a husté
vlasy

114 | LR MICROSILVER

118 | L-RECAPIN

VŮNĚ

MAKE-UP

Exkluzivní LR vůně hvězd, tradiční
LR lifestyle vůně a nadčasové
vůně

Vysoce kvalitní, prémiová
kosmetika a trendy pro
mladistvé líčení

122 | Dámské vůně

150 | LR DELUXE

136 | Pánské vůně

156 | LR COLOURS

HYDRATAČNÍ
PÉČE
LR ALOE VIA je Vaší cestou
k přirozené a ošetřované pokožce.

68 | LR ALOE VIA
Speciální péče

72 | LR ALOE VIA

ZDRAVÍ & VÝŽIVA
LR LIFETAKT spojuje prvotřídní
doplňky stravy s individuálním
řešením pro Vaše zdraví.

Péče o pleť a čištění

78 | LR ALOE VIA
Péče o pokožku těla a čištění

84 | LR ALOE VIA
Ústní a zubní péče

86 | LR ALOE VIA
08 | LR LIFETAKT
Řešení

46 | LR LIFETAKT
Produkty

Péče o vlasy

88 | LR ALOE VIA

Péče pro muže

90 | LR ALOE VIA
Péče pro děti

92 | LR ALOE VIA
Sluneční ochrana

ANTI-AGE
PÉČE
LR ZEITGARD pro krásnou pleť
v každém věku

96 | LR ZEITGARD
Systém pro čištění pleti

98 | LR ZEITGARD
Anti-Age systém

100 | LR ZEITGARD
Systém péče
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VÁŠ ŽIVOT. VÁŠ RYTMUS. VÁŠ DOBRÝ POCIT.
Existuje recept na štěstí? Říká se, že zdraví je štěstí. Když se člověk cítí dobře, je fit a plný energie. To je ryzí kvalita života.
Právě zde přichází ke slovu LR: LR LIFETAKT váže prvotřídní potravinové doplňky na individuální řešení, která jsou ušita pro Vaše
osobní potřeby v každé životní fázi. Pro Vaše zcela osobní plus na kvalitě života. Vezměte své zdraví s LR LIFETAKT do svých
rukou a dejte mu vlastní směr. LR LIFETAKT nabízí jedinečné produkty s vysokou účinností a stejně nadstandardní kvalitou.
Renomované nezávislé instituty jako např. SGS Institut Fresenius to potvrzují například u LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gelů.
LR LIFETAKT nabízí komplexní řešení, která Vás dokonale provedou nejen oblastí zdravé výživy, ale také oblastí pohybu a životního
stylu. Podle moderních zdravotních manažerů je každé LR LIFETAKT řešení založeno na 3 základních stavebních kamenech:

ZÁKLADNÍ ŘEŠENÍ
Nezávisle na životní fázi
– aby o Vás bylo vždy dobře
postaráno.

INDIVIDUÁLNÍ
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY
Individuální potřeby?
Sáhněte po vhodných
doplňcích.

TIPY ODBORNÍKŮ
Pro doplnění jsou zde tipy
a podněty výživových
expertů.

LR LIFETAKT – osobní partner, který Vám v každé životní fázi přináší
kompetentní řešení pro Vaše individuální potřeby.

LR LIFETAKT kombinuje nejnovější poznatky vědy a výzkumu s tím
nejlepším z přírody.

LR LIFETAKT nabízí komplexní poradenství v oblasti výživy, cvičení a
změny životního stylu.

LR LIFETAKT představuje „Made in Germany“. Je to náš příslib,
na který se můžete 100% spolehnout.
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NAJDĚTE SI PRO KAŽDOU ŽIVOTNÍ ETAPU
SVOU SADU NA MÍRU.

Náročný den,
zásobárna živin je
prázdná? Vaše
každodenní plus v
přísunu živin.

od strany 12

·L
 R LIFETAKT
Aloe Vera Drinking
Gel Immune Plus
·L
 R LIFETAKT
Colostrum Kapsle

od strany 16

· LR LIFETAKT
Night Master

·L
 R LIFETAKT
Aloe Vera Drinking Gel
Traditional s medem
· LR LIFETAKT
Pro Balance Tablety

Připraveni do
každého počasí?
Vaše každodenní
plus pro podporu v
každé sezóně.

Dobře se vyspat a
probudit se
odpočinutý a fit?
Vaše noční plus pro
zdravý regenerativní
spánek.

od strany 30

Chcete dosáhnout
jednoduše své
vysněné váhy? Vaše
každodenní plus pro
nový tělesný pocit
přitažlivosti.

· LR LIFETAKT
Figu Active 28 days
Body Mission

Každodenní výzvy,
intenzivní životní
styl? Vaše plus pro
sílu i uklidnění.

od strany 22

· LR LIFETAKAT
Mind Master Formula
Green nebo Formula Red
· LR LIFETAKT
Pro Balance Tablety

od strany 34

Zůstat dobře
pohyblivý po celý
den? Vaše
každodenní plus pro
svobodu pohybu.

· Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom
· LR LIFETAKT
Active Freedom Kapsle

Máte toho ještě
hodně před sebou a
chcete zůstat vitální?
Vaše každodenní
plus pro více vitality.

od strany 26

· LR LIFETAKT
Aloe Vera Drinking Gel
Intense Sivera
· LR LIFETAKT
Reishi Plus Kapsle

od strany 38

Chcete mít pocit krásy
od hlavy až po paty?
Vaše každodenní plus
pro mladistvou krásu.

· LR LIFETAKT
5in1 Beauty Elixir

od strany 42
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ZÁKLADNÍ ŘEŠENÍ

ZÁSOBENÍ ŽIVIN
PO CELÝ DEN
Zdravá výživa je pro Vás důležitá. Chtěli byste mít jistotu, že jste sami i
celá Vaše rodina zásobena důležitými živinami. Žádný problém.
Stravovat se zdravě v každodenním hektickém životě je nyní docela
jednoduché.

V SÉRII UŠETŘÍTE

Ať už jako hlava rodiny, v pracovním životě nebo pravý sportovec:
síla je jen tam, kde je také strava bohatá na živiny. A protože ji
člověk ne vždy dokáže v průběhu všedního dne zajistit, má pro
Vás LR LIFETAKT řešení, aby Vaše tělo zůstalo stále plně
funkční.1,2
LR LIFETAKT Daily Essentials pro Vás obstará důležité živiny, které
Vaše tělo každý den potřebuje. Také, nebo právě tehdy, když snad
máte málo času na to, abyste si uvařili nebo si zajistili vyváženou
stravu.

Vitamín C v Aloe Vera Drinking Gelu traditional s medem přispívá k normální výměně látek a energií.
Hořčík v Pro Balance Tablety přispívá k elektrolytické rovnováze.
Vitamín C v Aloe Vera Drinking Gelu traditional s medem zvyšuje absorpci železa.
4
Vitamín C v Aloe Vera Drinking Gelu traditional s medem přispívá k normální tvorbě kolagenu pro
správnou funkci kostí, chrupavky a kůže.
5
Vitamín C v Aloe Vera Drinking Gelu traditional s medem přispívá ke správné funkci imunitního systému.
1
2
3

MĚSÍČNÍ SÉRIE Daily Essentials
Nabitý den a nedostatek zdrojů kvalitních živin?
LR LIFETAKT Daily Essentials.
Vaše denní tajemství pro zajištění živin.

Kombinace Aloe Vera Drinking Gelu traditional s medem a Pro
Balance Tablety zásobí Vaše tělo důležitými minerály a stopovými
prvky, stejně jako cennými rostlinnými látkami. Ideální základ pro
funkční látkovou výměnu. 1
Filet z listu rostliny Aloe Vera obohatí LR o cenný vitamín C. Tak je
podpořena Vaše výměna látek a energií. 1 Rovnováhu živin v těle
doplňkově zajistí Pro Balance Tablety. 2 Tělesné acido-bazické
hospodářství je regulováno potřebnými stopovými prvky a optimálním
zásobením alkalickými minerály. 2

Aloe Vera Drinking Gel
Traditional s medem
3 základní stavební kameny pro Vaše všeobecné zdraví
1. VÝŽIVA: dodává důležité účinné látky a podporuje zužitkování živin.1, 3
2. OCHRANA: podporuje přirozené procesy v těle a imunitní systém.4, 5
3. LÁTKOVÁ VÝMĚNA: energetický metabolismus bude podpořený.1
Lahodný: s příjemnou přírodní příchutí medu

Série Aloe Vera
Drinking Gel
Traditional s medem
3 x 1000 ml
Další informace
na stránce 50
a

Pro Balance Tablety

Pro Balance Tablety
Pro Balance zajišťuje obnovu rovnováhy živin v těle.
Reguluje acidobazickou rovnováhu těla díky obsahu cenných stopových prvků a podporuje
optimální přísun alkalických minerálů.2
2

360 tablet / 252 g
Další informace
na stránce 59
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TIP ODBORNÍKA

INDIVIDUÁLNÍ
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

„Denní příjem všech důležitých živin (vitamíny, minerály a stopové prvky) v dostatečném
množství tvoří základ zdravého života. Existují také další důležité prvky, které mají vliv
na naši každodenní pohodu. Proto doporučuji zapojit do každého dne následující
jednoduché tipy z oblasti stravy, životního stylu a cvičení.“
Dr. Sven Werchan, odborník na výživu

Váš každodenní život je pestrý a taková by měla být i Vaše strava. Velmi
odlišné jsou ale Vaše potřeby a chutě. Pětkrát denně ovoce a zelenina,
množství čerstvých ryb a celozrnné pečivo: i když jsou tak zdravé, nechutnají
všem. Proto je tu řešení od LR LIFETAKT přizpůsobené Vašim individuálním
potřebám.

Dr. Sven Werchan
Odborník na výživu

Ryby, vejce či jiné zdroje
Omega 3 mastných kyselin –
vyskytují se ve Vašem
jídelníčku jen zřídka?

Hodně sportujete a chcete
dávku bílkovin navíc?

Nejste velkým fanouškem
celozrnných výrobků?

Protein Power přináší dávku bílkovin,
které přispívají k růstu svalové
hmoty2.

Fiber Boost doplňuje Vaši každodenní
stravu o vysoký obsah vlákniny ze 3
zdrojů.

Super Omega Kapsle

Protein Power Vanilkový nápoj
v prášku

Fiber Boost
Nápoj v prášku

60 kapslí / 100,8 g

375 g

Super Omega Kapsle disponují
vysokým obsahem Omega 3
mastných kyselin EPA a DHA, které
přispívají k normální činnosti srdce1.

ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU
Zdravý život znamená pohodu na mnoha úrovních.
Nejdůležitější je mít rád sám sebe.
• Buďte k sobě laskaví. Nebuďte příliš přísní. Nebuďte
příliš kritičtí. Uvidíte, jak je to příjemné.

210 g

• Vypusťte vše, co není důležité nebo Vám
nedělá dobře. Třiďte: vyhoďte haraburdí, a to
i elektronické – zrušte zbytečné
newslettery a vyprázdněte svou
e-mailovou schránku.
Je libo extra porci vitamínů?
Vita Active nabízí zdroj 10 důležitých
vitamínů3 v jediné čajové lžičce
denně – pro děti i dospělé.

Vita Active Red
150 ml

Další informace o jednotlivých
produktech LR LIFETAKT
naleznete na str. 46 a dále.

1
2
3

EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce. K tomu je potřebná denní dávka min. 250 mg EPA a DHA.
Bílkoviny přispívají k udržení a růstu svalové hmoty a k udržení normálního stavu kostí.
Vitamín D přispívá k udržení normálního stavu kostí a k normální činnosti svalů.
Vitamín B1 (thiamin) přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a k normální psychické činnosti.

STRAVA
Začněte malými věcmi, které
lze snadno zapojit do Vašeho dne
– budou se dít velké věci.
• Zapojte do svého života celozrnné dny a
vyzkoušejte hnědou rýži, celozrnné těstoviny a
samozřejmě celozrnný chléb.
• Jezte hodně zeleniny: brokolice, rukola, kapusta,
špenát, nebo zelí obsahují mnoho cenných vitamínů.

POHYB
Pohyb je velmi důležitý. Začleňte jej do svého
každodenního života.
• Jděte alespoň jednou denně po schodech místo
výtahu nebo eskalátoru. Vaše svaly Vám poděkují.
• Propojte užitečné s podnikáním: Vaše příští setkání by
mohlo proběhnout například při procházce parkem.

15
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ZÁKLADNÍ ŘEŠENÍ

PŘIROZENÝ ODPOČINEK
VE SPÁNKU
Často nemůžete usnout, máte lehký spánek, nebo se následujícího rána
cítíte zcela vyčerpaní a unavení? Tak to jste na tom jako 78 %
populace.

Odpočinek, relaxace, uvolnění: aby noc posloužila k tomu, k čemu
je určena, to je pro mnoho lidí hotový oříšek. Žáci a studenti,
kteří se často učí do noci. Zaměstnaní, pracující na směny, ti,
kteří hodně cestují, všichni, kdo nepravidelně spí a jsou často
mimo domov. Senioři, kteří nedocházejí do pravidelného
zaměstnání, často ztratí svůj životní rytmus jako ženy v období
přechodu, které ještě navíc musí bojovat s hormonální
nerovnováhou. Ti všichni se musí vyrovnat se svou tělesnou i
duševní zátěží a v noci se naléhavě regenerovat.
Neboť zdravý spánek zlepšuje kvalitu života. Pokud jsme vyspaní
a odpočinutí, cítíme se fit, bdělí, soustředění a výkonní. Spánek je
zásadní pro zdraví i duši – posiluje imunitní systém a činí nás
krásnými a šťastnými.

1
2

www.saffractiv.com, stav: 13. 11. 2019
Commercial Química Massó, nezveřejněná studie, 2014
Vitamíny thiamin, niacin, B 6, B 12 a hořčík přispívají k normální činnosti nervové soustavy. Zinek přispívá
k normálním rozpoznávacím funkcím.

3

Ušetřete

Dobře spát a probouzet se fit?

Váš LR partner Vám poradí ohledně
našich atraktivních ABO nabídek.

LR LIFETAKT Night Essentials. Vaše plus pro
zdravý regenerativní spánek.

Night Essentials – SADA NA MĚSÍC
Nápoj na spaní LR LIFETAKT Night Master se při pravidelném užívání
postará díky své vysoce účinné formuli z přírodních účinných látek,
mimo jiné Aloe Vera, výtažku ze šafránu a chmele, o zotavující
spánek s dlouhodobým účinkem. 1, 2, 3
Jeho účinný TROJITÝ EFEKT1, 2, 3 podporuje tělesný spánkový rytmus
– pro rychlejší usnutí, hluboký spánek a probuzení s pocitem
odpočinku. LR LIFETAKT Night Master pokryje 100 % denní potřeby
čtyřech důležitých vitamínů skupiny B, obsahuje 250 mg důležité
aminokyseliny L-tryptophan a hořčík a navíc je zdrojem vysoce
koncentrovaného zinku.

LR LIFETAKT Night Master
se postará o regenerativní zotavující spánek
s dlouhodobým účinkem: 1,2,3
1. RYCHLEJŠÍ USÍNÁNÍ
díky skutečnému uvolnění
2. HLUBOKÝ SPÁNEK PO CELOU NOC
díky lepší kvalitě spánku
3. PROBUZENÍ S POCITEM ODPOČINUTÍ
díky optimalizované regeneraci ve spánku

Night Master
111 g
30 ks à 3,7 g
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TIP ODBORNÍKA

INDIVIDUÁLNÍ
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

„Osvěžující, regenerativní spánek je pro člověka nezbytný – a to
pro tělo i ducha. Správná kombinace živin může spánek
dodatečně podpořit. Kromě toho můžeme již během dne pro
zotavující spánek učinit mnoho dobrého tím, že se trochu
přizpůsobíme.“
Dr. Sven Werchan, odborník na výživu

Abyste byli dokonale fit a mohli jste naplno nastartovat svou každodenní
energii, nabízí Vám LR optimální produkty, které Vám propůjčí dodatkovou
energii na celý den a zlepší Vaši výkonnost, nebo podpoří regeneraci svalů
a pokožky zvnějšku během noci.

Potřebujete vyšší výkonnost a
chcete být chráněni před
oxidačním stresem? 1,2,3

Potřebujete krátkodobě
rychlou energetickou
vzpruhu?

Chtěli byste učinit něco navíc
zvnějšku pro regeneraci a
uvolnění svalů vnoci?

LR LIFETAKT Mind Master se dlouhodobě postará o více energie i více
tělesné a duševní výkonnosti.1, 2, 3

LR LIFETAKT Mind Master Extreme Performance Powder Vám
okamžitě dodá energii to-go.1,3

Aloe Vera Relaxační hřejivé mléko
z řady ALOE VERA VIA podpoří díky
svému dlouhotrvajícímu prohřívacímu
účinku prokrvení pokožky a může tak
pomoci odstranit nepříjemné napětí.

LR LIFETAKT Mind Master Formula
Green je oceňovaným klasikem
s plnou sílou zeleného čaje.
LR LIFETAKT Mind Master Formula
Red Vám dodá plno síly – s ovocnou
příchutí vinných hroznů.

Mind Master
Formula Green

Mind Master
Formula Red

500 ml

500 ml

LR LIFETAKT Mind Master
Extreme Performance
Powder
35 g
14 ks à 2,5 g

Dr. Sven Werchan,
odborník na výživu

ŽIVOTOSPRÁVA
Na náš spánek působí hodně vlivů zvnějšku i zevnitř.
Vyplatí se je optimalizovat.

Aloe Vera
Relaxační hřejivé
mléko
100 ml

• Regulace teploty. Optimální teplota pro spánek
je kolem 18 ˚C. Zkontrolujte ji zkrátka půl
hodinky před tím, než půjdete do postele.
• Větrání nebo otevřené okno. Čerstvý
vzduch je absolutně důležitý pro to, aby
si mohl mozek v noci odpočinout.
Vyvětrejte průvanem alespoň po
dobu 10 minut nebo nechejte
přes noc otevřené okno.

Chtěli byste navíc podpořit
regeneraci Vaší pokožky
zvnějšku během noci?
LR ZEITGARD Noční maska obstará
díky svému vysoce koncentrovanému
komplexu z Ultra Filling SpheresTM,
jojobového oleje a plodů schizandry
Vaše plus pro regeneraci a péči o
pokožku během noci.

ZEITGARD Noční maska
50 ml

VÝŽIVA
Také vnitřní orgány se v noci přepínají
na úsporný režim. Doba a množství jídla
mají proto vliv na kvalitu spánku.

Další informace k jednotlivým
produktům LR LIFETAKT
najdete od strany 46.

Vitamín B 12 přispívá k normálnímu energetickému metabolismu, k normální činnosti nervové soustavy a ke snížení únavy a vyčerpání.
Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
Thiamin a vitamín B 12 přispívají k normální psychické činnosti.

1
2
3

• Teplé mléko s medem. Spánek podporující mikroživiny
jako melatonin a tryptofan, obsažené v tomto domácím
prostředku, jsou účinným pomocníkem zejména při usínání.
• Sladkost před spaním pomáhá. Malý kousek čokolády před tím,
než jdete do postele, může pomoci při usínání. Zvláště v kombinaci
s několika oříšky kešu nebo mandlemi. Nezapomeňte si vyčistit zuby!

POHYB
Čím aktivněji den strávíte, tím
lépe můžete v noci spát.

• Odpolední sportování. Sport unavuje
a odbourává stresové hormony. Obojí
podporuje usínání. Jelikož se ovšem
musí tělo uklidnit, měly by po
sportování uplynout ještě 2 – 3 hodiny.
• Uvolnit napětí. Natáhněte silně vleže
v posteli paže, břicho, záda a nohy a počítejte do 10.
Pak povolte. Po každém cyklu se uvolnění prohloubí.
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Asi třetinu svého života strávíme
spánkem. Počítáme-li s věkem 80 let,
pak to dělá 24 let spánku. A ta jsou
také naléhavě nutná. Proč?
Spánek dělá zázraky. Spánek má
povzbuzující funkci. Je zásadní pro
všechny kognitivní činnosti. Je
nositelem naší bdělosti, zdrojem síly,
podněcovatelem myšlení a zároveň
ochranou proti depresi.

NOVÉ

Nápoj před spaním pro
dlouhodobě zotavující spánek 1,2,3
Oblast použití:
1. RYCHLEJŠÍ USÍNÁNÍ díky
dokonalému uvolnění
2. HLUBOKÝ SPÁNEK PO CELOU NOC
díky zlepšené kvalitě spánku
3. PROBUZENÍ S POCITEM ZOTAVENÍ
díky optimalizované regeneraci
ve spánku
Doporučené užívání:
- obsah 1 sáčku vmíchejte do 100 ml vody
a vypijte 30 minut před uložením
ke spánku
- nápoj je možné vypít i po vyčištění zubů

Jednoduše
rozpusťte
ve vodě

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se
můžete 100% spolehnout.
Mimořádné vlastnosti:
- není návykový; nezpůsobuje závislost
- 100% veganský
- bez cukru
- neobsahuje laktózu ani lepek
- vysoká bio-dostupnost
- praktické balení na měsíc
- příjemná třešňová příchuť
Vybrané obsažené látky:
Vědecky prokázané obsažené látky:
- 250 mg L-tryptofanu
- 100% thiamin (vitamín B 1)
- 100% niacin (vitamín B 3)
- 100% vitamín B 6
- 100% vitamín B 12
- hořčík
- zinek
Přírodní účinné látky:
- výtažek ze šafránu
- výtažek zchmele
- Aloe Vera

Night Master

30 x 3,7 g

Ušetřete
Váš LR partner Vám poradí ohledně
našich atraktivních ABO nabídek.

www.saffractiv.com, stav: 13. 11. 2019 2Commercial Química Massó, nezveřejněná studie, 2014
Vitamíny thiamin, niacin, B 6, B 12 a hořčík přispívají k normální činnosti nervové soustavy. Zinek přispívá k normálním
rozpoznávacím funkcím.
4
Vitamín B 6 přispívá k regulaci hormonální činnosti.
5
Hořčík přispívá k normální funkci svalů.
6
Zinek přispívá k udržení normálního stavu kostí, vlasů, nehtů a pokožky.
7
Zinek přispívá k normální funkci imunitního systému.
1
3

LR LIFETAKT Night Master se
postará o pravidelný přísun
přirozenou cestou pro dlouhodobě
zotavující spánek. Účinný
TROJITÝ EFEKT podpoří tělu
vlastní spánkový rytmus. 1, 2, 3
1. Rychlejší usínání díky
dokonalému uvolnění
LR LIFETAKT Night Master
dlouhodobě uvolňuje při pravidelném
užívání tělo i duši a pomůže vám tak
rychleji usnout.1 Uvolnění a klid jsou
pro tělo a duši základem pro rychlé
usínání.1
Bez nich se myšlenky neuklidní a svaly
se nemohou uvolnit.

2. Hluboký spánek po celou noc
díky zlepšené kvalitě spánku

3. Probuďte se svěží díky optimalizované regeneraci během spánku

LR LIFETAKT Night Master zlepší
kvalitu Vašeho spánku a podpoří Vaši
tělu vlastní přirozenou funkci
spánkového hormonu melatoninu. 4
K dobrému spánku přispívá mnoho
faktorů. Hladina melatoninu je většinou
rozhodující. Melatonin totiž reguluje
dobu spánku a bdělosti. V odpovídající
koncentraci unavuje a nechá nás
rychle usnout a dobře se prospat.

LR LIFETAKT Night Master zlepšuje
přirozenou regeneraci těla a mysli
během spánku, takže se probudíte fit a
s dobře dobitými baterkami na celý
den. 2 Regenerace ve spánku je
nezbytná, protože během něj člověk
zpracovává informace, dojmy a
podněty. Kromě toho se uvolňují
růstové hormony a řídí růst svalstva 5 a
nápravné mechanismy těla. 6
A imunitní systém se tak během
spánku rovněž může zregenerovat. 7
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VÝKONNÍ
V KAŽDÉ SITUACI
Děláte vždy to, co je ve Vašich silách. Ať už v práci, při studiu nebo
v každodenním rodinném životě? Namáháte se a jste namáháni.
Častým následkem je stres. Nemuselo by to být!

V SÉRII UŠETŘÍTE

MĚSÍČNÍ SÉRIE Mental Power
Běžná denní zátěž – ať už soukromá nebo pracovní – nás nutí
k malým i obrovským mistrovským výkonům. Někteří dokonce
tento stres potřebují, aby se naladili do co nejvyšší formy. Ovšem
kdo od svého těla mnoho požaduje, musí mu také dát něco na
oplátku.
Ať už při studiu, ve zkouškovém období nebo jako novopečení
rodičové, kteří jsou díky své každodenní znásobené zátěži
v domácnosti i zaměstnání dlouhodobě vystaveni velkému
zápřahu. Zrovna jako každý, kdo vytrvale podává vysoké výkony
při zaměstnání nebo ve sportu a nakládá si na sebe čím dál tím
více – vy všichni máte jedno společné: Chcete zůstat
dlouhodobě výkonní. A to přece s takovým úspěchem, aby Vaše
tělo zůstávalo při zatížení výkonné i v budoucnu.

Vitamín E v LR LIFETAKT Mind Master přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
Thiamin a vitamín B 12 v LR LIFETAKT Mind Master přispívají k normálnímu energetickému metabolismu.
Vitamín B 12 v LR LIFETAKT Mind Master přispívá k normální činnosti nervové soustavy.
4
Hořčík v LR LIFETAKT Pro Balance Tablety přispívá k elektrolytické rovnováze.
5
Hořčík v LR LIFETAKT Pro Balance Tablety přispívá ke snížení únavy a vyčerpání.
1
2
3

Náročný každodenní život, intenzivní životní styl?
LR LIFETAKT MENTAL POWER.
Vaše tajemství pro sílu a vyrovnanost.

Jedinečná, vzájemně sladěná produktová kombinace LR LIFETAKT
Mental Power pomáhá neutralizovat negativní účinky stresu v těle1 a
propůjčí Vám energii. Zůstanete soustředění, abyste ze sebe mohli
vydat to nejlepší. 2, 3, 5
LR LIFETAKT Mind Master chrání buňky před oxidačním stresem1
a přispívá za pomoci vitamínů a minerálních látek ke správné funkci
látkové výměny 2 a nervové soustavy. 3 LR LIFETAKT Pro Balance
Tablety znovu nastaví důležitou acido-bazickou vyváženost. 4 Tím se
sníží únava a vyčerpání. 5 Pro všechny, kteří pěstují intenzivní životní styl
– a chtějí přitom zůstat úspěšní.

Mind Master
Mind Master se dlouhodobě postará o více energie a lepší duševní
i tělesnou výkonnost.2,3 Navíc chrání před oxidačním stresem.1
Sestavte si svých 5 láhví Mind Masteru z variant Formula Green a Formula Red
dle vlastního výběru.
Mind Master Formula Green: klasika s plnou silou zeleného čaje.
Mind Master Formula Red: ovocná příchuť hroznů.

Mind Master
Série 5 ks
Sestavte si svých 5 lahví
Mind Master varianta
Formula Green nebo Formula
Red dle vlastního výběru
5 x 500 ml
Více informací na str. 52
a

Pro Balance Tablety

Pro Balance Tablety
Obnovuje tělesnou rovnováhu kyselin a zásad4 a snižuje
únavu a vyčerpání.5

360 tablet / 252 g
Další informace
na straně 59
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TIPY ODBORNÍKA

INDIVIDUÁLNÍ DOPLŇKOVÉ
PRODUKTY

„Kdo žije a pracuje naplno, musí svému tělu dodávat důležité živiny. Ale nejen to.
Aby se výzvy neproměnily ve stres, měli byste si dopřát fyzický a psychický odpočinek.
Kombinace kvalitní stravy, přiměřeného pohybu a zdravého životního stylu Vás dovede
přímo do cíle.
Tipy odborníka Vám pomohou udržet si svou výkonnost a zvýšit svou energetickou
hladinu.“
Dr. Sven Werchan, odborník na výživu

Každé tělo reaguje na náročné situace odlišně: naslouchejte svým
potřebám a podpořte své tělo přesně tam, kde podporu potřebuje.
Potřebujete rychlou dávku energie? Musíte zůstat během rušné
každodenní práce pozorní a koncentrovaní, ale také si chcete zachovat
plnou výkonnost pro Váš volný čas? Mind Master Extreme Vám dodá
dávku energie, kterou potřebujete1 a pomůže Vám překonat únavu2. Navíc
Mind Master chrání před oxidačním stresem4. A nakonec: Pro 12 a
Colostrum pro Vaše všeobecné tělesné a duševní zdraví.

Dr. Sven Werchan
Odborník na výživu

Potřebujete
rychlou energii?

Chcete se cítit jednoduše
v pohodě?

Chcete rychlé a snadné řešení?

Mind Master Extreme je rychlá dávka
energie pro duševní a fyzickou
výkonnost1,2,3. Chrání před oxidačním
stresem4.
Ve formě "to-go" – zcela bez cukru.

Pro 121 podporuje celkový dobrý
pocit.

Colostrum Liquid je ideální pro
rychlou a přímou spotřebu.

Pro 12 Kapsle

Colostrum Liquid

30 kapslí / 15 g

ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU
Kdo podává maximální výkon, musí si občas dopřát i volno.

125 ml

• Již dvě minuty vědomého dýchání se zavřenýma očima
uklidňují nervový systém a vytvářejí rovnováhu. Napětí se
automaticky uvolní.

Mind Master Extreme
Performance Powder

• Velmi dobrý vliv může mít i jeden den bez
médií. Vypněte na jeden den TV, rádio, a
pokud je to možné, tak i mobilní telefon.

35 g / 14 sáčků à 2,5 g

POHYB
STRAVA
Ať už superpotraviny, nebo místní
ovoce a zelenina – důležité je jíst pestrou
stravu. Čím barevnější je talíř, tím rozmanitější
jsou živiny, které přijímáme.
Další informace o jednotlivých
produktech LR LIFETAKT
najdete na str. 46 a dále.

1

2
3
4
5

Kofein obsažený v guaraně pomáhá zvyšovat pozornost a koncentraci.
Kofein obsažený v guaraně přispívá ke zvýšení výdrže.
Vitamín B12 přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.
Thiamin, vitamín B6 a vitamín B12 přispívají k normální psychické činnosti.
Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
Patent č.: DE 10 2010 030 546 A1

• Oříšky nejsou jen typickou studentskou pochoutkou.
Nebojte se pestrosti a smíchejte vlašské ořechy, para
ořechy a kešu ořechy s několika kousky sušeného ovoce.
• Energická snídaně: ovesná kaše se skořicí, čerstvé plody a
ořechy. Recept, jak být fit a šťastní.

Pohyb pomáhá ulevit od stresu a
normalizovat hladinu cukru a tuku
v krvi.
• Pokud hodně sedíte, protože musíte
soustředěně pracovat, využijte pauzu na oběd
k tomu, abyste se 5 – 10 minut prošli na čerstvém
vzduchu. Rozpohybujte svůj krevní oběh.
• Jednoduché cvičení, kvůli kterému ani nemusíte opustit
místnost: „vytřepejte“ si asi 5x denně po 30 sekundách ruce
a nohy.
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VITALITA
V KAŽDÉM VĚKU
Stojíte uprostřed života a máte ještě mnoho před sebou. Nemáte v
úmyslu zpomalovat tempo, to není Váš cíl. Je pěkné, když se na Vaší
radosti ze života může podílet také Vaše tělo.

V SÉRII UŠETŘÍTE

Chcete se ve Vašem profesním životě ještě plně uplatnit nebo se
dokonce pustit na novou cestu? Věnovat se plně svým koníčkům
nebo vnoučatům nebo konečně podle libosti cestovat? Ať máte
v plánu cokoliv, dobrá konstituce a pevné zdraví jsou k tomu
nejlepším předpokladem.
Ovšem zpomalující se látková výměna s přibývajícím věkem
může také zhoršit funkci naší kardiovaskulární soustavy. To však
není důvodem, abychom se nechali zabrzdit.
LR LIFETAKT má pro Vás řešení, abyste si mohli užívat života v
plné vitalitě po všech stránkách.

Vitamín C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.
Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév.
Vitamín C zvyšuje vstřebávání železa.
4
Vitamín C přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
1
2
3

MĚSÍČNÍ SÉRIE Vital Care
Máte velké plány?
LR LIFETAKT Vital Care.
Vaše každodenní tajemství pro více vitality.

Vital Care z řady LR LIFETAKT optimálně podpoří Vaši látkovou výměnu a
činnost krevních cév. 1, 2 Podpoří se Vaše vitalita. 1 V období, kdy pomalu
potřebujeme dodatečnou podporu, k tomu může rozhodujícím způsobem
přispět LR LIFETAKT Aloe Vera Grinking Gel Intense Sivera. Aloe Vera je
ceněna díky svému jedinečnému složení obsahových látek již po staletí.
Listový filet z rostliny Aloe Vera k tomu obohacuje LR výtažkem z kopřiv.
Doplňkově pomáhá LR LIFETAKT Reishi Plus ke správné funkci krevních
cév. 2 LR LIFETAKT Reishi se používá ve východních kulturách jako
„houba dlouhověkosti“ již po tisíciletí.

Aloe Vera Drinking Gel
Intense Sivera
S trojnásobnou silou pro více vitality
1. STABILIZUJE: podporuje normální funkci krevních cév.2
2. ZÁSOBUJE: dodává vitamín C a podporuje vstřebávání železa.3
3. CHRÁNÍ: chrání buňky před oxidačním stresem.4
Lahodný: se zdravou přírodní nótou z kopřiv

Aloe Vera Drinking Gel
Intense Sivera Série
3 ks

3 x 1000 ml
Další informace
na stránce 51
a

Reishi Plus Kapsle
Reishi Plus se stará o zdravou funkci krevních cév2 a je
také známa jako „houba dlouhověkosti“.

Reishi plus Kapsle

30 kapslí / 15,2 g
Další informace
na stránce 56
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TIPY ODBORNÍKA

INDIVIDUÁLNÍ DOPLŇKOVÉ
PRODUKTY

„O tělo a mysl bychom se měli starat opravdu pečlivě, abychom se cítili mladí a aby
to tak dlouho zůstalo. Kromě zdravé stravy je tedy dobré uvažovat a jednat celostně –
zejména v případě, že nyní Vaše tělo potřebuje větší podporu než dříve.
Věnujte mu více pozornosti. Buďte k němu i k sobě vlídní. Určitě se to vyplatí.“
Dr. Sven Werchan, odborník na výživu

„Člověk je tak starý, na kolik se cítí“ – je tedy dobře, že Vám LR LIFETAKT
poskytuje zcela individuální podporu. Protože zatímco někdo řeší menopauzu,
druhý si teprve začíná uvědomovat, že už není v takové kondici.
Nenechte se iritovat drobnými nepříjemnostmi a podpořte svou vitalitu1,4
přesně tam, kde je potřeba – abyste se v životě mohli soustředit na krásné
věci: například na svůj další projekt.

Dr. Sven Werchan
Odborník na výživu

Chcete den co den udělat něco
pro zdraví svého srdce?
Super Omega tělu dodá esenciální
mastné kyseliny EPA a DHA, které
přispívají k normální činnosti srdce4.

Super Omega Kapsle

Chcete se celý den cítit dobře?
Pro 122 podpoří Váš celkový dobrý
pocit.

Pro 12 Kapsle

30 kapslí / 15 g

60 kapslí / 100,8 g

Nechcete, aby byla menopauza
ústředním tématem každého
Vašeho dne?

ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU
Snad nejkrásnější zdravotní tip vůbec:
udržujte svá přátelství. Jsou nenahraditelná.

Woman Phyto s kalciem a vitamínem D
Vám zajistí podporu během menopauzy.
Zejména při udržování dobrého stavu
kostí a zubů3. Dále obsahuje: výtažek z
jetele lučního

• Ženy jsou obvykle s přáteli více ve spojení. Užívejte si
to intenzivně. Smějte se, sdílejte a něco podnikejte.
• Skutečné mužské přátelství je něco zvláštního:
sejděte se znovu s přáteli z dětství, s kolegy
nebo s bývalou partou.

Woman Phyto Kapsle
90 kapslí / 46,8 g

STRAVA
Pokud si chcete udržet kvalitu života a
pohodu, není nic lepšího než zdravá
strava.

Další informace o jednotlivých
produktech LR LIFETAKT
naleznete na str. 46 a dále.

1
2
3
4

EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce. K tomu je potřebná denní dávka min. 250 mg EPA a DHA.
Patent č.: DE 10 2010 030 546 A1
Vitamín D a vápník přispívají k udržení normálního stavu kostí a zubů.
Vápník ve Woman Phyto přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.

• Košťálová zelenina obsahuje mnoho důležitých živin
a vyskytuje se v mnoha různých podobách: jako
brokolice, růžičková kapusta, zelí nebo červené zelí.
Vyzkoušejte různé odrůdy!
• Lněné semínko zlepšuje trávení a dodává tělu spoustu vlákniny –
šup s ním do ranního müsli.

POHYB
Pohyb je skutečným pramenem mládí.
Naslouchejte přitom svému tělu. Brzy
zjistíte, co si můžete dovolit.
• Provozujte v příjemné skupince walking nebo jděte
na procházku – rychlá chůze je rozumná forma cvičení v
každém věku.
• Udržujte své klouby v pohybu. Vyzkoušejte po probuzení
zakroužit 4x klouby na rukou i nohou všemi směry.

LR LI FE TAKT ŘE ŠE NÍ
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PODPORA PRO
KAŽDOU SEZÓNU
Jaro, léto, podzim a zima – tak pěkné, jak jen umí být, každé roční
období má své specifické nároky na tělo. Přijměte je prostě, jaké jsou!

V SÉRII UŠETŘÍTE

Ať už proměnlivé jarní počasí, klimatizační zařízení,
nepříjemný dlouhotrvající déšť nebo třeskuté mrazy – právě když
Vy a Vaše rodina trávíte hodně času mezi lidmi, např. v kanceláři
nebo ve školce, produkují tyto výkyvy ve Vašem těle stres.
Právě v těchto obdobích bychom na sebe měli obzvláště dbát.
Chtěli byste si užít každého ročního období od jara až do zimy?
LR LIFETAKT Seasonal Support Vás podpoří právě tehdy, kdy je
to pro Váš dobrý pocit nejdůležitější.

MĚSÍČNÍ SÉRIE Seasonal Support
Jste připraveni na vítr a nepřízeň počasí?
LR LIFETAKT Seasonal Support – Vaše
každodenní podpora v každém ročním období.

LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus posílí existující
imunitní buňky, aktivuje imunitní systém a podpoří jeho funkčnost.
85 % Aloe Vera z listových filetů,obohacených zázvorem, citrónem a
medem, ale také vitamín C, zinek a selen, dodají 3násobné plus pro
Váš imunitní systém. 1 A jako doplnění: LR LIFETAKT Colostrum
Kapsle. 2 Ty obsahují první kravské mateřské mléko, kterým je telátko
zásobeno vším, co potřebuje.

Vitamín C, zinek a selen přispívají k normální funkci imunitního systému.
K apsle s obsahem kolostra.
Zinek se podílí na procesu dělení buněk.
4
Vitamín C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.
1
²

3

Aloe Vera Drinking Gel
Immune Plus
Trojnásobné plus pro Váš imunitní systém
1. POSÍLENÍ: stávající imunitní buňky jsou posílleny.1
2. AKTIVIZACE: aktivuje se imunitní systém.1, 3
3. STIMULACE: je podpořena funkčnost imunitního systému.1, 4
Lahodný: jemná, přirozená ostrost zázvoru kombinovaná s
osvěžujícím citrónem a sladkým medem

Aloe Vera Drinking Gel
Immune Plus
Série 3 ks
33 x 1000 ml
Další informace
na stránce 50
a

Colostrum Kapsle2
Colostrum Kapsle obsahují první mateřské kravské mléko,
kterým je již telátko zásobeno vším, co potřebuje.

Colostrum Kapsle
60 kapslí / 30,9 g
Další informace
na stránce 55
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„Čerstvý vzduch je opravdový balzám, jste-li uvážliví a dobře připravení. Ať už venku, v klimatizovaných
místnostech nebo všude tam, kde je hodně lidí – Váš imunitní systém odolá každému útoku, pokud
kombinujete zdravou stravu, dostatek pohybu a vyvážený životní styl.
Pro komplexní dobrý pocit celého těla v každém ročním období.“
Dr. Sven Werchan, odborník na výživu

Přirozená obranyschopnost má fungovat naplno. Pomozte jí těmi správnými
produkty pro Vaše individuální potřeby. Protože chladné nebo vlhké počasí
v kombinaci s teplým vzduchem, změna ročních období i první pyl způsobují
tělu stres. Vitamín C1 v Cistus Incanus Vám s tím vším pomůže. Pro Váš ještě
lepší pocit: Colostrum.

Chcete být dokonale připraveni
pro případ potřeby?

Sázíte na sílu přírody?

Chcete být chráněni trvale?
Pro 122 podporuje celkový dobrý
vnitřní pocit.

Colostrum Liquid obsahuje mlezivo k
přímé spotřebě.

Čaj Cistus Incanus se 100% přírodními
složkami příjemně
zahřeje a dodá tělu důležité látky.
Kapsle Cistus Incanus dodávají
Vašemu imunitnímu systému
vitamín C1.

Cistus Incanus Ústní sprej

Cistus Incanus Bylinný čaj

Cistus Incanus Sprej je Vaše
podpora na cestách. S vitamínem C1
pro imunitní systém.

30 ml

250 g

Colostrum Liquid

Cistus Incanus Kapsle

125 ml
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Dr. Sven Werchan
Odborník na výživu

Pro 12 Kapsle

30 kapslí / 15 g

ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU
Vaše vnější rovnováha působí automaticky i na Vaše nitro.
Méně stresu a více spánku, to jsou důležité prvky pro
funkční imunitní systém.
• Když pozorujete, že se blíží nachlazení, dopřejte si
hodně odpočinku a jděte spát o hodinu dříve.

60 kapslí / 33,5 g

• Pokud jste nachlazení přeci jen
neunikli, častěji během dne větrejte.
Snížíte tak koncentraci infekčních
mikroorganismů v místnosti.

STRAVA
V naší stravě je tolik dobrého:
především rostliny a bylinky
mohou znatelně oživit náš imunitní systém.
• Kiwi je velmi bohaté na vitamín C – přes 50 %
doporučené denní dávky v jednom jediném plodu.

Další informace o jednotlivých
produktech LR LIFETAKT
naleznete na str. 46 a dále.
1
2

Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému
Patent č.: EP2228067

• Není Vám dobře? Babiččin oblíbený hovězí vývar s masem
zahřeje a působí blahodárně.

POHYB
Abychom byli a zůstali fit, je pohyb alfou a
omegou. Přitom nemusí jít vždy o namáhavý
trénink.
• Již 5 – 10 min. denně na čerstvém vzduchu udělá
Vašemu tělu dobře. Jděte na krátkou procházku a přitom
se hluboce nadechujte a vydechujte nosem.
• Nezůstávejte příliš dlouho sedět v jedné pozici. Častěji
vstaňte, protáhněte se a udělejte pár kroků. Dýchejte.

LR LI FE TAKT ŘE ŠE NÍ
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KROK ZA KROKEM
K VYSNĚNÉ HMOTNOSTI
Chtěli byste dobře vypadat a cítit se příjemně ve svém těle? Je Vaším
přáním rozpustit poslední tukové polštářky nebo snížit váhu trochu
více? Žádný problém.

Je to stejné, ať chcete zhubnout více nebo jenom trochu. Také
po mateřské, před svatbou nebo jinou důležitou událostí je
skvělý tělesný pocit perfektním startem do nové životní etapy.
A také může konečně přijít další dovolená na pláži.

Chtěli byste dosáhnout své vysněné váhy
zcela jednoduše?
LR LIFETAKT Body Mission.
Vaše tajemství pro nový, atraktivní pocit
ze sebe sama.

LR LIFETAKT Body Mission Vás bude provázet po dobu 28 dní na cestě k
požadované váze. 1 Budete při tom podporováni hned trojím
způsobem:
Náhrada hlavního jídla: S LR LIFETAKT Figu Active shodíte
snadno tak, že jím nahradíte dvě ze tří denních jídel. Koktejly,
polévky a vločky jsou rychle připravené a tyčinky jsou dokonalým
průvodcem na cestách.

3

Chutná jídla
2 x Figu Active Koktejl dle výběru:

Jahoda-Banán, Vanilka nebo Latte Macchiato

1 x Figu Active Polévka dle výběru:

Rajská polévka „Mediterranée“, Bramborová polévka „Auberge“ nebo Zeleninová kari polévka „India“

1 x Figu Active Tyčinky (balení po 6 ks):

Nugátová příchuť, s jahodami a jogurtem nebo s karamelem

1 x Figu Active Křupavé Lupínky s brusinkami

Průvodce dietou: LR LIFETAKT Pro Balance Tablety a LR
LIFETAKT Protein Power Vanilkový Nápoj v Prášku – Vaši dietní
průvodci Vás podpoří při dietě, zásobí Vás živinami a podpoří růst
svalů. 2, 3 Navíc pomáhá bylinný čaj při pitném režimu bez kalorií.
Trenér pro hubnutí: Obdržíte exkluzivní online přístup k Vašemu
osobnímu trenérovi hubnutí s týdenními rozvrhy, chutnými recepty,
sledováním hmotnosti, vzájemnou podporou, videem s cvičením a
mnohem více.

1

BODY MISSION Série na 28 dní

K ontrola hmotnosti: Náhrada dvou hlavních denních jídel v rámci nízkokalorické stravy přispívá cestou takové náhrady jídla k úbytku hmotnosti. Abyste docílili daných účinků, měla by být nahrazena dvě hlavní jídla denně.2
Hořčík v LR LIFETAKT Pro Balance přispívá k normální výměně látek a energií.
Bílkoviny v LR LIFETAKT Protein Power Vanilkový Nápoj v Prášku přispívají k získání a růstu svalové hmoty a k získání zdravých kostí.

Užiteční dietní průvodci
1 x Pro Balance Tablety
1 x Bylinný odtučňovací čaj
1 x Protein Power Vanilkový nápoj v prášku
1 x LR Šejkr vč. dózy
Dietní manažer
Přístup k online dietnímu manažerovi a komunitě

BODY MISSION
Série na 28 dní
Další informace na straně 60
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Je příjemné se při dietě stravovat chutně a rozmanitě. Ještě lepší je, když
máte na své straně důležité spojence, kteří se postarají o to, aby se Váš dobrý
úmysl přeměnil v úspěch. Pak máte vše, co potřebujete, abyste chutně a
zdravě zhubli a jednoduše vypadali lépe.

„Všem, kteří chtějí více, než jen počítat kalorie, doporučuji komplexní koncept Body Mission. Produkty
Body Mission zjednodušují hubnutí a jsou chutné. Doprovodný dietní manažer, který je pro Vás připraven
online, dělá z diety současně zábavu. Po dobu 28 dní Vás podpoří chutnými stravovacími plány, fitness
videi a silnou komunitou – tím pravým pro Vaši motivaci.“ Dr. Sven Werchan, odborník na výživu

Doporučujeme Vám naše individuální produkty, které Vás skvěle podpoří při
dosahování cílů. Fiber Boost Vás zásobuje vlákninou, která na dlouho zasytí.
Aloe Vera Gel Broskev podporuje látkovou výměnu1 a snižuje únavu a
vyčerpání1. Mějte vždy před očima svůj cíl: nejlépe Vám bude v těle, které se
Vám samotným líbí.

Chtěli byste oživit
svou látkovou výměnu?
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Dr. Sven Werchan
Odborník na výživu

VÁŠ OSOBNÍ DIETNÍ MANAŽER VÁS PODPOŘÍ
HNED TŘIKRÁT.

Máte stále pocit hladu?

Stravovací plány & recepty
Aloe Vera Gel Broskev podporuje
Vaši energetickou látkovou výměnu1.
Přitom i bez přidání cukru chutná
příjemně sladce2.

Aloe Vera
Drinking Gel Broskev

Začněte svou Body Mission a postupujte podle promyšleného plánu:
po dobu 28 dní budete jíst denně 3 plnohodnotná jídla, která Vás zasytí. Zkombinujte dvě Figu
Active jídla denně s jedním běžným jídlem – nezáleží na tom, zda raději vaříte v poledne nebo
večer. Zkombinujte jídla tak, jak Vám to vyhovuje. Chutné a zdravé online recepty a stravovací
plány Vám přinášíme ve vegetariánském provedení, variantě s masem nebo rybou i ve smíšené
variantě.

Nápoj s vlákninou Fiber Boost Vás
vysokým obsahem vlákniny příjemně
zasytí.

Fiber Boost Nápoj v prášku

210 g

1000 ml

Motivace
Motivace je alfou a omegou, pokud jste si něco předsevzali. Objevte úspěšné příběhy Body
Mission komunity. Při sledování vlastní váhy se nechejte inspirovat a motivovat úspěchy
ostatních členů Body Mission.

Fitness & Pohyb
Na pohybu je skvělé, že je jen o zvyku. Když se Vám podaří začlenit pohyb do
běžného dne, stane se samozřejmostí. Fitness videa na body-mission.com jsou
určena pro začátečníky, přesto jsou však velmi účinná. Objevte v pohybu nově
zábavu – radost z nového tělesného pocitu bude následovat.

Další informace k jednotlivým
produktům LRLIFETAKT
najdete od str. 48.

1
2

Vitamín C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a ke snížení míry únavy a vyčerpání.
Aloe Vera Gel Broskev obsahuje přírodní cukr.

LR LI FE TAKT ŘE ŠE NÍ
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SVOBODA POHYBU V
KAŽDÉ ŽIVOTNÍ SITUACI
Pohyb pro Vás znamená svobodu. Neboť jedině když se Vaše tělo může
účastnit každodenních úkolů, můžete se volně rozvíjet a bude se Vám
skutečně dobře dařit.

V SÉRII UŠETŘÍTE

Pro Activity MĚSÍČNÍ SÉRIE
Nejste žádný pecivál, přesto není vždy snadné zařadit do
Vašeho denního programu dostatek pohybu. A jako musíme
kolo pravidelně promazávat a projíždět, to stejné platí i pro lidi a
jejich klouby.
Pohyb pro Vás není otázkou věku, ale otázkou Vaší osobní
konstituce. S Pro Activity z řady LR LIFETAKT si můžete plně
vychutnat volnost pohybu a zvládat každodenní úkoly bez
námahy. K tomu poslouží kombinace LR LIFETAKT Aloe Vera
Drinking Gelu Active Freedom a LR LIFETAKT Active Freedom
Kapsle.

Zůstat pohybliví napříč všedním dnům?
LR LIFETAKT Pro Activity.
Vaše denní tajemství pro svobodu pohybu.

Aloe vera je oceňována pro svou jedinečnou kompozici
obsahových látek již po staletí. Listový filet rostliny aloe vera
obohacuje LR vitamíny C a E. Vitamín C podporuje funkci kostí a
chrupavek4 – Váš pohybový aparát se posiluje.1, 4 O lepší flexibilitu a
pohyblivost se kromě toho postarají LR LIFETAKT Active
Freedom Kapsle: v nich obsažený vitamín D podporuje svalstvo2,
hořčík pojivové tkáně.3

1
Vitamín C v LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gelu Active Freedom přispívá k normální tvorbě kolagenu pro dobrou funkčnost krevních cév a kostí.
²Vitamín D v LR LIFETAKT Active Freedom Kapsle přispívá k získání zdravých kostí a k normální funkci svalů.
3
Mangan v LR LIFETAKT Active Freedom Kapsle přispívá k normální tvorbě pojivových tkání. 4Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro správnou funkci chrupavky.
5
Vitamín C přispívá k normální výměně látek a energií a ke snížení únavy a vyčerpání.

Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom
Trojnásobná síla pro pohybový aparát
1. POHYBLIVOST: podporuje normální funkci chrupavek.4
2. SÍLA: podporuje normální funkci kostí.1
3. ENERGIE: podporuje energetický metabolismus a snižuje únavu.5
Lahodný: s přírodní příchutí pomeranče

Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom
Série 3 ks
3 x 1000 ml
Další informace
na straně 51

Active Freedom Kapsle
Vitamín D v Kapslích Active Freedom zajistí podporu svalové tkáně a kostí2,
mangan podporu vazivové tkáně.3

Active Freedom Kapsle
60 kapslí / 37,2 g
Další informace na
straně 57
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„Abychom zůstali aktivní a pohybliví, měli bychom vsadit na správné živiny.
Chceme-li procházet všedními dny plni energie, je uvědomělá strava v kombinaci
s pohybem a zdravým životním stylem ideální kombinací."
Dr. Sven Werchan, odborník na výživu

Když jsou kosti, svaly, klouby a tkáně optimálně zásobeny, pracují jako
hodinky. S individuální podporou našich produktů Protein Power a Pro
Balance máte svou svobodu pohybu – a tím i kvalitu života – kompletně ve
svých rukou. V případě, že provozujete sport a chcete optimálně zásobit svaly
a kosti, dodají Vám bílkoviny v Protein Power cílenou podporu při budování
svalů1. Dáváte-li do pohybu vše, dostaví se potom pravděpodobně únava –
Pro Balance únavu snižuje3.

Dr. Sven Werchan
Odborník na výživu

Provozujete sport a chcete
posílit svalovou hmotu?

Přejete si být v běžném dni
aktivnější a pohyblivější?

Protein Power je vysoce cennou
zásobárnou bílkovin pro svaly a
kosti1.

Pro Balance pomáhá snížit únavu
díky stopovým prvkům a zásaditým
minerálům, jako je např, hořčík2.

Protein Power
Vanilkový nápoj v prášku
375 g

ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU
Neustálé rozvíjení sebe sama udržuje hlavu fit a probouzí
pravou radost ze života. Nechte se každý den inspirovat
něčím novým.

Pro Balance Tablety

360 tablet / 252 g

• Čtěte! Je jedno, zda sci-fi, nebo odbornou
literaturu: důležité je nechat se strhnout, dozvědět
se něco nového a rozšířit si obzory.
• Samozřejmě můžete dát prostor různým
aktivitám. Získejte nové zkušenosti,
naučte se další cizí jazyk, nebo si
osvojte nové dovednosti.

POHYB
STRAVA
Vyvážená strava může velmi prospět
zdraví a nastartovat nebo udržet procesy
v těle:
• Začněte den ovocem. Pokud jíte, co Vám nabízí
sezóna, nebude výběr nikdy nudný.

Další informace k jednotlivým
produktům LRLIFETAKT
najdete na straně 48.

1
2
3

Bílkoviny v Protein Power přispívají k udržení svalové hmoty. Bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty.
Hořčík v Pro Balance přispívá k normálnímu energetickému metabolismu. Vápník přispívá k normální činnosti svalů.
Hořčík v Pro Balance přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.

• Všichni mluví o superpotravinách. Jsou velmi bohaté na
hodnotné látky. Vyzkoušejte třeba chia semínka nebo plody goji
v müsli.

Sami sebe znáte nejlépe. Víte, co můžete
od svého těla očekávat. Pohybujte se
v ideálním případě tak, abyste neubližovali svým
kloubům, a současně posilujte svalstvo.
• Rozhýbejte pomalu také své klouby a uvolněte vazivo:
procvičte ruce a dělejte střídavě malé kroužky hlavou,
nohama a rameny.
• I když to může vypadat vtipně, pohupujte při chůzi boky.
Báječně tím uvolňujete spodní část zad.
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PRO KRÁSU
ZEVNITŘ

MLADISTVÁ KRÁSA
OD HLAVY AŽ K PATĚ
Chcete vypadat mladistvě krásná? Aniž byste musela něco
skrývat? Bez ohledu na věk? Tyto myšlenky má každá z nás přirozený a zdravý vzhled je ideálem krásy číslo 1.

Ne všichni mají každý den čas se intenzivně starat o svou krásu.
Navíc mladistvá krása není pouze otázkou správné péče.
Prokazatelně je zásadní i optimální přísun živin. Již v mládí působí na
vzhled nedostatek živin, vnější vlivy životního prostředí
a stresující životní styl.
V pozdějším věku si již navíc tělo nedokáže vyprodukovat nebo využít
živiny v dostatečném množství. Nezávisle na věku nabízí LR
LIFETAKT True Beauty jedinečné snadné řešení, které procesy pro
krásu aktivuje do hloubky a k tomu preventivně chrání před hlavními
činiteli stárnutí. Pro přirozenou krásu, která vytrvá.1- 5 5in1 Beauty
Elixir splní 5 největších přání pro krásu v jediné dávce denně. Za
jedinečnou účinnost vděčí 5in1 Beauty Elixir inovativní dvojité

Biotin, zinek, vitamín A, riboflavin a niacin přispívají k získání zdravé pokožky. Měď přispívá
k normální pigmentaci pokožky. Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci
pokožky. 2 Měď přispívá k udržení normálního stavu pojivových tkání. 3 Biotin a zinek přispívají
k udržení normálního stavu vlasů. Měď přispívá k normální pigmentaci vlasů. 4 Zinek přispívá
k udržení normálního stavu nehtů. 5 Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
Thiamin přispívá k normálnímu energetickému metabolismu. Vitamíny B6 a B12 přispívají ke
snížení míry únavy a vyčerpání.
1

Ušetřete až

Chtěla byste se cítit krásná od hlavy až k patě?
LR LIFETAKT True Beauty
Vaše každodenní plus pro mladistvou krásu
True Beauty SÉRIE NA MĚSÍC
kombinaci, sestávající z aktivního a preventivního komplexu. Aktivní komplex
se svou vysoce koncentrovanou dávkou kolagenových peptidů, kyseliny
hyaluronové, zinku, mědi a 9 důležitých vitamínů aktivuje procesy pro krásu
a zmírňuje projevy stárnutí.
Preventivní komplex chrání díky síle Aloe Vera a dalších čtyř přírodních
výtažků preventivně před hlavními činiteli stárnutí a vnějšími vlivy
životního prostředí. To-go-shot je navíc zcela bez sladidel, umělých barviv,
laktózy a lepku.

20 %

díky ABO programu. Bližší informace
Vám podá Váš LR partner.

5in1 Beauty Elixir
Splní 5 přání pro krásu v jediné dávce:
1. MLADISTVÝ VZHLED S REDUKCÍ VRÁSEK1
2. ČISTÝ A ZDRAVÝ VZHLED POKOŽKY BEZ PODRÁŽDĚNÍ1
3. VYPNUTÁ POKOŽKA TĚLA S OMEZENOU CELULITIDOU2
4. SILNÉ A LESKLÉ VLASY3
5. PEVNÉ A ZDRAVÉ NEHTY4

5in1
Beauty Elixir

30 x 25 ml
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TIPY ODBORNÍKA

PRO KRÁSU ZVNĚJŠKU

„Všestranná péče o krásu začíná zdravým stravováním, je doplněna vhodnou rutinní
vnější péčí a účinným 5in1 Beauty Elixir zevnitř. Spolu s odpovídajícím pohybem a
vyváženým životním stylem dosáhnete nejlepších a dlouhodobých výsledků.“
Dr. Sven Werchan, odborník na výživu

Pro optimální a dlouhodobý výsledek se doporučuje kompletní sada pro krásu.
Doplňte proto 5in1 Beauty Elixir pro péči zevnitř svou každodenní rutinní péčí o
zevnějšek. LR LIFETAKT True Beauty zde nabízí pro každého vhodnou pečující
sadu pro splnění 5 přání pro krásu.

Dr. Sven Werchan
Odborník na výživu

1. Přejete si mít mladistvou,
pružnou pleť s menším
počtem vrásek?

2. Chtěla byste mít zdravou a
vyrovnanou pleť?

LR ZEITGARD Anti-Age Systém
se díky své unikátní technologii
střídání tepla/chladu postará o
efektivní transport účinných látek
proti stárnutí do vrstvy pokožky.

Díky speciální oscilační
technologii zajistí LR ZEITGARD
Systém čištění pleti šetrné
hloubkové vyčištění – až 10x
účinněji než běžné čistění1.

Restrukturalizační
Série

ZMĚNA ŽIVOTNÍHO
STYLU
„Pokožka je zrcadlem duše.“ Proto není nic krásnějšího než
dobrá nálada. Úsměv, radost, příroda a přátelé – co Vám
vždy udělá dobře, to se na Vašem vzhledu projeví.

• Spánek pro krásu. Nic neregeneruje pokožku a
tělo tak dobře jako vydatný, zotavující spánek.
Poslouchejte 15 minut před usnutím
relaxační hudbu a třikrát do týdne jděte
spát trochu dříve než obvykle.
• Věnujte se sami sobě.
Nenechte si zkazit náladu.
Zůstaňte uvolnění
a odpočatí!

Série
pro normální
pleť

3. Chcete mít pevnější
postavu s minimem
celulitidy?

4. Přejete si mít vitálnější,
lesklé vlasy?

5. Chcete mít pevnější a
zdravější nehty?

LR ALOE VIA pečuje intenzivně
pomocí Aloe Vera o
zvýrazněnou siluetu těla, na
které se rýsují ramena, stehna,
zadeček i bříško.

Systém péče o vlasy LR ALOE
VIA s jedinečnou kombinací Aloe
Vera gelu a 7 přírodních olejů
vlasy vyživí, posílí a zregeneruje a
ochrání před lámáním.

Šetrnou péči s cennými oleji a
vitamíny nabízí LR COLOURS
Sérum na ruce a nehty. Nail
Therapy nehty ošetří a zlepší
jejich pružnost a pevnost.

Aloe Vera
Zeštíhlující
Série

Aloe Vera
Nutri-Repair
Série Vlasové
Péče

STRAVOVÁNÍ

1

Série
péče o nehty

Vědecké studie v renomovaném institutu Dermatest GmbH. Doba aplikace: 6 týdnů (konec ledna až začátek března 2015), počet testovaných: 40.

Krása začíná stravováním: “Jste tím, co
jíte.“ Čím více hodnotných výživných látek
je v potravině obsaženo, tím lépe pro Vaše
tělo.
• Vychutnejte si sezónní ovoce bohaté na
vitamín C. Jahody, kiwi a rybíz obsahují velké
množství vitamínu C. Vitamín C přispívá k normální
tvorbě kolagenu pro normální funkci kůže.
• Dostatečné pití vody (1,5 až 2,5 litrů denně).
Hydratace propůjčí pokožce zdravý vzhled.

POHYB
Pravidelný pohyb dokáže
pokožku omladit. Větší prokrvení
dodá pokožce mladší vzhled.

• Lehký běh nebo rychlá chůze. Už
12 – 15 minut denně zanechá prokazatelně
a viditelně pozitivní účinky, posílí pojivovou tkáň
a omladí pokožku. Začněte hned tento týden!
• Trendovým sportem je obličejová gymnastika.
Trénink obličejových svalů vede prokazatelně ke
snížení počtu mimických vrásek. Nejlepší gymnastika
pro Váš obličej je přirozený smích od srdce!
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5in1 Beauty Elixir splní všech 5 přání
pro krásu najednou: mladistvý vzhled,
bezvadná pleť, pevné tělo, silné vlasy a
pevné nehty.1-4
Už jediná dávka denně aktivuje v těle
jedinečný dvojitý komplex do hloubky
působících procesů pro krásu a chrání
preventivně před hlavními příčinami
stárnutí. Pro mladistvý vzhled v každém
věku.

„Made in Germany“
Je náš kvalitativní příslib,
na který se můžete 100%
spolehnout.

Dávka v ampuli pro mladistvou
krásu od hlavy až k patě
Oblast použití
1. Mladistvý vzhled s potlačením vrásek1
2. Č
 istá a zdravá pokožka bez podráždění1
3. Pevná postava se zmírněním celulitidy 2
4. S ilné lesklé vlasy 3
5. Pevné a zdravé nehty4

Doporučené dávkování:
- 1 ampule denně
Mimořádné vlastnosti:
- Neobsahuje
- sladidla
- umělá barviva
- laktózu ani lepek
- To Go formát:
- není nutno uchovávat v chladničce
- hodí se do každé kabelky
- praktické balení na měsíc
- svěží ovocná příchuť

Vybrané obsahové látky:
Active complex
- 2,5 g kolagenních peptidů
- 50 mg kyseliny hyaluronové
- měď
- zinek
- 75% denní dávky vitamínu A*
- 100% denní dávky vitamínu E*
- 100% denní dávky thiaminu*
- 100% denní dávky riboflavinu*
- 100% denní dávky niacinu*
- 100% denní dávky vitamínu B6 *
- 100% denní dávky vitamínu B12 *
- 100% denní dávky biotinu*
- 100% denní dávky vitaminu C*
Preventive complex
- 20 % Aloe Vera gelu
- výtažek z červených pomerančů
- výtažek z borůvek
- výtažek z rozchodnice růžové
- výtažek ze zeleného čaje

5in1 Beauty Elixir
30 x 25 ml

Ušetřete až

20 %

díky ABO programu. Bližší informace
Vám podá Váš LR partner.

Biotin, zinek, vitamín A, riboflavin a niacin přispívají k udržení normálního stavu pokožky. Měď přispívá k normální pigmentaci
pokožky. Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci pokožky.
Měď přispívá k udržení normálního stavu pojivových tkání.
3
Biotin a zinek přispívají k udržení normálního stavu vlasů. Měď přispívá k normální pigmentaci vlasů.
4
Zinek přispívá k udržení normálního stavu nehtů.
5
Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem. Thiamin přispívá k normálnímu energetickému metabolismu. Vitamíny
B6 a B12 přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání.
*Referenční množství pro denní přísun.
1
2

Pokožka
Kolagen je nejdůležitějším
strukturovaným proteinem pokožky
a rozhoduje o její vláčnosti a
pružnosti. Zajišťuje strukturu, pevnost
a důkladnou hydrataci. Pouze
do intaktní struktury kolagenu mohou
být dodávány další látky, které ukládají
vodu, např. kyselina hyaluronová. Co
je zvláštního na kyselině hyaluronové:
dokáže vázat obrovské množství
vody. Kyselina hyaluronová je
obsažena převážně v mezibuněčných
prostorách kůže. Vlastní tělesná
produkce s přibývajícím věkem klesá.
Látky získané z přírody dodatečně
pomáhají pokožku přirozeným
způsobem podpořit.

Pro zdraví pokožky
Vyvážený přísun vitamínů a stopových
prvků zlepšuje funkci kůže, pomáhá
ji chránit před škodlivými účinky
okolního prostředí a podporuje
obnovu buněk. Důležité jsou zejména:
vitamín C, vitamín A, vitamíny skupiny
B, vitamin E a železo a zinek.
Pojivová tkáň
Vlákna kolagenu jsou důležitá pro
pojivovou tkáň. Udržují ji pevnou a
elastickou. Pojivové tkáně se nacházejí
ve všech orgánech těla. Procházejí
svaly, fasciemi a tělními dutinami až
do nejposlednějších vrstev kůže. Měď
hraje rovněž důležitou roli pro zdravou
pojivovou tkáň a podporuje tělesné
funkce.

Vlasy
Biotin patří mezi vitamíny rozpustné
ve vodě a hraje důležitou roli pro
získání zdravých vlasů. Vitamíny
skupiny B vlasy posilují, regulují
produkci mazu a aktivují důležité
procesy látkové výměny v koříncích
vlasů. Měď reguluje procesy látkové
výměny v organismu, rovněž ve
vlasových buňkách. Tím zlepšuje
především strukturu vlasu.
Nehty
Nehty na nohou i na rukou jsou
tvořeny vrstvami rohoviny, které
jsou uloženy jedna přes druhou.
Díky krevnímu oběhu se do nehtů
dostanou důležité živiny. Klíčovou
roli zde zastává zinek. Přispívá ke
zdravému růstu i pevnosti nehtů. Ale
také kolagenní peptidy mohou růst
nehtů podpořit.
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U LR se setkává kvalita
s kompetencí
Váš elixír života pro lepší zdraví1
Aloe Vera listový filet od LR Vás nechá užívat si života plnými
doušky: zásobuje, chrání, regeneruje a pomáhá tělu k lepšímu
zdraví.1-4

JEDINEČNÉ
Pouze Aloe Vera Drinking Gely od LR jsou vyznamenány pečetí
SGS INSTITUT FRESENIUS a IASC za:

• VÁŠ DODAVATEL ENERGIE: Aloe Vera Drinking Gel dodá
základní živiny pro více energie a vitality.1
• VÁŠ OCHRÁNCE IMUNITY: Aloe Vera Drinking Gel podpoří
Váš imunitní systém.2

vysokou kvalitu produktů: z čistého listového filetu Aloe Vera
trvalé pěstování v Mexiku
šetrné zpracování
vysoké výrobní standardy

• VÁŠ REGENERÁTOR: Aloe Vera Drinking Gel podpoří tělu
vlastní regenerační procesy.3,4

DLOUHODOBĚ PROVÁDĚNÉ EXPERTIZY

• VÁŠ ODBORNÍK NA ENERGETICKÝ METABOLISMUS:
Aloe Vera Drinking Gel povzbudí látkovou výměnu.1

již více než 17 let odborníci na Aloe Vera – Made in Germany
jedno z nejmodernějších míst na výrobu Aloe Vera v Německu
standardizované interní kontroly kvality
spolupráce s renomovanými odborníky

PROMYŠLENÉ PŘÍCHUTĚ

ALOE VERA

+ SELEN

+ VITAMÍN C
+ ZINEK

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se můžete
100% spolehnout.

Díky přírodním esencím a obsahovým látkám jsou k dispozici četné chuťové varianty LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gelů:

+ ZÁZVOR
+ CITRÓN

+ MED

Kvalita je u nás na prvním místě.
Od vypěstování až po konečný
produkt – u LR vše podléhá
přísným kontrolám. Potvrzeno
institutem SGS Institut
Fresenius.

Traditional s medem – s přirozenou příjemnou příchutí medu
Immune Plus – s přírodní mírnou štiplavostí zázvoru
Broskvová příchuť – s ovocnou broskvovou příchutí
Intense Sivera – se zdravou přírodní příchutí kopřivy
Active Freedom – s přírodní příchutí pomeranče

VĚDECKY DOLOŽENÉ
LÁTKY

Aloe Vera listový filet od LR se stává pravým specialitou na zdraví díky přídavku vědecky
doložených obsahových látek, které Vás ochrání v nejrůznějších životních situacích.

Vitamín C obsažený v Aloe Vera Drinking Gelech přispívá k normální výměně látek a energií.
Vitamín C obsažený v Aloe Vera Drinking Gelech přispívá ke správné funkci imunitního systému.
Vitamín C obsažený v Aloe Vera Drinking Gelech přispívá ke zmírnění únavy a vyčerpání.
4
Vitamín C obsažený v Aloe Vera Drinking Gelech přispívá k obnově redukované formy vitamínu E.
1
2
3

LR LIFETAKT Aloe Vera
Drinking Gely jsou uvedeny na
Kölner Liste®. Kölner
Liste® zveřejňuje seznam
produktů s minimalizovaným
dopingovým rizikem.
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Ušetřete až

12 %

díky ABO programu. Bližší informace
Vám podá Váš LR partner.

Odborník pro Vaše všeobecné
zdraví

Specialista na Vaše
tělesné sebevědomí

Specialista pro volnost
Vašeho pohybu

Trojnásobné plus pro Váš imunitní systém:

3 základní stavební kameny
pro Vaše zdraví:

Trojnásobné plus
pro tělesně sebevědomí:

Trojnásobné povzbuzení pro Váš
pohybový aparát:

S trojnásobnou silou pro více vitality:

1. POSÍLENÍ: stávající imunitní buňky jsou posíleny.1

1. PŘÍSUN ŽIVIN: dodá důležité účinné látky
a podpoří zužitkování živin.3,4

1. LEHKÝ: bez cukru, dokonalý pro
postavu a zdraví.1

1. POHYBLIVOST:
podporuje normální funkci chrupavek.3

1. STABILIZUJE: podporuje normální
funkci krevních cév.6

2. OCHRANA: podpoří imunitní systém.5,6

2. STIMULUJÍCÍ: podporuje energetický
metabolismus.2

2. POSÍLENÍ: podporuje normální funkci
kostí.4

2. ZÁSOBUJE: zásobuje vitamínem C a
podporuje vstřebávání želleza.7

3. LÁTKOVÁ VÝMĚNA: je urychlena
látková výměna.2

3. ENERGIE: podporuje energetický
metabolismus a snižuje únavu.2,5

3. CHRÁNÍ: chrání buňky před oxidačním
stresem.8

Lahodný: s ovocnou
broskvovou příchutí

Lahodný: s přírodní pomerančovou
příchutí

Lahodný: se zdravou přírodní příchutí
kopřivy

Doporučené dávkování:
3 x 30 ml denně

Doporučené dávkování:
- 3 x 30 ml denně
- chutná dospělým i dětem

Doporučené dávkování:
- 3 x 30 ml denně

Doporučené dávkování:
- 3 x 30 ml denně

Vybrané obsažené látky:
90 % listového filetu Aloe Vera
9 % medu
75 % denní dávky vitamínu C **

Vybrané obsažené látky:
98 % listového filetu Aloe Vera
bez přídavku cukru 9 (informace pro diabetiky:
jen 0,054 MTE)
100 % denní dávky** vitamínu C

Vybrané obsažené látky:
88 % listového filetu Aloe Vera
56 % denní dávky vitamínu C**
60 % denní dávky vitamínu E**

Vybrané obsažené látky:
90 % listového filetu Aloe Vera
7 % medu
s kopřivovým extraktem

Aloe Vera Gel
Traditional s medem*

Aloe Vera Drinking Gel
Broskev*

Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom*

Aloe Vera Drinking Gel
Intense Sivera*

Odborník na Váš imunitní systém

Specialista na Vaši vitalitu

2. AKTIVACE: imunitní systém je aktivován.1,2
3. STIMULACE: je podpořena funkčnost imunitního systému.1,3
3. LÁTKOVÁ VÝMĚNA: podpoří energetický
metabolismus.3
Lahodné: lehká přirozená štiplavost zázvoru kombinovaná s osvěžujícím citrónem
a sladkým medem.

Lahodné: s příjemnou přirozenou chutí medu

Doporučené dávkování
3 x 30 ml denně
Vybrané obsažené látky:
85 % listového filetu Aloe Vera
6 % šťávy ze zázvoru
8 % medu
citrónová šťáva
100 % doporučené denní dávky vitamínu C**
100 % doporučené denní dávky zinku**
82 % doporučené denní dávky selenu**

Aloe Vera Drinking Gel
Immune Plus*
1000 ml

1000 ml

1000 ml

1000 ml

Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému.
Vitamín C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.
Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci chrupavek.
4
Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí.
5
Vitamín C přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.
6
Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév.
7
Vitamín C zvyšuje vstřebávání železa.
8
Vitamín C přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
9
Aloe Vera obsahuje přírodní cukr.

1000 ml

1
2
3

Vitamín C, zinek a selen přispívají k normální funkci imunitního systému.
Zinek se podílí na procesu dělení buněk.
Vitamín C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.
4
Vitamín C zvyšuje vstřebávání železa.
5
Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí, chrupavek a kůže.
6
Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému.
¹

2
3

*Dbejte na pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
**Referenční množství pro denní přísun.
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Při pravidelném užívání Mind Master
podporuje tělesnou a duševní výkonnost1 a
chrání před oxidačním stresem2.
Rychlá dávka energie pro duševní a
tělesnou výkonnost3,4.
Chrání před oxidačním stresem2,5.
Energie ve formátu „to-go“ – zcela bez
cukru.

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se můžete
100% spolehnout.

Kvalita je nás na prvním
místě. Od vypěstování až po
konečný produkt – u LR vše
podléhá přísným kontrolám.
Potvrzeno institutem SGS
Institut Fresenius.

LR LIFETAKT Mind Master je
uveden na Kölner
Liste®. Kölner Liste®
zveřejňuje seznam výrobků
s minimalizovaným dopingovým
rizikem.

NAHLÁŠENO
K PATENTOVÁNÍ***
Ve dvou variantách:
– k lasik s plnou silou zeleného
čaje
– ovocný s příchutí hroznů

Dlouhotrvající energie1 při pravidelném užívání
Ochrana před oxidačním stresem2

Rychlá dávka energie1,4
„To-go“ ochrana před oxidačním stresem2,5

Oblasti použití:
– dlouhotrvající energie při pravidelném užívání:
– v íce duševní a tělesné výkonnosti1,3 díky vitamínům skupiny B a železu 4
Ochrana:
– c hrání před oxidačním stresem 2
– p okrývá mj. 100% denní potřebu vitamínu E
Listový filet Aloe Vera pro všeobecně dobré zdraví
Doporučené dávkování:
– 80 ml denně

Oblasti použití:
dávka energie:
– k ofein z guarany k udržení bdělosti
– vyšší

duševní výkonnost díky vitamínům B3
Ochrana
– účinný mix antioxidantů2,5 přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem
– pokrývá mj. 100% denní potřebu vitamínů D a E
– vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému5
Prášek z Aloe Vera pro všeobecně dobré zdraví

Vybrané obsažené látky:
s vitamíny & stopovými prvky
100 % denní dávky vitamínu E**
100 % denní dávky vitamínu B1 (thiamin**
100 % denní dávky vitamínu B9 (kyselina listová)**
100 % denní dávky vitamínu B12***
30 % denní dávky železa**
51 % denní dávky selenu**
36 % listového filetu Aloe Vera

Mind Master
Formula Green*
500 ml

Formula Red*
500 ml

Vitamín B12 přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a k normální činnosti nervové soustavy. Vitamín B12 přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.
Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
Thiamin a vitamín B12 přispívají k normální psychické činnosti.
4
Železo přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a ke snížení míry únavy a vyčerpání.
* Dbejte na pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
** Referenční množství pro denní přísun.
*** Patent č.: DE 10 2013 205 049 A1

s hroznovou šťávou
s extraktem ze zeleného čaje
s L-karnitinem
s koenzymem Q10

Doporučené užívání:
– jednou denně vsypte obsah sáčku přímo do úst a nechte pomalu rozpustit

Vybrané ingredience:
80 mg kofeinu z guarany
leucin, isoleucin, valin (BCAA)
s extraktem ze zeleného čaje
100 % denní dávky vitamínu D**
100 % denní dávky vitamínu E**
100 % denní dávky vitamínu B1
(thiamin)**
100 % denní dávky vitamínu B6**

100 % denní dávky vitamínu B12**
25 % denní dávky vitamínu C**
s práškem z Aloe Vera
20 % denní dávky zinku**
36 % denní dávky selenu**
s koenzymem Q10

Mind Master Extreme
Performance Powder
35 g / 14 sáčků à 2,5 g

1
2
3

1
2
3
4
5

Kofein obsažený v guaraně přispívá ke zvýšení pozornosti a koncentrace.
Kofein obsažený v guaraně přispívá ke zvýšení výdrže.
Vitamín E v Mind Master Extreme přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
Thiamin, vitamín B6 a vitamín B12 přispívají k normální psychické činnosti.
Vitamín B12 přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.
Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému a k ochraně buněk před oxidačním stresem.

Jednoduše otevřete

Nasypte do úst bez
potřeby zapíjení

Nastartujte svou energii

Bez cukru
Praktická „to-go“ forma:
vejde se do každé kapsy,
o dávku energie se postará také na
cestách1
S aminokyselinami leucinem,
isoleucinem a valinem (BCAA)
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Cistus Incanus je křovitá rostlina,
roste v půdách bohatých na hořčík
v Jižní Evropě. Na výtažky z Cistus
Incanus pro LR LIFETAKT se
používají výhradně kvalitní vydatné
listy. Takto získaná obsahová látka
je přitom mnohonásobně vyšší než
na prášek zpracovaná rostlina.

Tělu vlastní obrana pracuje
nepřetržitě. Kapsle obohacené
vitamínem C a zinkem jsou cenným
přínosem pro normální funkci
imunitního systému. Tím je také
sprej díky obsaženému vitamínu C –
praktická alternativa na cesty.

Kolostrum, neboli mlezivo, je první mateřské mléko krávy. Zásobí mládě
vším, co potřebuje. Při výrobě produktů LR LIFETAKT Colostrum používáme
výhradně nadbytečné mléko z evropských chovů. Všechny výrobní kroky
probíhají v Německu. Kromě kvalitativní kontroly LR sleduje pravidelně
každý zpracovatelský krok produktů LR LIFETAKT Colostrum rovněž SGS
Institut Fresenius.

Pro 12 obsahuje 1 miliardu bakterií v
kapsli a disponuje dvojitým
mikrozapouzdřením, které chrání bakterie
před průchodem žaludkem znatelně
účinněji než mnohé jiné produkty.

Střevo je z velké části
spoluzodpovědné za naše celkové
zdraví. Střevní stěna člověka
je osídlena zdravými a jinými
bakteriemi. Přirozená rovnováha
těchto bakterií má velký vliv na
celkové zdraví.
Patentováno***

Cistus Incanus Ústní sprej

Blahodárný čaj

Praktické kapsle

Oblast použití:
– p odpora imunitního systému1

Oblast použití:
– pro zahřátí, podporu imunity

Oblast použití:
– p odpora imunitního systému1

Doporučené dávkování:
– 3 x denně 3 vstřiky
– s nadné dávkování přímým
vstříknutím do krku

Doporučené dákování:
–1
 vrchovatá kávová lžička na
šálek, zalejte vroucí vodou a
nechejte 8 – 10 minut vyluhovat.

Doporučené dávkování:
– 2 x denně 1 kapsle
Mimořádné vlastnosti:
– veganské

V tekuté formě
k přímému užívání

Kapsle obsahující kolostrum,
praktické také pro užívání na cestách

Kapsle pro všeobecně
dobré zdraví

Mimořádné vlastnosti:
– Kvalitativně vysoce cenné
– odtučněné
– bez kaseinu
– nepasterizováno
– Neobsahuje***
– zbytky antibiotik
– anabolické androgenní steroidy
– Bez přídavku
– barviv
– konzervačních látek

Mimořádné vlastnosti:
– Kvalitativně vysoce cenné
– odtučněné
– šetrně zpracováno
– Neobsahuje***
– zbytky antibiotik

Oblast použití:
– pro dobré zdraví

Oblast použití:
– pro všeobecně dobré zdraví
při pravidelném užívání

Mimořádné vlastnosti:
– kvalitativně vysoce cenné
– patentované
– s vlákninou

Oblast použití:
– pro všeobecně dobré zdraví a
podporu imunity

Doporučené užívání:
– 2 x denně 1 kapsle

Doporučené užívání:
– 1 x denně 1 kapsle

Doporučené užívání:
– d enně 8 ml
Vybrané obsažené látky:
95 % listů Cistus Incanus
5 % listů osvěžující máty

Vybrané obsažené látky:
72 % Cistu Incanu
100 % denní dávky vitamínu C*
20 % denní dávky zinku*

Vybrané obsažené látky:
obsahuje 100% tekuté kolostrum.
Jedná se o čistý přírodní produkt
obsahující kolostrum.

Cistus Incanus
Ústní sprej**

Cistus Incanus
Bylinný čaj**

Cistus Incanus
Kapsle**

Colostrum Liquid**

30 ml

250 g

60 kapslí / 33,5 g

Vybrané obsažené látky:
86 % extraktu Cistus Incanus
38 % denní dávky vitamínu C*
42 % denní dávky vitamínu E*

1
Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému.
* Referenční množství pro denní příjem.
** Dbejte na pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
*** Podle zákonných předpisů.
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125 ml

Vybrané obsažené látky:
800 mg prášku z kolostra
v denní dávce

Colostrum Kapsle**
60 kapslí / 30,9 g

Vybrané obsažené látky:
12 kmenů bakterií
vláknina

Pro 12 Kapsle*

30 kapslí / 15 g

Colostrum je přírodní produkt nejvyššího stupně kvality, navíc bez přísad. Přírodní vlivy mohou u Colostra, stejně jako u jiných přírodních produktů, mírně změnit optický vzhled a chuť.
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Vitamíny jsou opravdovými
multitalenty. Vitamíny D a B6
podporují imunitní systém1,
vitamín B12 podporuje buněčné
dělení a vitamín B1 je nezbytný
pro zdravé srdce. Všechny tyto
vitamíny naleznete v produktu
Vita Active.

100% pokrytí denní dávky vitamínů již
v jedné čajové lžičce
Oblasti použití:
– pro podporu imunitního systému 9
– pro normální energetický metabolismus 8
– pro normální činnost nervového systému 8
Doporučené užívání:
–1
 x denně 5 ml (jedna čajová lžička)
Oblast použití:
- bez přidaných barviv
- bez přidaných konzervačních látek
Vybrané obsažené látky:
z 21 druhů přírodních ovocných
a zeleninových koncentrátů
100 % denní dávky 10 vitamínů:
vitamín D
vitamín E
vitamín B1 (thiamin)
vitamín B2 (riboflavin)
vitamín B3 (niacin)
vitamín B5 (kyselina pantothenová)
vitamín B6
vitamín B7 (biotin)
vitamín B9 (kyselina listová)
vitamín B12

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se můžete
100% spolehnout.

Vita Active
Red*

Reishi je již tisíce let součástí
kultury Dálného Východu. Její
blahodárné účinky jsou dodnes
velmi ceněny.

Active Freedom obsahuje
důležité živiny, jako jsou
vitamíny E, D a mangan.
Mangan přispívá k normálnímu
energetickému metabolismu.

Omega 3 mastné kyseliny EPA
(kyselina eikosapentaenová) a
DHA (kyselina dokosahexaenová)
jsou důležité pro normální činnost
srdce.5
Mají rozhodující vliv na hodnoty
tuků v krvi a podporují tok krve.

Kapsle s houbou dlouhověkosti

Kapsle pro lepší pohyb

Kapsle pro zdraví srdce

Oblasti použití:
–	p řispívá k normální tvorbě kolagenu pro
normální funkci cév1
– pro normální energetický metabolismus 3
– přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání 4
– přispívá k normálnímu stavu kostí
a zubů1
– přispívá k ochraně buněk před oxidačním
stresem 4

Oblasti použití:
–	p řispívá k udržení normální funkce
kostí a svalů 2
– 	přispívá k normálnímu
energetickému metabolismu7
– 	přispívá k normální tvorbě
pojivových tkání 7
Doporučené užívání:
– 2 x denně 1 kapsle

Oblast použití:
–	p řispívá k normální činnosti srdce 5
Doporučené dávkování:
– 3 x denně 1 kapsle

Vybrané obsažené látky:
48 % extrakt z Reishi
20% prášek z Reishi
75% denní dávky vitamínu C**

Reishi plus Kapsle*
30 kapslí / 15,2 g

Kapsle pro podporu v období
klimakteria
Oblasti použití:
–	p ro normální energetický
metabolismus 6
–	p řispívá k normální funkci
nervových přenosů 6
Doporučené užívání:
– 3 x denně 1 kapsle
Mimořádné vlastnosti:
–	bez laktózy
–	bez lepku

Doporučené dávkování:
– 1 kapsle denně
– vhodné také pro vegany
Mimořádné vlastnosti:
– veganské

Účinná kombinace vápníku
a vitamínu D se postará o
maximální podporu v období
klimakteria. Woman Phyto Kapsle
obsahují extrakt z červeného
jetele.

Z udržitelného rybolovu
Vybrané obsažené
50 % denní dávky
83 % denní dávky
50 % denní dávky

látky:
vitamínu D**
vitamínu E
manganu

Active Freedom Kapsle*
60 kapslí / 37,2 g

Vybrané obsažené látky:
1260 mg Omega 3 mastné kyseliny
630 mg EPA
420 mg DHA
117 mg Beta glukan

Super Omega Kapsle*

60 kapslí / 100,8 g

Vybrané ingredience:
s izoflavony z červeného jetele
100 % denní dávky vitamínu D**
50 % denní dávky vápníku**

Woman Phyto Kapsle*

90 kapslí / 46,8 g

150 ml

EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce. Příznivého účinku se dosáhne při příjmu 2 g EPA a DHA denně. 6 Vápník přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a k normální funkci nervových přenosů. 7 Mangan přispívá
k normálnímu energetickému metabolismu a k normální tvorbě pojivových tkání.8 Thiamin a vitamín B12 přispívají k normálnímu energetickému metabolismu a k normální psychické činnosti. Thiamin přispívá k normální činnosti
nervové soustavy a k normální činnosti srdce. 9 Vitamíny D a B6 přispívají k normální funkci imunitního systému. 10 Vitamín B12 se podílí na procesu dělení buněk.

5

* Dbejte na pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. ** Referenční množství pro denní příjem.
1
Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci cév, kostí, chrupavek, kůže a zubů. 2 Vitamín D přispívá k udržení normálního stavu kostí, zubů a k udržení normální činnosti svalů. 3 Vitamín C přispívá k
normálnímu energetickému metabolismu. 4 Vitamín C přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem a k snížení míry únavy a vyčerpání.
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Vláknina je komplexní
uhlohydrát a je významným
stavebním kamenem naší stravy.
Vyskytuje se v ovoci, zelenině a
celozrnných produktech a hraje
důležitou roli pro normální
trávení.

Dostatek tekutin je pro
organismus velmi důležitý.
Kombinace cenných bylinek nabízí
nejlepší alternativu k vodě,
samozřejmě bez kalorií.

Vláknina proti hladu

Lehký čaj

Oblasti použití:
–	p řispívá k normálnímu metabolismu
makroživin. Bílkoviny, sacharidy a
tuky jsou tělem lépe přijímány1
–	p řispívá k udržení hladiny glukózy v
krvi a snižuje chuť na jídlo1

Oblast použití:
– postará se o denní přísun tekutin,
zejména v rámci diety

Doporučené dávkování:
–	z amíchejte 2 zarovnané odměrky
prášku v 200 ml nízkotučného
mléka bez laktózy, nebo do
vody.

Doporučené dávkování:
–	1 – 2 čajové lžičky přelijte ve velkém
šálku vařící vodou, zakryjte, nechte
5 – 7 minut vyluhovat a zceďte.
– denně 3 – 4 šálky

1
2
3

Pro Balance dodává Vašemu tělu
cenné zásadité minerály a stopové
prvky pro vnitřní rovnováhu4.

Nápoj v prášku
pro podporu svalů

Tablety pro rovnováhu kyselozásaditého prostředí v těle

Oblasti použití:
– přispívá k růstu a udržení svalové hmoty 2
–	p řispívá k normální energetické, bílkovinové 3 a
glykogenové látkové výměně
–	p řispívá k udržení normálního stavu kostí 2

Oblasti použití:
–	p ro normální činnost nervové soustavy 3
–	p ro normální funkci svalů 3
–	p řispívá k elektrolytické rovnováze 4
–	p ro normální energetický metabolismus 5
–	p řispívá k normálnímu metabolismu makroživin 2
–	p řispívá k udržení normálního stavu kostí a zubů 5

Doporučené dávkování:
–	jednu odměrku (12,5 g) denně
smíchejte se 100 ml vody nebo 125 ml odtučněného
mléka.
Mimořádné vlastnosti:
– LR LIFETAKT Protein Power Vanilkový nápoj v prášku je
uveden na Kölner Liste®. Kölner Liste® zveřejňuje
seznam produktů s minimalizovaným dopingovým rizikem.

Mimořádné vlastnosti:
– veganské

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se můžete
100% spolehnout.

Proteiny jsou sloučeniny
z aminokyselin, které mají různě
podstatné úlohy v těle.

Doporučené užívání:
– 3 x denně 4 tablety
Mimořádné vlastnosti:
– Kvalitativně vysoce cenné
–	s laděné minerály a stopové prvky
–	cenná směs citrátů, karbonátů a glukonátů
–	bez laktózy
–	veganské

Vybrané obsažené látky:
vysoký obsah vlákniny pocházející ze
tří různých zdrojů
přirozeně sladká chuť díky stévii
108 % denní dávky chromu**

Vybrané obsažené látky:
zelený čaj
listy maté
kůra stromu lapacho
listy kopřivy
čaj Roibos
citrónová tráva
kořen lékořice

Vybrané obsažené látky:
80 % čistého proteinu
5 různých proteinových složek
23 % denní dávky hořčíku** (po smíchání se 125 ml
mléka)
29 % denní dávky vitamínu B6**
(po smíchání se 125 ml mléka)

Vybrané obsažené látky:
minerály a stopové prvky
15 % denní dávky draslíku**
53 % denní dávky hořčíku**
87 % denní dávky vápníku**
45 % denní dávky mědi**
150 % denní dávky chrómu**
160 % denní dávky molybdenu**

Fiber Boost
Nápoj v prášku*

Bylinný odtučňovací čaj*

Protein Power
Vanilkový nápoj v prášku*

Pro Balance Tablety*

250 g

210 g

Chrom přispívá k normálnímu metabolismu makroživin a k udržení normální hladiny glukózy v krvi.
Bílkoviny přispívají k udržení a růstu svalové hmoty a k udržení normálního stavu kostí.
Vitamín B6 přispívá k normálnímu metabolismu bílkovin a glykogenu a k regulaci hormonální aktivity.

360 tablet / 252 g

375 g

* Dbejte na pestrou a vyváženou stravu a na zdravý životní styl.
** Referenční množství pro denní příjem.

5
Draslík přispívá ke správné funkci nervového systému a k normální funkci svalů. 6 Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání a k elektrolytické rovnováze. 7 Vápník přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a k udržení normálního stavu kostí a zubů.
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Krémové Figu Active Koktejly jsou rychle a jednoduše
připravené. Chutná náhrada jídla je k dostání v různých
variantách chutí.

Jen 224–230 kcal v porci:
28 g Koktejlu Figu Active + 250 ml mléka bez
laktózy s 1,5 % tuku

Figu Active Lupínky jsou náhradou
jídla podobnou müsli, která Vás
optimálně zasytí při snižování nebo
udržování váhy*.

Jen 223 kcal v porci:
35 g Figu Active Lupínků +
200 g odtučněného přírodního
jogurtu bez laktózy s 1,5 % tuku

Jen 224 – 226 kcal v tyčince.

1 porce =
1 jídlo¹

1 porce =
1 jídlo¹

Krémové jídlo

Jídlo podobné müsli

Vydatná, teplá jídla

Praktické jídlo na cesty

Oblasti použití:
–	n ahrazení dvou denních jídel
Vás podpoří při snižování váhy
–	n ahrazení jednoho denního jídla
Vás podpoří při udržování váhy

Oblasti použití:
– n ahrazení dvou denních jídel
Vás podpoří při snižování váhy
– n ahrazení jednoho denního jídla
Vás podpoří při udržování váhy

Oblasti použití:
– podporuje Vás při hubnutí1
–	p odporuje Vás při udržování
váhy1

Oblasti použití:
– n ahrazení dvou denních jídel
Vás podpoří při snížování váhy
– n ahrazení jednoho denního jídla
Vás podpoří při udržování váhy

Doporučené užívání:
–	n ahraďte jedno běžné jídlo jedním koktejlem
–	3 polévkové lžíce (28 g prášku) rozmíchejte ve 250 ml
odtučněného mléka bez laktózy

Doporučené dávkování:
–	n ahraďte jedno běžné jídlo lupínky
–	3 polévkové lžíce (35 g) rozmíchejte ve
200 g odtučněného přírodního jogurtu
bez laktózy

Mimořádné vlastnosti:
–	bez laktózy
–	bez lepku
–	b ez přidaných konzervačních látek
– bez přidaného cukru (obsahuje přírodní cukr)

Doporučené dávkování:
– n ahrazení dvou denních jídel
Vás podpoří při snížování váhy
– n ahrazení jednoho denního jídla
Vás podpoří při udržování váhy

Doporučené dávkování:
–	n ahraďte jedno běžné jídlo
jednou tyčinkou

Mimořádné vlastnosti:
–	bez laktózy

Vybrané obsažené látky:
vyvážená kombinace živin
kombinace rostlinných a živočišných bílkovin
obsahuje přírodní cukr

Vybrané obsažené látky:
vyvážená kombinace živin

Vybrané obsažené látky:
vyvážená kombinace živin

Vybrané obsažené látky:
vyvážená kombinace živin

Figu Active Koktejl

Figu Active

Figu Active Polévka

Figu Active Tyčinka

450 g dóza

450 g dóza

500 g dóza

6 x 60 g

Příchuť Jahoda-Banán

Křupavé Lupínky s brusinkami

Rajská polévka „Mediterranée“

Příchuť Vanilka

Bramborová polévka „Auberge“

Příchuť Latte Macchiato

Zeleninová kari polévka „India“

450 g dóza
450 g dóza

Odpovídá jednomu ze tří průměrných denních jídel při spotřebě energie 2000 kcal/den.
* Nahrazení jednoho denního jídla při nízkoenergetické dietě takovouto náhradou jídla přispívá po snížení hmotnosti k jejímu udržení.
Nahrazení dvou denních jídel při nízkoenergetické dietě takovouto náhradou jídla přispívá ke snížení hmotnosti.
K dosažení avizovaného účinku je třeba takto denně nahradit jedno nebo dvě jídla.
1

Figu Active Tyčinky nahrazují
plnohodnotné jídlo a optimálně se
hodí také na cesty. Vyberte si mezi
třemi chutnými variantami!

Jen 208 – 214 kcal v porci:
57 g Figu Active Polévky + 300 ml vody

1 porce =
1 jídlo¹

1 nápoj =
1 jídlo¹

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se
můžete 100% spolehnout.

Polévky Figu Active představují teplou náhradu
jídla, která Vám usnadní hubnutí nebo
udržování váhy*. Jídlo je k dostání ve třech
chutných variantách pro maximální
rozmanitost.

500 g dóza
500 g dóza

Tyčinka s nugátovou příchutí
Tyčinka s jahodami a jogurtem
6 x 60 g

Tyčinka s křupavým karamelem
6 x 60 g
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HODNOTNÁ PÉČE
PRO VŠECHNY POTŘEBY POKOŽKY
S pečující a regenerační silou Aloe Vera na cestě
za přirozeně krásnou a zdravou pokožkou:
LR ALOE VIA. Ať jste mladí nebo starší, individuální
hydratační péče nabízí ochranu a ošetření od hlavy
až k patě.
Všestranný Anti-Age Management pro mladistvě
vyhlížející pleť: LR ZEITGARD. Profesionální a
ucelený koncept nabízí ve třech krocích péči proti
stárnutí podle typu pleti pro dlouhodobý a mladistvě
působící vzhled pokožky.
O antibakteriální ochranu a optimální péči o
narušené a namáhané vlasy se postará funkční
speciální péče LR MICROSILVER PLUS se svou
kombinací účinných látek MICROSILVER BGTM,
panthenolu a sloučenin zinku.
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LR ALO E V I A

Vaše cesta
k přirozeně krásné
a udržované pleti
Vysoký obsah Aloe Vera pro velmi jemnou
a intenzivní péči a regeneraci
- ideální i pro citlivou pokožku.

Obohacené o vyživující bio výtažky –
speciálně přizpůsobené konkrétním
potřebám.

LR ALOE VIA znamená kvalitu „Made in
Germany“. To je náš slib, na který se můžete
100% spolehnout.

Náš Aloe Vera Gel byl průběžně testován
v International Aloe Science Council (IASC) –
od pěstování až po zpracování.
Renomované nezávislé instituty Dermatest a Derma
Consult prokázaly u všech výrobků Aloe Vera dobrou
snášenlivost pokožkou.

28 LR ALOE VIA produktů je díky unikátní kombinaci
účinných látek z Aloe Vera gelu a bio výtažků
patentováno.

Vyživující a regenerační síla Aloe Vera Vás podpoří na cestě
k přirozeně krásné a zdravé pleti – LR ALOE VIA. Nezáleží na věku,
v našem sortimentu najde každý to pravé pro potřeby své pleti. Vy
i Vaši blízcí tak budete komplexně, od hlavy až k patě, vybaveni tím
nejlepším z Aloe Vera.
Naše výrobky přinášejí prověřený koncept péče. LR ALOE VIA
kombinuje to nejlepší z Aloe Vera – její gel a 15 let zkušeností
LR s Aloe Vera péčí. Vysoký obsah Aloe Vera, osvědčená kombinace
účinných látek a přírodní síla cenných bio extraktů dělají z řady
pečujících výrobků LR ALOE VIA jedinečnou a ve svých účincích
rozmanitou péči, která:
• regeneruje
• hydratuje
• zklidňuje
• a chrání
a to 100 % bez parabenů a minerálních olejů.
Pravidelné kontroly International Aloe Science Council (IASC) zaručují
vysokou kvalitu naší Aloe Vera – od pěstování až po zpracování.
Nezávislý zkušební institut Dermatest potvrdil dobrou snášenlivost
pokožkou.
28 LR ALOE VIA produktů je díky své unikátní kombinaci účinných
látek z Aloe Vera gelu a bio výtažků patentováno.
Najděte cestu k přirozeně krásné udržované pleti –
s LR ALOE VIA.
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LR ALO E V I A

Všestranná Aloe Vera péče pro celé tělo
Regenerace a péče

Individuální péče a ochrana

Vyzkoušejte přirozené regenerační síly Aloe Vera na obzvlášť citlivé nebo namáhané pokožce. ALOE VIA produkty k pokožce přilnou jako
ochranný film, ochladí ji, zklidní a dají jí impuls k regeneraci.

Aloe Vera je skutečný multitalent. Nepůsobí jen regeneračně a hydratačně, ale má také protizánětlivé účinky. Tento talent prostě musíte využít
pro celou rodinu.

LR ALOE VIA
Speciální péče

LR ALOE VIA
Ústní a zubní péče

LR ALOE VIA
Péče o vlasy

LR ALOE VIA
Péče pro muže

Pro pocit zdravé pokožky

Pro krásný a zdravý úsměv

Pro lesklé, hebké vlasy

Pro svěží a zdravou mužskou
pokožku

LR ALOE VIA
Péče a čištění obličeje

LR Aloe Via
Péče a očista těla

LR ALOE VIA
Dětská péče

LR ALOE VIA
Ochrana proti slunci

Pro zářivě krásnou pleť

Pro znatelně hebkou pokožku

Pro jemnou ochranu
dětské pleti

Pro zdravou pokožku,
chráněnou proti slunci
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L R ALO E V I A SPE CI ÁLNÍ PÉ ČE

Pro pocit
zdravé
pokožky

Speciální péče
LR ALOE VIA Speciální péče
– mimořádně zklidňuje a regeneruje
namáhanou pokožku i podráždění
kůže. Výrobky LR ALOE VIA přilnou
k pokožce jako ochranný film,
ochladí ji, zklidní a regenerují. To
vše díky speciálním komplexům
účinných látek a zklidňujícím
bylinným esencím.

83%

A l o e Ve r a

90%

79%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se
můžete 100% spolehnout.

Všechny produkty jsou
k dostání také v sérii.
Viz strana 70.

Aloe Vera
Sprej první
pomoci

Aloe Vera
Hydratační gelový
koncentrát

Aloe Vera
Ochranný krém
s propolisem

Lehký sprej pro péči o celé tělo
• obsahuje 83 % aloe vera gelu, 11
tradičních rostlinných esencí a včelí
propolis
• vytváří na pokožce ochranný film,
zklidňuje a chladí
• podporuje přirozený regenerační
proces v pokožce
• vyrobený bez přídavku vonných
olejů

Osvěžující gel pro suchou,
podrážděnou pokožku
• se zvláště vysokým 90% obsahem
aloe vera gelu
• intenzivně pokožku hydratuje
• chladí, zklidňuje a osvěžuje
• vyroben bez přídavku vonných
olejů

Hustý krém pro péči o velmi
suchou, namáhanou pokožku
• obsahuje 79 % aloe vera a
výtažek ze včelího propolisu
• intenzivně pokožku vyživuje a
posiluje její přirozenou ochrannou
funkci
• dodá pokožce sametovou
hebkost a příjemný pocit při
dotyku

400 ml

100 ml

100 ml
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Pro rychlou
každodenní péči
Box pro všechny případy: V případě podráždění pokožky pomohou
přirozené regeneraci pokožky tři LR ALOE VIA specialisté – navíc s
maximální péčí. Speciální Box první pomoci je ideální SOS balíček
pro péči na doma i na cesty.

Patentovaný
produkt
od roku
2018*

60%

A l o e Ve r a

45%

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se můžete
100% spolehnout.

A l o e Ve r a

20%

A l o e Ve r a

V SÉRII UŠETŘÍTE
SOS péče pro všechny
případy
Aloe Vera Box první pomoci pro
péči o pokožku
Aloe Vera
Ochranný krém s propolisem · 100 ml
Aloe Vera
Hydratační gelový koncentrát · 100 ml
Aloe Vera Sprej první pomoci
v praktické 150 ml láhvi
(speciální velikost dostupná pouze v boxu)

Aloe Vera
Relaxační hřejivé
mléko

Aloe Vera
Multifunkční
MSM tělový gel

Aloe Vera
Regenerační krém
Dermaintense

Hřejivé mléko na přetížené svaly
• obsahuje 45 % aloe vera gelu a
přírodní éterické oleje
• s dlouhotrvajícím hřejivým účinkem
pro uvolnění svalových křečí
• podporuje prokrvení pokožky a
zjemňuje ji
• zvláště účinné v kombinaci
s intenzivní masáží

Rychle se vstřebávající chladivý
krémový gel pro namáhané svaly a
klouby
• 60 % Aloe Vera gelu, speciální
MSM sloučenina síry, listy
medvědice a výtažek z vrbové kůry
• pokožku vypíná a dodává jí
pružnost

Extra hustý krém pro mimořádně
namáhané kožní partie
• 20% Aloe Vera gel a komplex
účinných látek složený z vitamínu
B12, pupalkového oleje a výtažku
z mahónie
• zklidňuje a intenzivně hydratuje
• aktivuje regeneraci pokožky
a snižuje drsnost, zarudnutí
a šupinatění kůže*
• pokožka regeneruje a vrací se jí
přirozená rovnováha
• bez parfémových olejů

100 ml

200 ml

50 ml

* Evropský patent EP 2 399 648 B1
*	Studie provedená společností Dermatest v květnu 2010 na 20 testovaných osobách
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Pro zářivě
krásnou tvář
Péče o pleť obličeje & čištění
LR ALOE VIA Péče o pleť obličeje & čištění – s Aloe Vera pro
vyváženou hydrataci. V kombinaci s vysoce kvalitními bio výtažky
z oliv v jedinečné receptuře zajišťuje správnou rovnováhu pleti
obličeje. Není nic lepšího než dobrý pocit z krásné a zdravé pleti.

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se můžete
100% spolehnout.

50%

50%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

50%

A l o e Ve r a

V SÉRII UŠETŘÍTE
Kompletní péče pro
krásnou, zářivou pleť
Série péče o obličej
s Aloe Vera
Multi-aktivní Denní Krém · 50 ml
Regenerační Noční Krém · 50 ml
Zjemňující Oční Krém · 15 ml

Aloe Vera
Multi-aktivní denní
krém

Aloe Vera
Regenerační noční
krém

Aloe Vera
Zjemňující oční
krém

Lehká, příjemná textura pro denní
použití
• 50% Aloe Vera gel, bio výtažek
z oliv a hroznový olej
• poskytuje intenzivní hydrataci a
udržuje přirozenou rovnováhu
• chrání pokožku před vnějšími vlivy
prostředí
• pokožka je hladká a pleť září

Bohatý, krásně vonící noční krém na
obličej
• 50% Aloe Vera gel, bio výtažek
z oliv a olivový olej
• vyživuje a regeneruje pokožku
• zlepšuje přirozené fungování pleti
• pokožka je svěží a vláčná

Intenzivní péče pro citlivou oblast
kolem očí
• 50% Aloe Vera gel, bio výtažek
z oliv a haloxyl
• hydratuje
• redukuje kruhy pod očima a
zpevňuje pokožku
• oblast kolem očí vypadá vypnutě a
svěže

50 ml

50 ml

15 ml
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75

Jemné čištění je
základem
efektivní péče

Pro extra dávku
hydratace a svěžesti
Hlavní složka naší řady péče o pleť,
čistý Aloe Vera gel, má vedle svých
regeneračních a vyživujících účinků
především schopnost intenzivní
hydratace. Pro extra dávku
hydratace a čistou svěžest.

Zářivě krásná tvář vyžaduje
adekvátní péči, jejímž základem je
čištění. A to ráno i večer!

50%

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se můžete
100% spolehnout.

50%

A l o e Ve r a

50%

50%

A l o e Ve r a

50%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

30%

A l o e Ve r a

*p
 otvrzeno na základě měření corneometrem provedeném institutem
Dermatest v lednu 2017 na 20 respondentkách

Aloe Vera
Hydratační krémový gel

Aloe Vera
Hydratační pleťová
maska

Aloe Vera
Pleťový
peeling

Aloe Vera
Rozjasňující pleťová
voda

Aloe Vera
Harmonizující čisticí
mléko

Aloe Vera
Pleťové čisticí ubrousky

Lehká a rychle se vstřebávající gelová
textura krému na obličej
• 50% Aloe Vera gel a bio výtažek z
oliv
• poskytuje intenzivní hydrataci a
extra dávku svěžesti
• revitalizuje pleť a chrání ji před
volnými radikály
• pokožka působí svěže a zářivě

Osvěžující gelový krém na obličej
• 50 % Aloe Vera gelu, bio výtažek
z divoké růže a kombinace aquaxylu
a aquaprontu™
• poskytuje pokožce až o 95 % více
hydratace za pouhé 3 minuty*
• zlepšuje pružnost pokožky a
poskytuje jí vyváženou hydrataci
• pokožka působí svěže a zářivě

Jemná gelová textura určená
speciálně pro obličej
• 50 % Aloe Vera gelu, bio výtažek
z divoké růže a peelingová zrna na
rostlinné bázi
• jemně odstraňuje šupinky a
stimuluje krevní oběh
• zjemňuje vzhled pokožky, aniž by
narušil přirozenou rovnováhu pleti
• pokožka je na dotyk jemná a pleť
září

Čisticí Pleťová voda bez obsahu
alkoholu
•5
 0 % Aloe Vera gelu a bio výtažek
z oliv
• z bavuje póry zbytků make-upu a
každodenních nečistot
• čistí, zklidňuje a osvěžuje pokožku
• hydratuje

Jemné čisticí mléko na obličej
• 50 % Aloe Vera gelu a bio výtažek
z oliv
• jemně pokožku čistí a zbavuje ji
make-upu a nečistot
• zachovává přirozenou hydrataci
pokožky

Jemné měkké netkané čisticí
ubrousky na obličej a ruce, praktické
i na cesty
• 30% Aloe Vera gel a bio výtažek
z divoké růže
• čistí pokožku důkladně a jemně
• odstraňují make-up, aniž by pleť
vysušily

50 ml

75 ml

75 ml

200 ml

200 ml

25 kusů
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Aloe Vera Magic Bubble Mask
Nová maska Aloe Vera Magic Bubble Mask nabízí hloubkové
čištění se zážitkem. Ihned po nanesení se během několika
sekund promění na pěnu, kterou tvoří tisíce nepatrných
praskajících a šumících bublinek. Tak zbavuje obličejová
maska pleť škodlivých látek z okolí i kožních šupin a zabraňuje
usazování dalších škodlivin. Je to zábavné i účinné! Výsledek:
Intenzivně zregenerovaná pokožka obličeje. Jednoduše
magické!

DETOX
Aloe Vera Magic Bubble Mask je
detoxikační produkt, který z pleti
odstraňuje odumřelé kožní buňky
a nečistoty a zásobuje ji intenzivní
hydratací. Díky svému lotosovému
efektu ochraňuje pleť před
hromaděním dalších škodlivin – pro
zářivě krásnou a čistou pleť díky
výtažkům ze zázvoru a Moringy.

Pro svěží, zářivě
krásnou pokožku
obličeje

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se můžete
100% spolehnout.

HYDRATACE
Aloe Vera dodá intenzivní hydrataci a
podpoří regeneraci pokožky.

BUBBLE
BOOSTER
Bubble Booster zvýší přísun kyslíku a vytvoří malé
bublinky, které posílí detoxikační a hydratační působení.
Díky této účinné síle mohou být nečistoty snáze
odstraněny a vlhkost se dostává do větší hloubky.

Aloe Vera
Magic Bubble
Mask
Hloubkově účinná, čisticí, detoxikační
a pěnivá maska na obličej
• S výtažkem z Moringy, ze zázvoru,
Aloe Vera gelem a Bubble
Boosterem
• Z abraňuje ukládání škodlivin
• D odává hydrataci
• Pleť opět působí svěže a zářivě
krásně
50 ml
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Pro sametově
hebký pocit

Péče o pokožku těla a čištění
Péče o tělo a produkty pro čištění LR ALOE VIA – přinášejí
osvěžující a intenzivní péči a cílené tvarování postavy s tím nejlepším
z Aloe Vera. Speciální receptury, dle potřeby jednotlivých typů pleti,
pokožku jemně čistí, díky vyvážené hydrataci stabilizují a vyhlazují
kontury těla.

69%

A l o e Ve r a

30%

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se můžete
100% spolehnout.

A l o e Ve r a

35%

A l o e Ve r a

V SÉRII UŠETŘÍTE
Celodenní péče pro
sametově hebkou
pokožku
Aloe Vera
Série tělové kosmetiky
Aloe Vera Jemný krém · 100 ml
Aloe Vera Krém na ruce · 75 ml
(viz strana 80)
Aloe Vera Osvěžující
gelový krém · 50 ml
(viz strana 74)

Aloe Vera
Jemný
krém

Aloe Vera
Hydratační tělový
balzám

Aloe Vera
Regenerační péče
o chodidla

Hustý, nemastný krém na obličej a
tělo
• 35 % Aloe Vera gelu a bio výtažek
z magnólie
• dodává intenzivní hydrataci
• pokožka je na dotek jemná a hebká

Lehký, rychle se vstřebávající tělový
balzám
• 69 % Aloe Vera gelu a bio výtažek
z magnólie
• vyživuje a intenzivně pečuje
• zlepšuje rovnováhu hydratace
pokožky
• pokožka je jemně ošetřená

Rychle se vstřebávající krém na
vysušenou a hrubou pokožku nohou
• 30 % Aloe Vera gelu a bio výtažek
z magnólie
• regeneruje zrohovatělou a
mimořádně vysušenou pokožku
• dodává intenzivní hydrataci
• pokožka je pružná a rovnoměrně
ošetřená

100 ml

200 ml

100 ml
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Pro jemné
doteky

Efektivní péče pro
vytvarovanou postavu

Aloe Vera Krém na ruce pečuje, vyživuje a zklidňuje namáhané ruce –
každý den. Kombinace Aloe Vera a bio výtažku z měsíčku přispívá k
regeneraci pokožky. Vedle toho dodává Aloe Vera pokožce
hydrataci. Díky tomu bude hrubá, rozpraskaná pokožka rukou opět
jemná a vláčná.

Dva pečující specialisté v jednom. Vaše pokožka bude díky nim vypnutá
a souměrná. Aloe Vera v kombinaci s výtažkem ze zeleného čaje a
vysoce účinné látky způsobí, že se budete ve své kůži cítit skvěle.

30%

A l o e Ve r a

35%

40%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

30%

A l o e Ve r a

Aloe Vera
Jemný krém na ruce

Aloe Vera
Extra hustý krém na ruce

Rychle se vstřebávající krém na ruce
• 35 % Aloe Vera a bio měsíčkový
výtažek
• vyživuje a hydratuje
• ruce jsou jemné a hebké

Hustý, rychle se vstřebávající krém
pro velmi namáhané, suché ruce
• 40 % Aloe Vera a bio výtažek z
měsíčku
• intenzivně vyživuje a chrání pokožku
• podporuje regeneraci vysušené
pokožky

75 ml

75 ml

Vědecké studie *
potvrzují tvarující
účinek Tělového gelu:
• 100 % respondentek potvrdilo, že
mají lepší pocit z vlastní pokožky
• 70 % potvrdilo, že pleť působí
pružněji
• 70 % tvrdí, že pleť vypadá viditelně
vyhlazenější a pevnější

*	Vědecké studie provedená institutem Dermatest
v březnu 2017 na 20 respondentkách při každodenním použití v oblasti břicha.

Aloe Vera
Tvarující tělový gel

Aloe Vera
Korekční tělový krém

Snadno vstřebatelný osvěžující gel k
aplikaci na oblast břicha, horní část
paží a stehen
• 30 % Aloe Vera gelu, bio výtažek ze
zeleného čaje a komplex účinných
látek Intenslim®
• zlepšuje pružnost tkáně
• při pravidelném používání
podporuje redukci velikosti břicha
• při pravidelném používání posiluje a
zpevňuje pokožku

Hustý krém na stehna a hýždě
• 30 % Aloe Vera gelu, bio výtažek ze
zeleného čaje a komplex účinných
látek Legance®.
• zlepšuje pružnost a vláčnost
pokožky
• pokožka je na pohled vypnutější a
hladší

200 ml

200 ml

Vědecké studie **
potvrzují rekonstrukční
účinek Tělového krému:
• 95 % respondentek potvrdilo, že
došlo ke zlepšení pocitu z vlastní
pokožky
• u 85 % všech respondentek bylo
pomocí objektivního ultrazvukového
testu prokázáno zlepšení hustoty
kůže, což je důležitým kritériem pro
pevnější, hladší a pružnější pokožku.
• zlepšení hustoty kůže až o 70 %

**	Vědecké studie provedená v březnu 2017 institutem
Dermatest na 20 respondentkách při každodenním
použití v oblasti stehen, včetně objektivního měření
hluboké tkáně ultrazvukem (sonografie).
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Pro celodenní
pocit svěžesti
Povzbuzující osvěžení celého těla a hygiena pro celou rodinu s tím
nejlepším z Aloe Vera. Ta zahrnuje nejen důkladné čištění, ale také
dlouhodobý pocit svěžesti a intenzivnější hydrataci.

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se můžete
100% spolehnout.

35%

35%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

38%

A l o e Ve r a

15%

A l o e Ve r a

V SÉRII UŠETŘÍTE
Aloe Vera
Jemná mycí
emulze

Aloe Vera
Jemná mycí
emulze

Výživné krémové mýdlo na ruce
• 38 % Aloe Vera gelu a bio výtažek z
měsíčku
• jemně čistí, hydratuje a vyživuje

Náhradní balení

250 ml

500 ml

Péče a čištění
pro vlasy a tělo
Aloe Vera
Série pro vlasy a tělo
Šampon na vlasy · 200 ml
Tělový balzám · 200 ml
Sprchový gel · 250 ml

Aloe Vera
Ochranná
deo kulička

Aloe Vera
Vlasový a tělový
šampon

Aloe Vera
Vitalizační sprchový gel

Jemný deodorant bez alkoholu
• 15 % Aloe Vera gelu a bio výtažek
z bavlny
• bezpečná ochrana před tělesným
zápachem a vlhkými skvrnami
v podpaží
• zanechává příjemný pocit svěžesti
• dobrá snášenlivost i pro citlivou
pokožku
• mimořádně šetrný po holení

Osvěžující sprchový gel pro tělo a
vlasy
• 35 % Aloe Vera gelu a bio výtažek
z bambusu
• rychlé, jednoduché a efektivní
celkové čištění a péče (all in one)

Osvěžující sprchový gel pro tělo
• 35 % Aloe Vera gelu a bio výtažek
z kiwi
• důkladné a jemné čištění, které
zároveň hydratuje
• zanechává přirozený pocit svěžesti.

50 ml

250 ml

250 ml
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Pro zdravý,
krásný úsměv
Ústní a zubní péče
Kdo by nechtěl krásný a bezstarostný úsměv? To ale nejde bez
zdravých zubů a ošetřených rtů. Aloe Vera svou regenerační silou
zajistí svěží a zdravou ústní mikroflóru a měkké, hladké rty. Teď se
budete moci usmívat bez obav, kdykoli!

40%

43%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se můžete
100% spolehnout.

20%

A l o e Ve r a

V SÉRII UŠETŘÍTE
Vše pro krásný,
zdravý úsměv
Aloe Vera
Série ústní a zubní péče
2 x Zubní pasta · 100 ml
Balzám na rty · 4,8 g

Aloe Vera
Hydratační balzám
na rty

Aloe Vera
Extra svěží
zubní pasta

Aloe Vera
Zubní
pasta sensitive

Lehký, bezbarvý balzám na rty
• 20 % Aloe Vera a rostlinné oleje
• poskytuje rtům intenzivní hydrataci
• jemná péče pro hladké, měkké rty

Zubní gel pro každodenní čištění
zubů
• 43 % Aloe Vera gelu a bio výtažek
z echinacei
• jemně a důkladně čistí zuby
a dásně
•	zajistí pocit příjemné svěžesti
v ústech
• bez fluoridů

Zubní pasta pro každodenní čištění
citlivých zubů
• 40% Aloe Vera gel a komplex
minerálů
• čistí důkladně a velmi jemně
• snižuje citlivost zubů
• efektivně odstraňuje zubní plak
• s fluoridy

4,8 g

100 ml

100 ml
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Hebká pružnost:

3x

snadnější
až
rozčesání*

Péče o vlasy

Zdravý lesk:

90 % menší lámavost

o
vlasů*

Sbohem, zničené vlasy! S LR ALOE VIA Nutri-Repair péčí o vlasy patří suché,
namáhané vlasy minulosti. Tento systém péče o vlasy s jedinečnou kombinací aloe
vera gelu a 7 přírodních olejů Vaše vlasy vyživí, posílí, regeneruje a ochrání je před
lámáním. Pro jemnou hebkost, zdravý lesk a sebevědomí od kořínků až po
konečky.

Vitalizující vůně:

95 % testovaných osob

60%

A l o e Ve r a

15%

A l o e Ve r a

POSÍLENÍ

PRUŽNOST

Aloe Vera Nutri-Repair
Šampon na vlasy

Aloe Vera Nutri-Repair
Kondicionér na vlasy

• se 45 % gelu Aloe Vera
a extraktem z bio-bambusu
• jemně čistí, posiluje vlas z vnějšku a
hydratuje vlasy i pokožku hlavy
• pro každý typ vlasů

• s 15 % gelu Aloe Vera a
komplexem
Nutri-Oil-Repair ze 7 olejů
• vyživuje a regeneruje vlas zevnitř,
aniž by ho zatížil
• vlasy vyhladí a dodá jim lesk
• pro každý typ vlasů

• s 15 % gelu Aloe Vera a
komplexem Nutri-Oil-Repair ze 7
olejů
• vyživuje a regeneruje vlas v
hloubce, zaplňuje pórovitá místa,
vrací vlasům stabilitu a tak je
dlouhodobě chrání před lámáním
• použití 1-2 krát týdně místo
kondicionéru

• s 60 % gelu Aloe Vera
a extraktem z bio-bambusu
• působí jako ochrana při vysokých
teplotách
• vyživuje a hydratuje vlasy
• ideální při tepelných úpravách
(např. fénování nebo žehlení) nebo
jednoduše při běžné úpravě – bez
oplachování

200 ml

200 ml

200 ml

150 ml

SYSTÉM PÉČE O VLASY V SÉRII

DLOUHODOBÁ
OCHRANA

Aloe Vera Nutri-Repair
Maska na vlasy

Šampon na vlasy, Kondicionér,
Maska na vlasy

OCHRANA PROTI
VYSOKÝM TEPLOTÁM
Aloe Vera Nutri-Repair
Leave-In Kúra

**

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

*

15%

45%

při kombinovaném použití šamponu, kondicionéru a masky. Potvrzeno biofyzikálním testováním síly při mokrém česání a síly účinku anti-lámavosti. Ve srovnání s
neutrálním šamponem. Test proveden společností proDERM v lednu 2018.
Uživatelská studie se 40 testovanými osobami provedená společností Dermatest v prosinci 2017.

ohodnotilo vůni jako příjemnou**
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V SÉRII UŠETŘÍTE
Vše pro perfektní
holení

Pro ošetření
a svěžest
mužské
pokožky

Aloe Vera
Ošetřující série pro muže I
Pěna na holení · 200 ml
Balzám po holení · 100 ml
Antistresový krém · 100 ml

Péče pro muže

Aloe Vera
Ošetřující série pro muže II
Gel na holení · 150 ml
Balzám po holení · 100 ml
Antistresový krém · 100 ml

LR ALOE VIA péče pro muže je díky své speciální kombinaci
hydratační Aloe Vera a uklidňujícího extraktu z bio bílého čaje
perfektně přizpůsobena speciálním nárokům mužské pokožky. Neboť mužská pokožka vyžaduje speciální
ošetření – má jiný charakter než ženská pokožka a denní holení ji vystavuje dodatečnému stresu.

Chladivá
gelová textura
pro zvláště
osvěžující
povzbuzení!

30%

30%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

50%

50%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

Aloe Vera
Zklidňující pěna na
holení

Aloe Vera
Zklidňující gel
na holení

Aloe Vera
Balzám po
holení

Aloe Vera
Antistresový
krém

Pro každodenní celkové holení
• 30% Aloe Vera pro intenzivní
hydrataci
• optimálně připravuje pokožku a
porost vousů na holení
• nadýchaná pěna pro zvlášť snadné
nanášení
• podporuje klouzání holicího strojku
a chrání pokožku před
podrážděním

Pro precizní oholení kontur
•3
 0% Aloe Vera pro intenzivní
hydrataci
• lehká gelová textura pro dokonalé
nanášení a extra osvěžení
•g
 el se po nanesení mění na
nadýchanou pěnu, podpoří klouzání
holicího strojku a ochrání pokožku
před podrážděním

Lehký ošetřující balzám na obličej
•	s 50 % Aloe Vera gelu a extraktem
z bio bílého čaje
•	snižuje podráždění pokožky a
následně ji uklidňuje
• hydratuje a ošetřuje

Lehký osvěžující krém na obličej
•	s 50 % Aloe Vera gelu a extraktem
z bio bílého čaje
•	osvěžuje a zklidňuje vystresovanou
mužskou pokožku
•	hydratuje a vitalizuje

200 ml

150 ml

100 ml

100 ml
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Pro šetrnou ochranu
pokožky batolat & dětí
i zdravé zuby

Péče o batolata a děti
Série LR ALOE VIA péče o děti s tím nejlepším z Aloe Vera – jejím
gelem – a cennými bio-výtažky z rostlin je zvlášť jemná a přirozená
vůči citlivé pokožce batolat. Vyrobená bez přídavku parabenů,
minerálních olejů a parfémových olejů.
Nová série LR ALOE VIA péče o děti obsahuje zvlášť vysoký podíl
Aloe Vera gelu. Dokonalá pro citlivou dětskou pokožku, neboť Aloe
Vera je opravdový multitalent: regeneruje, hydratuje, zklidňuje a
chrání. To je důležité také pro citlivý mléčný chrup! A nesmí přijít
zkrátka ani zábava.

30%

A l o e Ve r a

40%

40%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

30

%

A l o e Ve r a

38%

A l o e Ve r a

Zvláště jemné
a přirozené!
Doporučeno
porodními
asistentkami a
dětskými lékaři.

Žádný
křik!

Příznivé účinky na chrup
vědecky prokázány

V SÉRII UŠETŘÍTE

V SÉRII UŠETŘÍTE
Zábava z džungle v sérii

Aloe Vera Baby
Jemný ochranný
krém

Aloe Vera Baby
Jemná mycí emulze
a šampon

Aloe Vera Baby
Jemný krém
na obličej a tělo

Péče a čištění pro
citlivou pokožku

Vydatný, hutný krém pro
podrážděnou pokožku
•	s 40 % Aloe Vera gelu, extraktem
z bio měsíčku, zinkem a
panthenolem
•	podporuje regeneraci podrážděné
pokožky a chrání před odřeninami
a opruzeninami v oblasti plenek
•	regeneruje podrážděnou pokožku a
uklidňuje
• bez parfémových olejů

Extra jemná, krémová mycí emulze
pro citlivou pokožku
•	s 30 % Aloe Vera gelu, extraktem
z bio měsíčku a sójovým olejem
•	jemné, šetrné čištění
•	chrání citlivou pokožku před
vysušením a hydratuje
•	bez sulfátů a parfémových olejů

Extra jemný, lehký krém pro citlivou
pokožku
•	s 40 % Aloe Vera gelu, extraktem
z bio měsíčku a panthenolem
•	podporuje bariéru pokožky a chrání
před ztrátou hydratace
•	hydratuje, ošetřuje a uklidňuje
•	bez parfémových olejů

Mycí krém · 250 ml
Ochranný krém · 100 ml
Pleťový krém · 100 ml

100 ml

250 ml

100 ml

Aloe Vera Baby Série

Aloe Vera
Kids Set
Aloe Vera Kids
3in1 Šampon,
kondicionér & sprchový gel · 250 ml
Aloe Vera Kids
Magicky třpytivý zubní gel · 50 ml

Aloe Vera Kids
3in1 Šampon, kondicionér &
sprchový gel

Aloe Vera Kids
Magicky třpytivý
zubní gel

Jemné mytí a péče pro opičí zábavu ve
sprše!
• 30% Aloe Vera dodá intenzivní hydrataci
• panthenol a bio výtažek z broskví pečují
a chrání pokožku i vlasy
• usnadněné česání po sprchování*
• s vůní tropického ovoce pro opravdový
pocit z džungle!
• vyrobeno bez přídavku sulfátů

Šetrné čištění a péče o zuby silné
jako tygr!
• 38 % Aloe Vera gelu pečuje o dásně
• xylitol chrání před zubním kazem a
vápník posiluje zubní sklovinu
• s podílem fluoridu přizpůsobeným
dětem a jemnou příchutí máty
• třpytivá gelová textura učiní
z každého čištění zubů skutečný
zážitek!

250 ml

50 ml

*Studie česání za vlhka provedena společností ProDERM v dubnu 2019
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A L OE V E RA SLUNE ČNÍ O CHRANA

Pro zdravou, před
sluncem chráněnou
pokožku

Sluneční ochrana

Každý typ pokožky má jiné nároky na sluneční ochranu. LR ALOE VIA produkty sluneční ochrany nabízejí ochranu a péči pro celou
rodinu, od citlivé až po mírně opálenou pokožku. Aloe Vera hydratuje namáhanou pokožku, chladí, zklidňuje a regeneruje. Pro optimální
ochranu doporučujeme cca 4 polévkové lžíce opalovacího krému (u dospělého) rozetřít po celém těle.

LR ALOE VIA
produkty sluneční ochrany
nabízíme v měsících, které
jsou
na slunce bohaté –
od dubna do srpna.

40%

40%

70%

30%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

40%

40%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

Zaručuje vyvážený poměr
UVA a UVB ochrany

Aloe Vera
Opalovací
krémový gel
SPF 20

Aloe Vera
Opalovací mléko
SPF 30

Aloe Vera
Opalovací krém
SPF 50

Aloe Vera
Anti-Aging
Opalovací krém
SPF 20

Aloe Vera
Opalovací sprej
Active
SPF 30

Aloe Vera
Krémový gel
po opalování

Lehký krémový gel pro již mírně
opálenou pokožku.
• se 40 % Aloe Vera gelu
•	chrání pokožku před UVA a
UVB zářením
•	ošetřuje, chladí a intenzivně
hydratuje
•	lehce se vtírá a nezanechává
na kůži lepivý pocit
• voděodolný

Krém pro lehce opálené typy
pokožky.
• se 40 % Aloe Vera gelu
•	chrání pokožku před UVA a
UVB zářením
•	ošetřuje a intenzivně
hydratuje
• voděodolný

Krém pro světlé, citlivé typy
pokožky a pro děti.
• se 40 % Aloe Vera gelu
•	chrání pokožku před UVA a
UVB zářením
• ošetřuje a intenzivně hydratuje
• voděodolný

Krém pro obličej a dekolt.
• se 40 % Aloe Vera gelu
•	chrání pokožku před UVA a
UVB zářením
•	chrání pokožku před
předčasným stárnutím
•	ošetřuje a intenzivně
hydratuje

Lehký sprej pro lehce opálenou
pokožku.
• se 30 % Aloe Vera gelu
•	chrání pokožku před UVA a UVB
zářením
•	ošetřuje, chladí a intenzivně
hydratuje
• rychlé a jednoduché použití
• voděodolný

Lehký, chladivý krém na tělo.

100 ml

100 ml

75 ml

50 ml

125 ml

200 ml

•	se 70 % Aloe Vera gelu a
bambuckým máslem
•	chladí a podporuje pokožku při
regeneraci po opalování
• hydratuje a intenzivně ošetřuje
• pokožka je jemná a hebká
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Inovativní anti-age management
pro mladistvý vzhled
S komplexním, profesionálním LR ZEITGARD anti-age managementem pro domácí použití si můžete
mladistvý vzhled pleti zachovat zcela jednoduše v pouhých 3 krocích: od hloubkového čištění pórů
stisknutím jediného tlačítka, přes anti-aging ošetření s okamžitými a viditelnými účinky, až po strukturální
péči odpovídající Vašemu typu pleti.

Čištění je prvním krokem účinného a
dlouhodobého anti-age ošetření.
Díky speciální oscilační technologii ZEITGARD 1 Vám zajistí stisknutí
jediného tlačítka čistý vzhled do hloubky pórů, čímž optimálně
připravíte pleť na další pečující kroky.

Exkluzivní ZEITGARD Anti-age systém
zjemňuje vrásky a pleť díky němu vypadá prokazatelně mladší.*
Společně se speciálními anti-age produkty mohou být vrásky a
ochablé partie pleti ošetřeny cíleně zevnitř ven, neboť jsou díky
termické metodě teplo-chlad ZEITGARD 2 anti-aging účinné látky
efektivně transportovány do všech vrstev pokožky.

ÚČINNÝ.
INOVATIVNÍ.
PROFESIONÁLNÍ.

Trvale podpůrný ZEITGARD Systém péče
doplňuje celkové ošetření. Strukturální péče odpovídající typu pleti
podporuje dlouhotrvající úspěch.
DAILY-CARE nabízí účinné anti-age produkty pro každodenní péči,
SPECIAL-CARE extra produkty pro speciální potřeby náročné pleti.
* Dermatest studie byla provedena na 40 testovaných osobách v červenci a srpnu 2015
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JEMNÉ ČIŠTĚNÍ
se silným účinkem
ZEITGARD 1
• elektrický kartáček s oscilací
• šetrné čištění do hloubky pórů
•	a ž 10x účinnější než normální
čištění*

ZDARMA

k sérii: ZEITGARD
cestovní pouzdro

Kartáček
Classic – normální pleť
Soft – citlivá pleť

Systém pro čištění pleti
Čisticí produkt
All skin types – normální pleť
Sensitive skin – citlivá pleť

ZEITGARD Systém pro čištění pleti
je prvním krokem účinného a dlouhodobého anti-age ošetření!
• Optimální příprava pro další pečující kroky
• Lepší vzhled pleti díky hloubkovému čištění pórů
• Pevnější a hladší pleť díky masážní funkci

V SÉRII UŠETŘÍTE
Série pro normální pleť
Série pro citlivou pleť
ZEITGARD 1
1 x čisticí produkt
ZEITGARD cestovní pouzdro

*V
 ědecká studie renomovaného Institutu Dermatest GmbH.
Období použití: 6 týdnů (konec ledna až začátek března 2015), počet testovaných osob: 40
** J ednotlivé filamenty kartáčku zůstávají díky antibakteriálnímu účinku LR MICROSILVER BG až 3 měsíce hygienicky nezávadné. MICROSILVER BG se
skládá z čistého prášku ze stříbra s vysoce pórovitou molekulární strukturou.
Výjimečnost: MICROSILVER BG reguluje tvorbu bakterií.

PRO CITLIVOU PLEŤ

PRO NORMÁLNÍ PLEŤ

•	měkká vlákna s MicroSilver pro úžasně
čistou pleť v celé hloubce pórů
•	v kombinaci s jemným krémem vytváří
sladěnou texturu pro bezchybný čisticí
program
•	účinnost potvrzena společností
Dermatest*

• pevná vlákna s MicroSilver pro úžasně
čistou pleť až do pórů
• v kombinaci s lehce pěnivým gelem
vytváří sladěnou texturu pro
bezchybný čisticí program
•	účinnost potvrzena společností
Dermatest*

ZEITGARD Systém pro čištění pleti

zdarma
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Jasně viditelná
redukce vrásek*
ZDARMA

ZEITGARD 2
•	elektrický anti-age přístroj k redukci
vrásek
•	metoda teplo-chlad pro efektivní
transport anti-aging účinných látek do
všech vrstev pokožky
•	svěží vzhled díky podpoře jemné
mikrocirkulace krve

k sérii: ZEITGARD
cestovní pouzdro

V SÉRII UŠETŘÍTE
Anti-age systém
Hydratační Série
ZEITGARD 2
Oční sérum
Hydratační krémový gel
ZEITGARD cestovní pouzdro zdarma

NEBO

Restrukturalizační Série
ZEITGARD 2
Oční sérum
Restrukturalizační krémový gel
ZEITGARD cestovní pouzdro zdarma

Exkluzivní ZEITGARD Anti-age systém
zjemňuje vrásky a pleť díky němu
vypadá prokazatelně mladší*.
• 95 % testovaných osob vnímá účinnost látek díky
použití ZEITGARD 2*
• přes 90 % všech testovaných osob má pocit lepší
hydratace pleti
• 90 % testovaných osob potvrzuje lepší pružnost pleti*
• přes 80 % testovaných osob potvrzuje okamžitě
viditelné a znatelné výsledky*
• přes 75 % testovaných osob potvrzuje viditelně
omlazené oční okolí*

*D
 ermatest studie byla provedena na 40 testovaných osobách
v červenci a srpnu 2015

V SÉRII UŠETŘÍTE
Anti-age systém
Hydratační série
Oční sérum
Hydratační krémový gel
Restrukturalizační série
Oční sérum
Restrukturalizační krémový gel

Anti-age systém
Oční sérum

Anti-age systém
Restrukturalizační
krémový gel

Anti-age systém
Hydratační
krémový gel

• vysoce koncentrované oční sérum
• hydratuje, uvolňuje oční partie
a vyhlazuje jemné vrásky
• s inovativním účinným komplexem
z PatchH2OTM a Ultra Filling
SpheresTM

• speciální pleťový krém pro vyhlazené
kontury u zralejší pleti
• hloubka vrásek se výrazně redukuje,
pleť působí vypnutě a mladistvě
• s inovativním komplexem účinných
látek z PatchH2OTM a Ultra Filling
SpheresTM

• vydatný krém na obličej pro výraznější
kontury vhodný pro mladou pleť
• kontury obličeje budou zpevněné a pleť
bude působit souměrně
• s inovativním účinným komplexem
z PatcH2O™ a Ultra Filling Spheres

30 ml

50 ml

50 ml
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INDIVIDUÁLNÍ PÉČE
pro anti-age efekt

Účinné anti-age produkty
pro každodenní péči

Účinná a trvale
podpůrná péče o obličej
Ideální doplněk prvních kroků ZEITGARD Anti-age
managementu cílí na trvalost Vašeho nového mladšího
vzhledu.
Nezáleží na věku ani na tom, zda jste žena či muž –
nenechávejte svou krásu náhodě!

Extra péče pro zvláštní
potřeby

Racine: účinná základní péče
s hydratujícími a energetickými
látkami proti prvním známkám
stárnutí pleti.

Serox: péče proti mimickým
vráskám a ztrátě objemu. Exkluzivní
kombinace anti-age účinných látek
s kyselinou hyaluronovou a Ultra
Filling SpheresTM.

Nanogold: vydatná péče se zlatem
a hedvábím v boji proti vráskám a
známkám stárnutí podmíněným
světlem.

Power Lift: hydratační energie
s povzbuzujícím komplexem sedmi
bylin pro vitalizovanou pokožku žen i
mužů.

Beauty Diamonds: luxusní intenzivní
péče na bázi diamantů a peptidů s
vyživující a hýčkající texturou pro
zralou náročnou pleť.

PLATINUM: speciální pečující
systém s inovativní „platinum“
kombinací účinných látek pro
náročnou mužskou pokožku.

Noční maska: regenerační maska
na noc pro energetickou a vysoce
účinnou péči o dámskou i pánskou
pokožku. Bohatá, hýčkající textura s
cennými oleji.
ZEITGARD Blue Light Defender:
Chytré sérum proti digitálnímu
stárnutí. Chrání pleť pomocí řasy
spiruliny a modrého lotosu před
stárnutím, ke kterému dochází díky
modrému světlu, vyzařujícímu
z monitorů, například z laptopů nebo
chytrých telefonů.
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ÚČINNÁ
ZÁKLADNÍ PÉČE

VYDATNÁ PÉČE
proti předčasnému stárnutí pleti

Účinná základní péče zásobuje unaveně vyhlížející a namáhanou
pokožku hydratací a novou energií. Pro svěží, vitální pleť! Ještě před
vznikem prvních vrásek můžete procesu stárnutí pleti zabránit
pomocí komplexu z koenzymu Q10 a řas. Pečující série podporuje
celkovou energii v buňkách: aktivuje pokožku a propůjčuje jí více
svěžesti a síly.

Vysoce hodnotná péče je exkluzivní kombinací mikronizovaných
částic zlata a hedvábných proteinů. Zatímco zlato v této formě již
podporuje UV ochranu pokožky, hedvábí může rozhodujícím
způsobem přispět k budování vlastního kolagenu pleti a tím
k regeneraci pokožky.

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se
můžete 100% spolehnout.

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se
můžete 100% spolehnout.

V SÉRII UŠETŘÍTE

V SÉRII UŠETŘÍTE

Racine Série
Denní krém · 50 ml
Noční krém · 50 ml
Oční krém · 15 ml

Ošetřující Série
Nanogold & hedvábí
Denní krém 50 ml
Noční krém 50 ml

Racine
Denní krém

Racine
Noční krém

Racine
Kolagen

Racine
Oční krém

Nanogold
Pleťová voda

Nanogold
Denní krém

Nanogold
Noční krém

• s koenzymem Q10 pro více
energie v buňkách
• pečující komplex s řasami
zvyšuje hydrataci
• vitamín E chrání buňky
• UV filtr chrání před vlivy
podmíněnými světlem

• k oenzym Q10 podporuje fázi
regenerace buněk během noci
•p
 ečující komplex s řasami
zásobuje pokožku minerály
• v itamín E regeneruje pokožku
přes noc
• v ydatná textura s jojobovým
olejem a bambuckým máslem

•č
 istý kolagen zvyšuje
pevnost pleti
• intenzivní hydratace
• pleť vypadá mladistvěji,
svěže a hladce

• s koenzymem Q10 pro více energie
v buňkách
• účinná kombinace vitamínů pro
přirozenou regeneraci:
– vitamín A zabraňuje tvorbě vrásek
– vitamín E chrání před volnými radikály
– vitamín C zastává antioxidační účinek
• pečující komplex s řasami zvyšuje
hydrataci

• čistí a osvěžuje pleť
• s nanozlatem a hedvábnými proteiny
coby ochranou před UVA a
předčasným stárnutím pleti
• vhodné i pro smíšenou pleť

• luxusně hedvábná, krémová textura
• ošetřuje a hýčká pleť po celý den
• s nanozlatem a hedvábnými proteiny
coby ochranou před UVA a
předčasným stárnutím pleti
• se speciálním komplexem Aglycal®,
TIMP-peptidy® a Uvinul A Plus®*

• luxusní krém
• ošetřuje a regeneruje pleť přes noc
• s nanozlatem a hedvábnými proteiny coby
ochranou před UVA a předčasným stárnutím pleti
•	s TIMP-peptidy® a účinnou látkou proti vráskám
SYN®-COLL, k opravě a regeneraci poškození
pleti způsobené světlem

50 ml

50 ml

30 ml

15 ml

125 ml

50 ml

50 ml

* ochranná známka BASF AG
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INTENZIVNÍ ANTI-AGE PÉČE
pro mladistvý šarm

LUXUSNÍ PÉČE pro zralou,
náročnou pokožku
Tato intenzivně vyživující luxusní péče je moderní kombinací účinných látek na bázi diamantů a
peptidů s exkluzivní hýčkající texturou a účinnými anti-age látkami, které pomáhají pleť zpevnit a
účinně chránit.

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se
můžete 100% spolehnout.

S vydatnou kombinací z 6 olejů přírodního původu a vybranými vitamíny regeneruje olej na obličej
především suchou, drsnou a slabou pokožku a propůjčuje jí mladistvé záření.

V SÉRII UŠETŘÍTE
Beauty Diamonds Série
Denní krém · 50 ml
Noční krém · 50 ml
Oční krém · 30 ml

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se
můžete 100% spolehnout.

Beauty Diamonds
Noční krém

Beauty Diamonds
Oční krém

Beauty Diamonds
Pleťová voda

Beauty Diamonds
Denní krém

Beauty Diamonds
Intenzivní krém

Beauty Diamonds
Radiant Youth Oil

1 OLEJ NA OBLIČEJ – 3 MOŽNOSTI POUŽITÍ

• noční krém proti vráskám
• s cennými oleji a speciálními
účinnými látkami
• pomáhá redukovat vrásky

• jemná a vláčná oční péče
• zjemňuje kruhy a váčky
pod očima
• redukuje vrásky

• osvěžující, hydratační
pleťová voda
• vhodná také pro
smíšenou pleť
• čistí a osvěžuje

• hedvábně jemný denní krém
• redukuje vrásky a posiluje pocit
pevnosti pleti
• anti-aging účinná látka
detoxiquin zabraňuje
předčasnému stárnutí pleti a
podporuje regeneraci buněk
• inovativní hexapeptid přispívá
k ochraně pleti před volnými
radikály

• extra vydatný, intenzivní krém
• intenzivně ošetřuje a hýčká pleť
• kombinace ceramidů a kyseliny
hyaluronové příznačně redukuje
vrásky
• cenné oleje dodávají pleti
sametovou hebkost

• vyživuje a regeneruje pokožku
vitamíny A, E a F
• chrání před ztrátou hydratace
pomocí cenných olejů
• nechá pokožku mladistvě zářit
díky vydatné kombinaci olejů

Anti-Age olej
Ideální základ péče
pro zářivou pleť

Anti-Age olejový boost
Bohatá péče pro hebkou a
jemnou pleť

•	po čištění naneste na obličej
3 – 5 kapek ráno/večer
•	následně naneste denní
nebo noční péči

50 ml

30 ml

30 ml

•	přidejte do dlaně několik
kapek k denní nebo noční
péči
•	pro vydatnou péči o obličej
smíchejte a naneste na
obličej

50 ml

30 ml

125 ml

Anti-Age olejová maska
Intenzivní, bohatá regenerační
péče pro hladkou, pevnou
pokožku
•	cca 10 kapek rozetřete na
obličej, krk a dekolt
•	nechte působit 10 min., pak
vmasírujte nebo odstraňte
zbylou texturu
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Speciální péče
PRO MUŽSKOU PLEŤ
Moderní muži kladou důraz na perfektní vzhled. Speciálně pro ně byla vyvinuta formule, která
se rychle vstřebává, intenzivně hydratuje pleť a zjemňuje vrásky.

Jednoduše
ideální volba
pro muže!
V péči o obličej pro muže je volba
správných produktů rozhodující.
Pouze se správnými produkty propůjčíte
své pleti svěžest a posílíte její ochranu.

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se
můžete 100% spolehnout.

• intenzivní a cílená péče
• jednoduché používání
• efektivní účinky

Platinum
Revitalizační oční gel
„Express“

Platinum
Anti-Aging
Cream

• lehký krém s rychlou absorpcí
pečuje speciálně o jemnou
pokožku v oblasti očí
• hydratuje a osvěžuje
• pomáhá zjemňovat kruhy pod
očima a malé vrásky
• s Lumin-Eye®, extraktem ze zelené
kávy a kyselinou hyaluronovou

•	lehký krém na tvář s rychlou
absorbcí
• hydratuje a osvěžuje
• podporuje pružnost pleti a pomáhá
eliminovat známky stárnutí
• obsahuje zapouzdřenou vodu
z ledovce, extrakt z kaktusu,
kyselinu hyaluronovou a vitamín E

30 ml

50 ml

V SÉRII UŠETŘÍTE
Platinum Pleťová série
Anti-Aging Cream · 50 ml
Revitalizační oční gel
„Express“ · 30 ml
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JEDINEČNÁ KOMBINACE ÚČINNÝCH LÁTEK
pro cílené výsledky

2NÁSOBNÁ ÚČINNÁ
TECHNOLOGIE: okamžitá a trvalá

Exkluzivní a účinné LR ZEITGARD Serox speciální produkty působí cíleně proti nežádoucím známkám času. Serox Instant Skin Perfector
zajišťuje pomocí inovativní účinné technologie s 2násobným anti-aging účinkem jak okamžitou, tak i trvalou dokonalost pleti. Trvale mlaději
vyhlížející pleť je dosažená díky perfektně sladěné kombinaci účinných látek doplňujících Serox speciálních produktů: méně mimických vrásek
v oblasti očí, čela a nosu, stejně jako zřetelně více objemu a pružnosti. Serox Lip Optimizer se postará o viditelně větší objem rtů a zmírnění
vrásek kolem úst.*

LR ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector se postará o optimální dokonalost pleti obličeje.
Se svou inovativní 2násobnou účinnou technologií zajistí ihned viditelný výsledek a trvalou
regeneraci pleti každý den.

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se
můžete 100% spolehnout.

V SÉRII UŠETŘÍTE

SEROX

Kompletní Série Serox
Sérum s okamžitým účinkem
Intenzivní krém
Profesionální oční polstářky
Vyplňovač vrásek

INSTANT SKIN PERFECTOR

ÚČINNÁ TECHNOLOGIE
S 2NÁSOBNÝM ANTI-AGING ÚČINKEM

Serox
Profesionální
oční polštářky

Serox
Vyplňovač
vrásek

Serox
Lip
Optimizer

Serox
Intenzivní
krém

Serox
Sérum s okamžitým
účinkem

Serox
Instant
Skin Perfector

• profesionální oční
polštářky – účinné jako
návštěva kosmetického
salonu
• intenzivně hydratují
citlivou oblast očí
• z vysušeného
kolagenu, navlhčují se
aktivačním roztokem
• aktivační roztok
z Argireline®, Gatuline
Expression® a kyseliny
hyaluronové, které
pomáhají cíleně
redukovat hloubku
vrásek

• intenzivní koncentrát
s inovativní aplikací –
k cílenému nanášení na
mimické vrásky
• speciálně vyvinutý pro
drobné vrásky kolem úst,
očí a na čele
• s vysoce účinnými látkami
Argireline®, Gatuline
Expression®, Dynalift® a
kyselinou hyaluronovou,
které pomáhají cíleně
redukovat hloubku vrásek
• rychle se vstřebává a při
pravidelném používání
vykazuje pozitivní efekt

• až o 15 % větší
objem rtů*
• viditelné zmenšení
vrásek kolem rtů*
• pevnější kontury a hezčí
tvar rtů*
• vydatná textura – stačí
jednoduše nanést
• s vitamínem E

• inovativní anti-aging krém
•	s vysoce účinnými látkami
Argireline®, Ameliox® a Ultra
Filling SpheresTM pro
elastičtější, hladší a svěžeji
působící vzhled
• komplex účinných látek
s účinkem proti jemným a
hlubokým vráskám.
Pro dlouhodobou hydrataci.
• ideální v kombinaci se Serox
Sérem s okamžitým
účinkem.

• intenzivní anti-aging formule
v hedvábné textuře séra
• s vysoce účinnými látkami
Argireline®, Ameliox® a
Polylift® k redukci hloubky
vrásek
• s relaxačními a hydratujícími
účinky k vyhlazení a zjemnění
pleti
• ideální v kombinaci se Serox
Intenzivním krémem.

• okamžité, optické omlazení
vzhledu pokožky
• trvalá regenerace struktury
pokožky
• sametově hebká, zakrývající
Perfector formule s decentními
barevnými pigmenty
• použijte po Denním Krému.
Naneste make-up jako obvykle.

4 x 2 polštářky

15 ml

15 ml

50 ml

30 ml

30 ml

* S tudie byla provedena Dermatestem na 10 respondentkách, doba použití trvala 4 týdny, testováno v listopadu 2016

1
2

OKAMŽITÁ DOKONALOST
Optické omlazení vzhledu pokožky
během okamžiku. Sametově hebká,
zakrývající Perfector fomule
s decentními barevnými pigmenty
nechá pleť proměněnou: póry,
nerovnosti pokožky a vrásky jsou
minimalizovány, lesklé partie pokožky
zmatněné.

TRVALÁ DOKONALOST
Trvalá regenerace struktury pokožky
den za dnem. Hloubkově účinné
anti-aging účinné látky Gatuline®
In-Tense a Ultra Filling SpheresTM trvale
posilují pevnost pokožky a elasticitu:
pokožka působí hladším a pevnějším
dojmem.
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INTENZIVNÍ SVĚŽEST
pro muže & ženy

REGENERACE BĚHEM SPÁNKU:
Více pružnosti a elasticity

Lehkou péči o obličej uvítá především pokožka bez energie. Pro perfektní svěžest.
Kombinace s Reductine®, kyselinou hyaluronovou, extraktem z řas a směsi ze sedmi bylin
se postará o perfektní hydrataci pleti, čímž zajistí větší vitalitu a pružnost po celý den.

Vydatná maska se svým vysoce koncentrovaným komplexem účinných látek z Ultra Filling
SpheresTM, jojobového oleje a plodů schizandry se postará o vydatnou péči a regeneraci.
Neboť především v noci si pleť může odpočinout a optimálně přijmout cenné, účinné látky.
Pleť je ráno na dotek sametově hebká, působí hladce a svěže.

„Made in Germany“
je náš příslib, na
který se můžete
100% spolehnout.

PowerLift Pleťový krém
• lehká krémová emulze pro obličej
• hydratuje, oživuje a zpevňuje. Pro
více vitality, energie a pružnosti.
• s ovesnými peptidy, kyselinou
hyaluronovou, extraktem z řas a
směsí ze 7 bylin pro hydratační a
vyhlazující účinek
• určeno také pro mužskou pleť

30 ml

„Made in Germany“
je náš příslib, na
který se můžete
100% spolehnout.

NAŠE DENNÍ
HVĚZDA,
VHODNÁ TAKÉ
PRO MUŽSKOU
PLEŤ!

ZEITGARD
Noční maska
• ošetřuje a regeneruje pleť přes
noc
• s jojobovým olejem pro
optimální hydrataci
• s Ultra Filling SpheresTM pro
anti-age efekt
• s plody schizandry pro
regeneraci pleti
• pro optimální výsledek
doporučujeme používat 2x
týdně
50 ml

NAŠE NOČNÍ
HVĚZDA,
VHODNÁ TAKÉ
PRO
MUŽSKOU
PLEŤ!
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CHYTRÉ SÉRUM
PROTI DIGITÁLNÍMU STÁRNUTÍ
Modré světlo, které vyzařují displeje a obrazovky, způsobuje předčasné stárnutí naší pleti.
Modré světelné paprsky pronikají hluboko do spodních vrstev pokožky a způsobují tam mimo
jiné oxidační stres a poškozují kožní buňky – projevy stárnutí, jako jsou vrásky a povadlá pleť,
jsou pozorovatelné mnohem dříve.
OCHRAŇTE SVOU PLEŤ NYNÍ! Inovativní BLUE LIGHT DEFENDER proti DIGITÁLNÍMU
STÁRNUTÍ ochrání aktivně a preventivně Vaši pleť proti negativním účinkům modrého světla!
Účinné látky, obsažené v ZEITGARD BLUE LIGHT DEFENDER, jsou modrým
světlem aktivovány a chrání pleť trojím účinkem.

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se
můžete 100% spolehnout.

JEDINEČNÝ
TROJÍ ÚČINEK
REFLEXE:
Barevný pigment fykocyanin, obsažený
ve výtažku ze spiruliny, pohlcuje modré
světlo a redukuje energetické světelné
paprsky, které se od něho jako od
ochranného štítu odrážejí.
- pro ideální ochranu proti
předčasnému stárnutí pokožky a
podráždění kůže.

NOVÉ

LAPAČ RADIKÁLŮ:
Výtažek z modrého lotosu – symbolu
nesmrtelnosti – je optimálním lapačem
radikálů a působí tak proti oxidačnímu
stresu.
- pro mladistvě zářící výraz.

REGENERACE:
Enzym fotolyáza, obsažený ve
výtažku ze spiruliny, opraví poškození
buněk pokožky, ke kterému již díky
modrému světlu došlo.
– pro výraznou redukci vzniklých
vrásek

VAŠE KAŽDODENNÍ
OCHRANA VE DVOU
KROCÍCH:

Naneste ráno BLUE
LIGHT DEFENDER sérum
rovnoměrně na vyčištěnou
pleť obličeje.

Asi po jedné minutě
můžete na sérum
aplikovat Vaši obvyklou
denní péči.

LR ZEITGARD
BLUE LIGHT DEFENDER
• chrání před stárnutím pokožky a jejím
podrážděním, aktivuje se modrým
světlem
• redukuje stávající vrásky a působí
antioxidačně
• pro mladistvě zářivý vzhled
• s výtažkem ze spiruliny a modrého
lotosu
30 ml
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LR MICROSILVER A NTI B A KTER I Á LNÍ P ÉČE

Funkční péče
pro antibakteriální
ochranu
LR MICROSILVER PLUS je speciální antibakteriální péče
s jedinečnou kombinací účinných látek. Jejím tajemstvím je
vysoce efektivní účinná látka MICROSILVER BGTM. Ta brzdí
růst bakterií, které mohou být mimo jiné odpovědné za

Antibakteriální péče
pro čistou pleť
nečistou pokožku, zápach z úst, zubní kaz, paradontózu a
tvorbu lupů. Navíc potlačuje množení choroboplodných
zárodků a snižuje zápach z úst a potu.

Díky speciální kombinaci účinných látek nabízí
MICROSILVER PLUS antibakteriální péči
a ochranu namáhané pokožce, zejména na
obličeji. Podrážděnou, nečistou, mastnou pleť a
rozšířené póry zjemňuje pravidelné používání
MICROSILVER PLUS Mycího krému. Pleťový
krém Microsilver zjemňuje vzhled pleti a redukuje
nečistoty.

MICROSILVER BG TM působí antibakteriálně:
odstraňuje nežádoucí bakterie
chrání před vznikem nových bakterií
Pokožka napadená bakteriemi

Zdravý stav pokožky
s Microsilver

Jedinečnou kombinací účinných látek MICROSILVER BGTM (čisté stříbro), různých
sloučenin zinku a dexpanthenolu (provitamín B5) je dosaženo trojího účinku*:

ANTIBAKTERIÁLNÍ:
Microsilver BGTM redukuje nežádoucí bakterie a zpomaluje tvorbu nových.

čisté stříbro

STABILIZUJÍCÍ:
Sloučeniny zinku stimulují regenerační proces kůže.

V SÉRII UŠETŘÍTE

REGENERAČNÍ:
Dexpanthenol (provitamín B5) má protizánětlivé účinky a zmírňuje svědění a
podporuje vlastní hojení kůže.

Výsledek:
Vzhled namáhané pokožky
se výrazně zlepší.

dexpanthenol

sloučeniny zinku

Pleťová série
Mycí krém · 150 ml
Pleťový krém · 50 ml

Mycí krém

Pleťový krém

Každé ráno a večer omyjte obličej
antibakteriálním Mycím krémem.

Naneste následně po použití
Mycího krému.

čištění je jemné, ale
přesto účinné hluboko v pórech
zklidňuje pokožku a
podporuje její regeneraci

Antibakteriální Mycí krém a
Pleťový krém pro plet čistou až
do hloubky pórů. S potvrzenou
účinností proti usazování
nečistot*.

*Potvrzeno různými vědeckými studiemi (m. j. SGS INSTITUT FRESENIUS)

Antibakteriální Zubní pasta a
Žvýkačky pro zdravé zuby a
dásně. Pro krásné zuby, zdravé
dásně a svěží pocit v ústech.

Antibakteriální Šampon proti
lupům, Gel na ruce a Deo
kulička. Pro svěží pocit čistoty.

kyselina salicylová otevírá
póry
150 ml

redukuje nečistoty
zjemňuje pleť
ochrana a péče o přirozenou
kožní bariéru
Defensil působí
protizánětlivě
50 ml
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Profesionální péče
o zuby u Vás doma
i na cestách

Antibakteriální
ochrana & péče
o tělo

Ústní dutina je místem, kde se daří celé řadě
bakterií a mikroorganismů.
Ty se usazují na zubech i jazyku a mohou
způsobovat zubní kaz, zápach z úst
i paradontózu. Účinná látka MICROSILVER
představuje přirozené a šetrné řešení a tyto
bakterie redukuje. V Zubní pastě a Žvýkačce
pro zdravé zuby a dásně nabízí LR skvěle
sladěný, komplexní a ochranný program.

Díky speciální kombinaci účinných
látek přináší MICROSILVER PLUS
péči a ochranu pro namáhané části
pokožky. Jemná antibakteriální péče
o vlasy, hygiena rukou i bez vody a
spolehlivá deo ochrana pro denní
použití.

Patentované
produkty*

PROVĚŘENO
Účinnost potvrzena společností Dermatest:
Zubní pasta
9 0 % uživatelů potvrdilo zlepšení stavu svých
dásní1
Žvýkačky pro zdravé zuby a dásně:
83 % bakterií je odstraněno2
	Antibakteriální Zubní pasta byla testována společností Dermatest GmbH na 10
ženách a mužích ve věku 18 až 72 let, po dobu 4 týdnů v dubnu 2006.
	Žvýkačky pro zdravé zuby a dásně byly testovány společností Dermatest
GmbH v uživatelském testu na 20 osobách ve věku 26 až 54 let, po dobu
dvou dnů v únoru 2010 (ve vztahu k bakterii Streptococcus).

1

2

Žvýkačky pro zdravé
zuby a dásně

Zubní pasta

Gel na ruce

Šampon proti lupům

Deo kulička

Žvýkejte vždy cca 5 minut po jídle.
S jemnou mentolovou příchutí.
Výborný doplněk každodenní péče
o zuby.

Používejte ráno, večer a v případě
potřeby, zuby čistěte nejméně dvě
minuty.

Určeno zejména pro rychlé umytí na
cestách – i bez vody. Nevysušuje ruce,
nezanechává lepkavý pocit po použití.

Jemný a šetrný šampon
proti lupům. Je určen
k dennímu použití.

Deo kuličku nanášejte ráno a po
sprchování. Přináší příjemnou svěžest
a snižuje počet choroboplodných
zárodků na pokožce.

chrání před zubním kazem a
odstraňuje zubní plak
snižuje tvorbu zubního
kamene
podporuje zpevnění zubní
skloviny

chrání před zubním kazem a plakem
hygiena rukou i bez použití vody

poskytuje pokožce jemné
a šetrné čištění

účinná při zápachu z pocení –
24 hod.

odstraňuje zápach z úst

osvěžující pocit

odstraňuje lupy***

Obsahuje účinnou sloučeninu zinku
pro rychlou neutralizaci pachu

minerál hydroxyapatit obnovuje zubní
sklovinu

ošetřuje pokožku bez vysušení

působí jako prevence paradontózy

zinek tvoří na rukou
ochranný film

má antibakteriální účinek
octopirox zklidňuje pokožku
hlavy

mastek vstřebává
nadbytečný pot

Reguluje hodnotu pH v ústech
a zklidňuje tak dásně
10 x 1,4 g
* LR MICROSILVER Plus Žvýkačky pro zdravé zuby a dásně: patent č.: EP 2 585 029 B1
LR MICROSILVER Plus Zubní pasta: patent č.: DE 10 2010 063 720

75 ml

75 ml

*** studie provedená na 10 osobách společností Derma Consult GmbH v roce 2008

ošetření a regulace přirozené kožní
mikroflóry

150 ml

50 ml

L R L-RE CAPI N PÉ ČE O V LASY

Problémy s vlasy?
PŘÍČINA

Silná dvojice pro
plné a husté vlasy

Jaké jsou příčiny předčasného vypadávání
vlasů?
• Hormony
	Dihydrotestosteron (DHT) nepřímo způsobuje regresi vlasových
kořínků
• Špatná výživa vlasových kořínků
Nedostatečné prokrvení pokožky hlavy může mít za následek
omezené vyživování vlasových kořínků
• Slabé uchycení k vlasové pokožce
Kvůli poškozené struktuře vlasů může dojít k jejich
nedostatečnému uchycení ve vlasovém porostu – možné
následky: vypadávání vlasů

„Made in Germany“
je náš příslib, na
který se můžete
100% spolehnout.

OPATŘENÍ

ÚČINKY

Jak L-Recapin působí proti
vypadávání vlasů?

Byly účinky L-Recapinu odborně
testovány?

Díky svému inovativnímu komplexu účinných látek Procapil® působí
třikrát tak intenzivně:

Ano. Jde o odbornou studii, která probíhala
po dobu 4 měsíců.*

• Kyselina oleanolová z listů olivovníku snižuje regresi vlasových
kořínků
• A
 pigenin z citrusových plodů podporuje prokrvení vlasových
kořínků (viz obr. 1)
• Biotinyl-GHK (bílek s příměsí speciálních vitaminů) podporuje
uchycení vlasových kořínků! (viz obr. 2)

Výsledky:
• L-Recapin zpomaluje vypadávání vlasů
• Používáním L-Recapinu se u vlasů prodlužuje fáze růstu
• L-Recapin podporuje uchycení vlasových kořínků, čímž pomáhá
zamezit předčasnému vypadávání vlasů
• Vlasové kořínky jsou díky komplexu účinných látek obsažených
v L-Recapinu chráněny, posilňovány a regenerovány

*Studie tonika
Potvrzená účinnost
Epidermis

Dermis

Subcutis

• 76 % testovaných osob potvrdilo zvětšení objemu
vlasů. Tím lze demonstrovat, že vlas setrvává déle
v přirozené fázi růstu.
• 76 % potvrdilo účinnost produktu.

(Tonikum bylo testováno na 20 mužích a 5 ženách ve věku 21 až 60 let.
Testy v trvání 4 měsíců provedl institut DermaTronnier v roce 2005)

Dědičné vypadávání vlasů? L-Recapin přináší řešení: inovativní
účinný komplex zastavuje dědičně podmíněné vypadávání vlasů a
prokazatelně zlepšuje jejich hustotu.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ!

PRO LEPŠÍ
HUSTOTU VLASŮ:
Pouze důkladná péče
a pravidelné používání obou
výrobků přinese ty nejlepší
výsledky.
Produkty L-Recapin Tonikum
a Šampon jsou navzájem
sladěny a jejich kombinace
přináší ty nejlepší výsledky.

V SÉRII UŠETŘÍTE
L-Recapin Série 1+1
L-Recapin Šampon 200 ml
L-Recapin Tonikum 200 ml

L-Recapin
Šampon

L-Recapin
Tonikum

Dermatologicky testovaná kombinace
účinných látek jemně a šetrně čistí
vlasovou pokožku.
Při pravidelném používání optimálně
připravuje vlasy i pokožku hlavy na
aplikaci Tonika L-Recapin.

L-Recapin Tonikum působí proti
dědičně podmíněnému vypadávání
vlasů*.
Tonikum nanášejte do vlhkých vlasů
po umytí. Vmasírujte krouživými
pohyby do pokožky hlavy.

200 ml

200 ml
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FASCINUJÍCÍ
SVĚTY VŮNÍ
Vůně propůjčí okamžiku nezapomenutelnou
magickou sílu. Unikátní vůně Vás okouzlí. LR
nabízí velkou řadu kvalitních vůní –
od svůdných vůní hvězd přes lifestylové vůně až
po nadčasové LR Classics.
Světově známé celebrity spolupracují se
společností LR na unikátních vůních. Díky tomu
vznikají úchvatné kompozice vůní s šarmem
slavných hvězd – vůně s jedinečným
charakterem a nezaměnitelným rukopisem.
Výrobním znakem LR vůní jsou nadprůměrná
výdrž vůně a vysoký podíl parfémových
látek s dlouhodobou trvanlivostí. Na
základě dlouholetých zkušeností s vůněmi tvoří
LR spolu s renomovanými mezinárodními
výrobci parfémů vůně „Made in Germany“.
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V SÉRII UŠETŘÍTE

Buď opravdová. Buď přirozený.
Buďte sami sebou.

PURE
by Guido Maria Kretschmer
Parfémovaná série
Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pro ženy
Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pro muže
(libovolná kombinace)

PURE by Guido Maria Kretschmer
pánskou vůni najdete na str.137

Buď opravdová. Buď přirozený. Buďte
sami sebou – to je poselství Guido Maria
Kretschmera!
Sympatický designér tímto heslem skutečně
žije a získává tak lidi svou pozitivní energií a
radostí ze života. Proto vytvořil Guido vůni
opravdové pohody, která Vás v každé chvíli
každodenního života provází a inspiruje,
abyste byli jednoduše sami sebou. PURE
by Guido Maria Kretschmer for women je v
hlavní nótě osvěžující, později sentimentální a
nakonec smyslně zahřeje.

PURE
by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
pro ženy
50 ml

květinová
svěží
hlavní nóta
hruška,
citrus
srdeční nóta
broskev,
jasmín
základní nóta
ambra,
cedrové dřevo

LR DÁMSKÉ V ŮNĚ | 125

Buďte ryzí. Buďte zářivá.
Buďte jednoduše šťastná!

PURE
H A PPI N ESS
BY GUIDO M A RIA
K RE TSCHMER
Buďte ryzí. Buďte zářivá.
Buďte jednoduše šťastná!

NOVÉ

Vnímejte pravou radost ze života
tady a teď. Vychutnejte si skvělý
pocit, že byste chtěli obejmout
celý svět. PURE HAPPINESS Vás
učiní šťastnou – vůně plná
lehkosti, která Vám každý den v
obličeji vykouzlí zářivý úsměv!

PURE
HAPPINESS

by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
pro ženy
50 ml

květinová
ovocná
Hlavní nóta
grapefruit,
bergamot
Srdeční nóta
jasmín,
kosatec
Základní nóta
mošus,
tabák

UŠETŘÍTE V SÉRII
PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
Parfémovaná série
PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pro ženy

PURE HAPPINESS

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pro muže

PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pro muže najdete na straně 138.
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HAUTE PARFUM BY
GUIDO MARIA KRETSCHMER
FOR WOMEN
Oblíbený návrhář Guido Maria Kretschmer představuje módní kolekce zaměřené na volnočasovou i business módu, která osloví každého
napříč věkem. K perfektnímu looku samozřejmě patří také vůně, která osobnost podtrhuje: kolekce parfémů HAUTE PARFUM. Jeho Eau
de Parfum pro ženy – něžné svádění a smyslná elegance v jednom. Nezaměnitelná kompozice vůní z mandarinky, růže a vanilky.

„Musíte mít rád lidi,
umět se do nich vcítit,
módou se jich dotýkat.
A stejné je to také
s dobrým parfémem.
Nechci jen svádět, chci
se dotýkat.

ORIGINÁLNÍ VONNÉ SVÍČKY
PRO VÁŠ DOMOV
Inspirován kolekcí vůní vytvořil oblíbený designér také
vonné svíčky ve stylovém provedení – HAUTE PARFUM
FOR YOUR HOME. Jako vždy nesou i tyto Guidovy
svíčky zcela osobní rukopis: smyslně elegantní,
fascinující a charismatické.

HAUTE PARFUM
FOR YOUR HOME

V SÉRII UŠETŘÍTE

by Guido Maria Kretschmer
Smyslná elegance
Vonná kompozice z mandarinky,
růže, jasmínu a vanilky.
Charismatická fascinace
Rafinovaný soulad z bergamotu,
pepře a kůže.
310 g

HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer
Série vonných svíček

Smyslná elegance
Charismatická fascinace

V SÉRII UŠETŘÍTE
HAUTE PARFUM
by Guido Maria Kretschmer
Parfémovaná série
HAUTE PARFUM

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women

HAUTE PARFUM

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men

HAUTE PARFUM

by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
for women
50 ml

ovocná
něžná
Hlavní nóta
mandarinka,
švestka
Srdeční nóta
růže,
pomerančové
květy
Základní nóta
suchá ambra,
vanilka
HAUTE PARFUM by Guido Maria
Kretschmer Eau de Parfum pro muže
najdete na straně 141.
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SMYSLNÁ, MAGICKÁ
SYTĚ VYZAŘUJÍCÍ SÍLA

Vyznání lásky Bruce Willise
PRAVÁ LÁSKA VE FLAKÓNU
Smyslný důkaz lásky plný tepla a romantiky.
Lovingly – vůně, která se stala vyznáním lásky
Bruce Willise jeho milované ženě, Emmě.

LOVINGLY

by Bruce Willis
Eau de Parfum
50 ml

orientální
elegantní
Hlavní nóta
citrusové plody,
hruška
Srdeční nóta
lilie,
pivoňka
Základní nóta
bílé cedrové dřevo,
santalové dřevo

„Inspirováno láskou k mojí
ženě Emmě“.

ZÁKLADNÍ HODNOTY ŽIVOTA: ENERGIE – ROMANTIKA – PRŮZRAČNOST
Tři cituplné kompozice vůní plné kouzla – Lightning Collection, prezentovaná Emmou Heming-Willis, přináší
vyjádření esence života. Bonusem navíc jsou u každého parfému krystaly Swarovski.

LIGHTNING
ESSENCE
OF AMBER
Eau de Parfum
50 ml

orientální
svádivá
Hlavní nóta
bergamot,
mandarinka
Srdeční nóta
kosatec,
květ
pomerančovníku
Základní nóta
tonka boby,
pačuli

LIGHTNING
ESSENCE
OF ROSE
Eau de Parfum
50 ml

květinová
smyslná
Hlavní nóta
ovoce,
jasmín
Srdeční nóta
růže,
pudrová
Základní nóta
sladká,
ambrová

LIGHTNING
ESSENCE
OF MARINE
Eau de Parfum
50 ml 3

svěží
akvatická

UŠETŘÍTE V SÉRII

Hlavní nóta
bergamotová,
akvatická
Srdeční nóta
konvalinková,
kořeněná
Základní nóta
cedrové dřevo,
mošus

Lightning Collection
Parfémovaná série
Essence of amber, Eau de Parfum
Essence of marine, Eau de Parfum
Essence of rose, Eau de Parfum
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květinová
feministická

Hlavní nóta
pomeranč,
bazalka

orientální
elegantní

Hlavní nóta
pryskyřice,
skalní růže

Srdeční nóta
ylang-ylang,
skořice

Srdeční nóta
jasmín,
muškát

Základní nóta
med,
tonka absolut

Základní nóta
vanilka,
karamel

orientální
svádivá

Hlavní nóta
mandarinka,
bergamot
Srdeční nóta
plod mučenky,
meruňka
Základní nóta
čokoláda,
karamel

01 KLASICKÉ SVÁDĚNÍ

02 ŠARMANTNÍ SMYSLNOST

03 MAGIE ORIENTU

Elegantní pudrová vůně se prezentuje
jako nadčasově feministická.
Fascinující přitažlivý parfém pro ženy s
vlastním charakterem a stylem.

Interpretace moderní ženskosti – elegantní
gracióznost, něžná lehkost a svůdná
smyslnost. Omamná vůně, která elegantně
zvýrazní ženskou auru.

Neodolatelné kouzlo orientu v jediné
lahodně sladké kreaci. Pro smyslně vonící
chvíle štěstí dokonalé magie!

Femme Noblesse

Sensual Grace

Eau de Parfum
50 ml

Eau de Parfum
50 ml

ZÁŘIVÁ ENERGIE
VE DNE
Živoucí energie, zářivá lehkost
a čistý požitek z okamžiku.
Tento parfém vás i váš den
rozzáří!

květinová
živoucí

Hlavní nóta
růžový pepř,
svěží zeleň
Srdeční nóta
fialka,
růže

KRÁLOVNA NOCI
Zatímco na nebi svítí hvězdy, vy
vyzařujete dráždivě elegantní auru
fascinující ženskosti. Roztancujte
hvězdy protřepáním flakónu!

Základní nóta
vanilka,
santalové
dřevo

květinová
elegantní

Hlavní nóta
mandarinka,
pomeranč
Srdeční nóta
jasmín,
bělokvět
Základní nóta
vanilka,
med

Harem

Shine by Day

Shine by Night

Eau de Parfum
50 ml

Eau de Parfum
50 ml

Eau de Parfum
50 ml
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ovocná
inspirující

Hlavní nóta
červený
pomeranč,
frézie

svěží
smyslná

Hlavní nóta
pomeranč,
citrón

TOP

Srdeční nóta
růže,
gardénie

Srdeční nóta
černý rybíz,
ryngle

SELLER

Základní nóta
mošus,
santalové dřevo

Základní nóta
mošus,
santalové dřevo

orientální
vzrušující

Hlavní nóta
bergamot,
hruška
Srdeční nóta
jasmín,
kosatec
Základní nóta
karamel,
pačuli

01 ÚCHVATNĚ OVOCNÁ

02 INSPIRATIVNĚ SVĚŽÍ

03 JEDNODUŠE OKOUZLUJÍCÍ

LEHKÁ A SMYSLNÁ

Ztělesnění sebevědomé ženskosti.
Smyslně ovocný koktejl vůní pro
rozechvělý feministický výraz.
Inspirující, sebevědomá, vášnivá.

Vaše vášeň Vám všude otvírá dveře.
Jedinečná kreace se zdá být nabitá
energií a zároveň smyslná. Bohatá
exploze vůní pro dobrodružství, které
se nazývá „život“!

Svěží, inspirující, přirozená, romantická
– explozivní a zároveň omamná
kompozice vůní vyjádří feministicky
moderní pocit ze života – pro dráždivě
okouzlující výraz.

Šarmantní zdrženlivost vystřídá
sebevědomá smyslnost.
Pseudonym okouzlí svou
tajuplnou feministickou aurou.

Heart & Soul

Rockin´ Romance

Brilliant Look

Pseudonym

Eau de Parfum
50 ml

Eau de Parfum
50 ml

Eau de Parfum
50 ml

Eau de Parfum
50 ml

ovocná
orientální

Hlavní nóta
liči, broskev
Srdeční nóta
frézie,
fialka
Základní nóta
santalové
dřevo,
vetiver

VÁŠ SVĚT,
VAŠE PÓDIUM
S vaším vzhledem a vůní
vystoupáte na pódia celého
světa. Tento parfém nesmí
chybět ve vaší kabelce.

Beautyqueen
Eau de Parfum
50 ml

květová
svádivá

Hlavní nóta
mandarinka,
akordy ozónu
Srdeční nóta
růže,
konvalinka
Základní nóta
mošus,
kosatec
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CESTOVÁNÍ VŮNĚMI
PRO ŽENY
HAWAII

Vítejte v ráji vůní!
Naše exkluzivní parfémy LR Classics by Vás chtěly unést na
nejkrásnější místa světa. Dnes nákupy v luxusní Marbelle, zítra
procházka po Chodníku slávy v Los Angeles a o víkendu
surfování na Havaji. Střídejte svůj parfém jednoduše podle ročního
období, nálady a příležitosti. Nechte se inspirovat a prožijte každý
den novou vzrušující cestu plnou vůní!

EAU
DE PARFUM

„Made in Germany“ je náš příslib, na který
se můžete 100% spolehnout.

MARBELLA

LOS ANGELES

01 LR Classics
HAWAII
Vzpomínky na poslední
letní flirt.
Eau de Parfum
50 ml

ovocná
orientální
Hlavní nóta
bergamot,
skořice
Srdeční nóta
růže,
heliotrop

02 LR Classics
LOS ANGELES
Šarmantní, pulzující, plný
život.
Eau de Parfum
50 ml

Jako intenzivní letní
polibky na bílé písečné
pláži.
Eau de Parfum
50 ml

orientální
smyslná
Hlavní nóta
broskev,
fialka
Srdeční nóta
kosatec,
růže
Základní nóta
santalové dřevo,
vanilka

Hlavní nóta
hruška,
lotos
Srdeční nóta
konvalinka,
jasmín
Základní nóta
santalové dřevo,
bílý muškát

Základní nóta
vanilka,
tonka boby

04 LR Classics
ANTIGUA

ovocná
květinová

05 LR Classics
SANTORINI
Zářivá a poutavá
kompozice –přesně jako
východ slunce.
Eau de Parfum
50 ml

orientální
květinová
Hlavní nóta
frézie
Srdeční nóta
jasmín
Základní nóta
mošus

03 LR Classics
MARBELLA
Pro šarmantní svádění a
smysl pro pravý luxus.

Eau de Parfum
50 ml

06 LR Classics
VALENCIA
La Dolce Vita! Vůně Středomoří koncentrovaná do
flakónku.
Eau de Parfum
50 ml

orientální
životaplná
Hlavní nóta
pomeranč,
bergamot
Srdeční nóta
pivoňka,
jasmín
Základní nóta
pačuli,
vetiver

I

SANTORIN

svěží
aromatická
Hlavní nóta
citrón,
grapefruit

ANTIGUA

Srdeční nóta
květinové nóty,
jasmín
Základní nóta
ambra,
mošus

VALENCIA
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Buď opravdová. Buď přirozený.
Buďte sami sebou.

V SÉRII UŠETŘÍTE

Buď opravdová. Buď přirozený. Buďte sami sebou
– to je poselství Guido Maria Kretschmera!

PURE
by Guido Maria Kretschmer
Parfémovaná série

Sympatický designér tímto heslem skutečně žije
a získává si tak lidi svou pozitivní energií a radostí
ze života. Proto vytvořil Guido vůni opravdové
pohody, která Vás v každé chvíli každodenního
života provází a inspiruje, abyste byli jednoduše
sami sebou. PURE by Guido Maria Kretschmer for
Men je v hlavní nótě charismatický, později plný
aspektů a kořeněný nakonec.

Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pro ženy
Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pro muže
(libovolná kombinace)

PURE by Guido Maria Kretschmer Eau de
Parfum pro ženy najdete straně 123

PURE

by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
pro muže
50 ml

dřevitá
kořeněná
Hlavní nóta
šafrán,
růžový oxid
Srdeční nóta
hřebíček,
guajakové dřevo
Základní nóta
santalové dřevo,
ambra
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Buďte ryzí. Buďte zářivý.
Buďte jednoduše šťastný!

PURE
H A PPI N ESS
BY GUIDO M A RIA
K RE TSCHMER
Buďte ryzí. Buďte zářivý.
Buďte jednoduše šťastný!

NOVÉ

Vnímejte pocit volnosti – bez
hranic jako moře a plni skvělých
příslibů. Žijte tady a teď a
vychutnejte si každý okamžik.
PURE HAPPINESS Vás učiní
šťastnými – vůně plná
temperamentu a pozitivní energie!

PURE
HAPPINESS

by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
pro muže
50 ml

dřevitá
svěží
Hlavní nóta
grapefruit,
pepř
Srdeční nóta
cedrové dřevo,
muškát
Základní nóta
mech,
balzamické nóty

V SÉRII UŠETŘÍTE
PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
Parfémovaná série
PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pro ženy

PURE HAPPINESS

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pro muže
(libovolná kombinace)

PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pro ženy najdete na straně 124
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HAUTE PARFUM BY
GUIDO MARIA KRETSCHMER
FOR MEN
Stejně jako dámská vůně nese také parfém pro muže rukopis módního návrháře: elegantní,
kvalitní, nadčasový a autentický. Ušlechtilé, kořenité a svěží esence na pokožce postupně
rozvíjí všechny své vzrušující noty.

Elegantní balení s velkou
láskou k detailu: stylový
designový box s elegantním
saténem a osobním Guidovým
citátem.

ORIGINÁLNÍ VONNÉ SVÍČKY PRO VÁŠ DOMOV
Inspirován kolekcí vůní vytvořil oblíbený designér také
vonné svíčky ve stylovém provedení – HAUTE
PARFUM FOR YOUR HOME. Jako vždy nesou i tyto
Guidovy svíčky zcela osobní rukopis: smyslně
elegantní, fascinující a charismatické.

HAUTE PARFUM
FOR YOUR HOME

V SÉRII UŠETŘÍTE
V SÉRII UŠETŘÍTE

by Guido Maria Kretschmer
Smyslná elegance
Vonná kompozice z mandarinky,
růže, jasmínu a vanilky.

HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME

Charismatická fascinace
Rafinovaný soulad z bergamotu,
pepře a kůže.

Smyslná elegance
Charismatická fascinace

310 g

by Guido Maria Kretschmer
Série vonných svíček

HAUTE PARFUM
by Guido Maria Kretschmer
HAUTE PARFUM

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women

HAUTE PARFUM

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men

HAUTE PARFUM

by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
for men
50 ml

dřevitá
vzrušující
Hlavní nóta
Bergamot,
mandarinka
Srdeční nóta
Pepř,
muškát
Základní nóta
Vetiver,
kůže
HAUTE PARFUM
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pro ženy najdete na straně 127
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nominováno na:

AKČNÍ HRDINA &
GENTLEMAN –
PRAVÁ
FILMOVÁ
HVĚZDA!

ABSOLUTELY PRIVATE:
DOTEK
NESMRTELNOSTI
Chytří muži vyhrávají – stejně jako Bruce Willis.
Přímočarý, mužný a nekonvenční. Vůně akčního
hrdiny: Výrazné cedrové dřevo a kořenicí pepř se
potkávají se zemitým vetiverem a osvěžujícím
grapefruitem. První vůně Bruce Willise je už nyní
legendou.

BRUCE WILLIS
Eau de Parfum
50 ml

kořeněná
silná
Hlavní nóta
Grapefruit,
pomeranč
Srdeční nóta
Pepř,
listy geránia
Základní nóta
Cedrové dřevo,
vetiver

Citrusové plody a pačuli se postarají o
svěží úvod, zatímco
aromatické nóty zdokonalené nádechem
tabáku se projeví svou nepochybnou
mužnou elegancí. Působivý základ ze
smyslného akordu kůže a drahocenného
oudu propůjčí vůni zcela jedinečný výraz,
který odráží osobní stránku Bruce Willise.

BRUCE WILLIS
PERSONAL
EDITION
Eau de Parfum
50 ml

kořeněná
elegantní
Hlavní nóta
Citrusové plody,
kardamom
Srdeční nóta
Levandule,
akordy tabáku
Základní nóta
Akordy kůže,
oud
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klasická
sportovní

Hlavní nóta
Badyán,
zázvor

svěží
lehká

Srdeční nóta
Muškátový
ořech,
kardamom

Srdeční nóta
Meloun,
eukalyptus

Hlavní nóta
Pomeranč,
kardamom

klasická
charismatická

Dokonalé spojení sportovního
ducha, elegance a mužnosti.
Plný svěžesti a dynamiky – pro
volný a nenucený životní styl.

Vlna se chvěje. Adrenalin v žilách.
Pláž na dohled. Ponořte se do
světa lehkosti a bezstarostnosti.

Just Sport
Eau de Parfum
50 ml

Ocean‘ Sky
Eau de Parfum
50 ml

Hlavní nóta
Bergamot

Základní nóta
Ambra

Základní nóta
Ambra,
mošus

02 HRDINOVÉ OCEÁNU

SELLER

Srdeční nóta
Citrón

Srdeční nóta
Jasmín,
cedrové dřevo

01 3, 2, 1 – START!

TOP

Základní nóta
Pačuli,
cedrové dřevo

Základní nóta
Dřevité nóty,
mošus

dřevitá
vzrušující

Hlavní nóta
Bergamot,
zázvor

03 ADRENALINOVÉ
POVZBUZENÍ

04 PŘEDBĚHL ČAS

Provokativně dynamická
vůně pro muže, kteří milují
výzvy a opakovaně prožitý
úspěch.

Výrazný, tajuplný a
nekompromisní. Energická
pánská vůně s klasickou
nadčasovou nótou.

KULTOVNÍ VŮNĚ PRO
DOBRODRUŽSTVÍ
Exotická kompozice přináší
Vašemu každodennímu
životu novou energii a
provokativní dávku zážitku
z džungle.

klasická
intenzivní

Hlavní nóta
Zelená máta,
pelyněk
Srdeční nóta
Levandule,
hřebíček
Základní nóta
Tonka – boby,
santalové dřevo

PRO PRAVÉ
KOSMOPOLITY
New York, Rio, Tokio – moderní
muž miluje metropole tohoto
světa. Tomu odpovídá jeho
vůně: elegantní, nevtíravá,
smyslná, cool.

Racing

Terminator

Jungle Man

Metropolitan Man

Eau de Parfum
50 ml

Eau de Parfum
50 ml

Eau de Parfum
50 ml

Eau de Parfum
50 ml

kořeněná
nevtíravá

Hlavní nóta
Bergamot,
sečuánský pepř
Srdeční nóta
Kardamom,
geránium
Základní nóta
Čokoláda, vetiver
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CESTOVÁNÍ VŮNĚMI
PRO MUŽE
Jste dobrodruh a milujete metropole po celém světě?
Pak jste tady zcela správně! Ať už výlet za kulturou do trendy
Stockholmu, obchodní jednání v exotickém Singapuru nebo networking
v exkluzivním Monaku… S LR Classics se můžete vydat na své cesty
snů podle chuti a nálady. Moderní Eau de Parfum přinášejí vůni velkého
a dalekého světa. Rády Vás doprovodí k Vašemu příštímu cíli.

SINGAPORE

„Made in Germany“
je náš příslib, na který se můžete 100%
spolehnout.

EAU
DE PARFUM

NIAGARA

01 LR Classics
SINGAPORE

Svůdný a tajuplný Singapure – jedno z nejvášnivějších míst na světě plné
kontrastů.

Eau de Parfum
50 ml

kořeněná
intenzivní
Hlavní nóta
Orientální,
kořeněné akordy
Srdeční nóta
Cedrové dřevo,
šalvěj

02 LR Classics
NIAGARA

Mocná a životaplná – vůně,
která vyzařuje sílu. Stejně
jako mohutné vodopády
Niagary.

Eau de Parfum
50 ml

Základní nóta
Vanilka,
benzoe

04 LR Classics
MONACO

Svěží a bohatá – jako
metropole vyzařuje i vůně
luxus a exkluzivitu.

Eau de Parfum
50 ml

dřevitá
elegantní
Hlavní nóta
Bergamot,
grapefruit
Srdeční nóta
Zelená,
květinová
Základní nóta
Ambra,
akordy dřeva

klasická
svěží
Hlavní nóta
Nóty moře,
máta
Srdeční nóta
Geránium,
neroli
Základní nóta
Cedrové dřevo,
mošus

05 LR Classics
STOCKHOLM

Lehce dřevitá a pulzující jako
stylové město samotné
Skandinávie.

Eau de Parfum
50 ml

03 LR Classics
BOSTON

Lačnící po životě. Neuvěřitelně rozmanitá a multikulturní.

Eau de Parfum
50 ml

BOSTON

kořeněná
ovocná
Hlavní nóta
Jablko,
pomeranč
Srdeční nóta
Růže,
jasmín
Základní nóta
Kořeněná dřeva,
ambra

klasická
svádivá
Hlavní nóta
Bergamot,
anýz
Srdeční nóta
Guajakové dřevo,
cedrové dřevo
Základní nóta
Ambra,
mošus

MONACO

STOCKHOLM
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PERFEKTNÍ MAKE-UP,
DOKONALÝ VZHLED
Okouzlující make-up pro každou příležitost:
kosmetika produktové řady LR nabízí individuální
rozmanitost – od decentně přirozeného denního
líčení přes stylovou moderní eleganci až po
šarm módního večírku.
Prémivová kosmetika LR DELUXE
představuje profesionální make-up, který si
poradí se zvyšujícími nároky. Kvalitní textury a
třpytivé odstíny se postarají o okouzlující chvíle,
které zanechají dojem.

LR COLOURS je barevně živá řada make-upů
pro vyznavačky aktuálních trendů. Ať už oční
stíny, růže, rtěnky nebo laky na nehty –
inovativní a skvělé produkty LR COLOURS
slibují zábavu i radost z líčení.

Rty perfektní jako
v hollywoodském
filmu

01 Rtěnka High Impact
• krémová

a současně jemná
textura plná intenzivních
barevných pigmentů pro
jedinečný zážitek z barev
• inovativní

textura pro luxusní look
a svůdnou hloubku barvy
• rovnoměrné dávkování barvy,
dlouhodobě „neslíbatelná“,
textura pro hebké rty

Modelka je
nalíčena High
Impact rtěnkou
-1; Signature
Red

3,5 g
1-1 Signature Red
2-2 Camney Red
3-3 Peppy Tomato
4-4 Sensual Rosewood
5-5 Soft Beige
6-6 Light Chocolate

02 Lesk na rty Brilliant

• třpytivý,

lesklý, živoucí
• 3D
 efekt: rty působí plnějším
dojmem
• s ošetřujícími účinnými látkami
4 ml
-1 Dramatic Rosewood
-2 Pink Brilliance
-3 Nude Shine
-4 Berry Glam
-5 Orange Flash
-8 Rose Temptation

01Štětec na make-up
• n a tekutý i krémový
make-up

05Rozmazávací štětec na
oční stíny
• precizně roztírá pudrové
oční stíny i v záhybu očního
víčka

02Štětec na pudr
• p ro rovnoměrné
nanášení práškového
i kompaktního pudru

06Kartáček na obočí a řasy
• pro perfektně tvarované
obočí
• k rozčesání řas

03Štětec na tvářenku
07Štětec na obočí a oční
• pro rvonoměrnou aplikaci linky
pudrové tvářenky
• na kompaktní stíny, na obočí
i na tekuté oční linky

04Štětec na oční stíny
• p ro rovnoměrnou
aplikaci pudrových
očních stínů

08Štětec na rty
• pro precizní nanášení
rtěnky

V SÉRII UŠETŘÍTE
Kompletní nabídka štětců
pro bezchybné líčení

Modelka je nalíčena tvářenkou Perfect Powder -1
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NEJPRODÁVANĚJŠÍ!

01 Fantastická řasenka
• hustší, delší a oddělenější řasy: geniální
ultra-černé 3D řasy
• inteligentní 3násobná textura: s každým
nanesením více barvy, více objemu a méně
slepených řas
• jedinečná struktura štětin: zvlněná vlákna
zaručují perfektní výsledek až po konečky řas
• pro neuvěřitelný efekt „umělých řas“
10 ml
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Nepřehlédnutelné zvýraznění očí
v luxusní hře barev
Colour Superliner

• tekuté linky pro zvýraznění očí
• intenzivní barva a dlouhotrvající textura – vydrží
až 12 hodin
• jemná plstěná špička pro přesnou elegantní
linii vedenou jedním tahem
• nezanechává olejovou ani pudrovou stopu
1,1 ml
Deep Black

02 Aktivizující sérum na řasy
NEJPRODÁVANĚJŠÍ!

• sérum na řasy s komplexem
účinných látek podporujících růst
• prokazatelně prodlužuje a zhušťuje
řasy**
• až o 35 % delší řasy po pouhých
6 týdnech*
• snížená ztráta řas a maximální
hustota řas
5,5 ml

Styler na obočí
* M aximální naměřená délka řas po 6
týdnech: až o 35 % delší řasy
** V
 ědecké studie byly provedeny
renomovaným Institutem Dermatest
GmbH.Výsledek: duben 2014. Účastníci:
20 žen. Použití: denně dvojí nanesení séra
na horní linii řas. Doba aplikace: 12 týdnů
(mezivýsledek po 6 týdnech).

• polotekutý přípravek k barvení,
tvarování a fixaci obočí
• dlouhotrvající a přirozené
• barví pouze obočí, nikoli pokožku
-101 Bright Liquid
-102 Dark Liquid

5 ml

03 Vyživující balzám na řasy
• základ pod jakoukoli řasenku
• intenzivní zážitek z řasenky a
neuvěřitelný objem
• jemná vlákna v bílé textuře promění
Vaše řasy v delší a výraznější
9 ml

Metalické oční linky

Odličovač očního make-upu
• 2fázový systém: odličovač a
ošetřující složky
• důkladně a bez námahy odstraňuje
voděodolný make-up
• nezanechává olejový film
• ošetřující účinné látky pečují o citlivé a suché
partie v okolí očí
• před použitím protřepejte
125 ml

• dech beroucí jemná struktura
• dlouhotrvající, voděodolné
• s odnímatelným ořezávátkem
a integrovanou ochranou Smudger
zabraňující vypadnutí při vyjímání
0,37 g
		

-2 Velvet Violet

		

-3 Moonlight Silver

		

-6 Satin Brown

		

-7 Gorgeous Grey

Umělecké oční stíny Quattro

• perfektně sladěné odstíny pro moře barevných kombinací
• 4 vypouklé suché oční stíny
• úžasná hra barev – od něžné až po intenzivně brilantní
• extrémně hedvábná a vysoce pigmentovaná profi-textura
• textura Wett & Dry: suchá nebo vlhká aplikace (navlhčeným
aplikátorem)
4 x 0,5 g
01-1
Night Rock
02-3
Velvet Vintage
03-8
Secret Dawn
04-10
Delighted Nude
05-12
Sublime Marine

L R D E LUX E MAKE -UP NA TV ÁŘ

Zažijte na vlastní kůži
nekonečnou dokonalost
make-upu
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01 Podkladová báze
Perfect Wear
• hedvábná textura se
středně krycí silou, která
se optimálně spojí s pletí
• pro bezchybnou zářící pleť
a dokonalý look bez efektu
masky
• účinný komplex peptidů
zajišťuje prozáření pleti a
její svěží vzhled
• prověřený ochranný faktor
SPF 30

Dokonalá tečka!
Od jemné
po výraznou

30 ml

1-1 Porcelain
2-2 Light Beige
3-3 Beige
4-4 Dark Beige
5-5 Beige Noisette
6-6 Hazelnut

02 Kompaktní podkladová
báze Perfect Smooth
• krémová kompaktní
podkladová báze se středně
krycí silou, perfektní na cesty
• jednoduché a rychlé krytí
nerovnoměrností pro dokonalý
look
• prověřený ochranný faktor SPF
30
8,5 g
-101 Porcelain
-102 Light Beige
-103 Beige
-104 Dark Beige
-105 Beige Noisette
-106 Hazelnut

Podkladová báze na
oči a rty
• vyrovnává tón pleti
• díky ní drží rtěnka i oční
stíny déle
• použijte pod make-up
rtů i očí

NEJPRODÁVANĚJŠÍ!

Radiant Skin Primer

Vyplňovač vrásek

Rozjasňovač pleti

01 Tvářenka Perfect Powder

02 Sun Dream Bronzer

03 Pudr Hollywood Multicolour

04 Pudr Hollywood Duocolour

• koriguje nepravidelnosti,
prodlužuje trvanlivost make-upu
•e
 fekt pigmentů na bázi
diamantů prozáří pleť
• textura

v meruňkové barvě
propůjčí pleti svěžest
• použijte

pod make-up nebo
samostatně

• vyplňuje

vrásky, nerovnosti
a jizvičky zvenčí
• vysoce

odolná textura pro
efekt dokonale souměrné
pleti
• naneste

pod make-up a
nechte krátce zaschnout

• magický: nechá zmizet všechny
známky únavy
• vydatný díky amarantovému oleji,
Bisabololu, australskému oleji
z myrtové silice a OptisoluTM
• nanášejte pod oči, kolem rtů a
maskujte nepravidelnosti

• hedvábný pudr Vás přesvědčí
praktickým dávkováním
i brilancí barev
• harmonicky sladěné matné
barvy vykouzlí na Vaší pleti
svěží akcenty a zdůrazní lícní
kosti
• barevné duo. Použijte
jednotlivě nebo si namíchejte
oblíbenou barevnou variaci

• lehounký

lisovaný pudr.
Naneste rovnoměrně na
celou pleť nebo zvýrazněte
jednotlivé partie
•p
 erfektní kombinace dvou
barev pro přirozený look
• letní opálení po celý rok

• vhodný pro jakoukoli denní
dobu a pro každý odstín pleti
• žlutá pro zářivou a svěží pleť
• béžová pro vyrovnání
pigmentových rozdílů
• zelená zakrývá popraskané
červené žilky a změny
pigmentace
• make-up je díky němu fixovaný,
pleť je souměrná a zářivá

• žlutá je ideální barvou pro ranní
osvěžení – potlačuje stíny,
nepravidelnosti a rozzáří pleť
• fialová zajistí svěží a vitální pleť
i v záři světel – světlo vytváří
efekt zrcadla a pleť s tímto
odstínem vypadá živěji
• make-up je fixovaný, pleť je
souměrná a zářivá

11 g

12 g

10 g

-12,5 ml Porcelain
2,2 g

30 ml

3,6 g

05 Pudr Velvet Touch
Micro
• v ysoce kvalitní
multifunkční pudr
• lehká

a jemná
mikrotextura dodá pleti
hedvábný vzhled a
přitom je téměř
neviditelná – ideální
pro finální úpravu
• redukuje

lesk a
sjednocuje tón pleti

-22,5 ml Ginger
11,8 g Ruddy Rose
11,1 g Petal Peach

10 g

LR COL OURS MAKE- UP NA OČI
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Minerální oční
stíny Duo
• dvojnásobná síla barev
• zářivě jasné a pestré barvy
• pudrová textura
s jemně třpytivými
komponenty
• s obsahem ryzích minerálů
a Phycocorail®
• neobsahuje mastek

Tekuté oční linky

2 x 1,25 g

• intenzivní krycí a barevný efekt
• pro precizně rovné linie
• rychleschnoucí a dlouhotrvající
• před použitím protřepejte

01-1
02-3
03-4
04-6
05-7
06-8
07-9
08-10

2,5 ml
		 -1 Absolute Black
		 -2 Dark Brown

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

Rozjasňovač očních víček
• oboustranný rozjasňovač pro
denní i večerní líčení
• jemná růžová na den
• třpytivá bílá na večer
• oko opticky zvětší
• nanášejte přímo pod obočí
2 x 4,6 g

01 Řasenka pro objem
a natočení řas
• vykouzlí mimořádný objem a
přitom řasy jemně odděluje
• mírně zahnutý kartáček zabrání
slepení řas a dodává jim báječný
šmrnc

Oboustranná tužka na obočí
• přirozené zdůraznění obočí
• ostřejší strana: k vyplnění a zakončení
• tlustší strana: k líčení
TIP: vhodné také jako oční stíny
4,9 g & 1,3 g
		

-1 Cashmere Creme

		

-2 Cashmere Brown

-5 Night Blue

-4 Dark Brown

Kajalová tužka

02 Řasenka pro extrémní objem
• senzačně plné řasy s efektem
maximálního objemu
• kombinace speciálních vosků
udržuje řasy hebké, jemné
a zvýrazňuje jejich hustotu
• kuželovitý tvar kartáčku pro
oblíbený efekt „velkých očí“
• díky kartáčku zužujícímu se
do špičky jednoduché nanášení
také v oblasti očního koutku a na
spodním okraji řas

03 Voděodolná řasenka pro
prodloužení řas
• perfektně oddělené a opticky
prodloužené řasy
• díky revolučnímu kartáčku budou
Vaše řasy vypadat delší a budou
dokonale oddělené
• voděodolná, mimořádně dlouhodržící
textura

• intenzivně barví
• lehce se nanáší
• mimořádně vysoká odolnost
• ideální pro kontury a orámování
1,1 g
-101 Soft Snow
		

-2 Dark Coal

		 -104 Cold Blue
		 -105 Soft Ashes
		

-6 Olive Green

		 -107 Dark Hazel
-1 Absolute Black

Absolute Black

Absolute Black

10 ml

11 ml

7 ml

L R C O LO URS MAKE -UP NA TV ÁŘ

BB krém
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• multitalent pro báječný make-up
• denní péče 5v1
1. hydratuje
2. zakrývá nerovnosti pleti
3. vyrovnává tón pleti
4. matuje pleť
5. UV filtr s SPF 15
30 ml
01-101 Light
02-102 Medium / Dark

Minerální
práškový pudr

Lic
hot
í pl
eti

-1
-2
-3
-4
-5
-6

Light Sand
Medium Sand
Light Caramel
Medium Caramel
Dark Sand
Dark Caramel

Bezolejový make-up
• jemný krémový make-up se středně krycí silou
• nestírá se: nejjemnější složky obsažené
v pudru zajišťují dlouhodobě matující účinek
• s komplexem NMF k udržení vlhkosti pleti
• mikroskopické pigmenty reagující na světlo
odstraňují nesourodosti pleti
30 ml

NEJPRODÁVANĚJŠÍ!

-207
-202
-203
-204
-205
-206

15 g

Pudr růž
• jemná lehká textura pro vitální a
přirozený vzhled
• s obsahem ryzích minerálů a
Phycocorail®
• s mikroskopickými matujícími
komponenty
4g
-1
-2
-4
-5

Warm Peach
Cold Berry
Warm Berry
Cold Apricot

Light Sand
Medium Sand
Light Caramel
Medium Caramel
Dark Sand
Dark Caramel

Krycí tyčinka
• Sun Shine maskuje stíny pod očima
• Soft Moss maskuje zarudlou kůži
• perfektní krycí schopnost
• pro přirozený vzhled
• s avokádovým olejem
• se zvlhčující Aloe Vera
2,5 g

-1
-2
-3
-4

Sun Shine
Light Beige
Dark Beige
Soft Moss

u!

NEJPRODÁVANĚJŠÍ!

• jemně krémový make-up s vysokou krycí
schopností
• 12h Wear: mimořádně odolný (až 12 hodin)
s matujícím efektem
• pro zvýšenou hydrataci pleti
• mikroskopické pigmenty reagující na světlo
vyhlazují nerovnosti
30 ml

De
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Krémový make-up

• transparentní, vhodný k jakémukoli
odstínu make-upu
•p
 erfektní fixace pro půvabnou,
souměrnou pleť
•h
 edvábně jemná textura pro přirozený
styling
• s podílem nejčistších minerálů

Čisticí pěna
Bohatá pěna šetrně čistí pleť
a odstraňuje make-up.
150 ml

Lisovaný minerální pudr
• perfektně matná pleť,
vhodný také na cesty
• jemná lehká textura, která
pleť prozáří a dovolí jí volně
dýchat
• s obsahem ryzích minerálů
a Phycocorail®
9g
-1 Sand
-2 Caramel
-3 Apricot

Bronzové tónovací perly
• tónovací pudr ve formě perel
• dodává pleti nádech letního opálení
• vhodné také pro zvýraznění lícních
partií nebo dekoltu
18 g
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Rtěnka
• brilantní barvy, které
okouzlí
• od svůdné červené, přes
pohádkovou růžovou, až
k přirozeným hnědým
tónům
• rty jsou ošetřeny
vitamínem E
4,5 g

Lak na nehty True Colour
01
02
03
04
05
06
07

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

• perfektní

krycí síla, vysoce brilantní
lesk, syté barvy, dlouhodobý efekt
• profesionální

vějířovitý štěteček,
který se perfektně přizpůsobí tvaru
nehtu. Pro precizní nanášení barvy
jedním tahem.
5,5 ml

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

01-1 Marshmallow White
02-2 Frosty Vanilla
03-3 Ballerina Rose
04-4 Sandy Beige
05-5 Toffee Cream
06-6 Latte Macchiato
07-7 Happy Coral
08-8 Pink Flamenco
09-9 Foxy Fuchsia
10-10 Red Kiss
11-11 Black Cherry
12-12 Lady Lilac
13-13 Brown Truffle
14-14 Smoky Grey

Lesk na rty

		 05-5 Midnight Plum
		 06-7 Hot Chili

• perfektní kombinace rtěnky
a lesku
• odolná a hydratační
• se svůdně ovocnou příchutí
1,6 g
01-1 Crystal Caramel
02-2 Crystal Rose
03-3 Crystal Peach
04-4 Crystal Mauve
05-5 Crystal Plum
06-6 Crystal Berry

Balzám na rty
• jemná

péče pro citlivé a
suché rty
• chrání

a ošetřuje díky máslu
cupuacu a vitamínu E
• pro

přirozenou péči o rty
-001

se

Transparentní třpytivá rtěnka

v ž dS t ě m
y t ito
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		 07-8 Brown Rose

02 Podkladový lak
• vyhlazuje povrch nehtů a skvěle je
připravuje na aplikaci barevného laku
• chrání nehty před zbytky barevného
laku po odlakování
• prodlužuje výdrž barevného laku
5,5 ml

03 Ochranný krycí
lak na nehty
• obaluje barevný lak, čímž prodlužuje
jeho výdrž
• chrání nehty před rozštěpením a
škrábanci
5,5 ml

Nádobka na odlakování nehtů

• pro

přirozeně lesklé
nehty
• v yrovnání,
vyhlazení, pilování,
leštění

04 Zpevňovač nehtů

Profesionální
pilník na nehty

• zpevňuje a obaluje přírodní nehty
• díky speciálnímu ochrannému filmu
nehty posiluje
• chrání nehty před rozštěpením
5,5 ml

• p ro přírodní i
umělé nehty
• p apírový pilník
pro plynulé a
přesné pilování

05 Nail Therapy
• ideální pro měkké a lámavé nehty
• vitamín E a extrakt z bambusu zvyšují
elasticitu nehtů a jejich odolnost
• keratin opravuje drobné nedostatky a
podporuje zdravý růst nehtů
5,5 ml

• pro okamžité a dokonalé odstranění laku
• přírodní olej z meruňkových pecek nehty
regeneruje
• bez acetonu
100 ml

Čtyřstranný leštič na
nehty

i!

		 04-4 Orange Toffee

péč

		 03-3 Juicy Rose

ují

		 02-2 Magic Mauve

NEJPRODÁVANĚJŠÍ!

řeb

		 01-1 Warm Rose

• intenzivně ošetřující lak na nehty
• komplex vitamínů E, C, F, bílkovin a
vápníku podporuje růst nehtů
• nehty ošetřuje, posiluje, zpevňuje a snižuje
jejich lámavost
5,5 ml

pot

01-201
		 Smoothy Rose
02-202
		 Smoothy Pink
03-203
		 Smoothy Red

01 Billionnails

hty

• ideální pro kontury a korekce
•p
 erfektně ladí s rtěnkami
LR Colours
1,16 g

Ne

• ultra

lesklá barva rtů,
mimořádně odolná
•o
 šetřující díky vitamínu E a
extraktu z rozmarýnu
10 ml

Konturovací tužka

Odlakovač
• přírodní olej z meruňkových
pecek nehty regeneruje
• možnost doplňování
Nádobky na odlakování
nehtů
• bez acetonu
100 ml

Sérum na ruce a nehty
• zjemňuje pokožku rukou
• s olejem z jader hroznů, avokádovým
a jojobovým olejem a vitamínem E
• jemná péče pro citlivou pokožku
15 ml

Splňte si nyní 5
přání krásy pouze
jedním elixírem!

Dejme dětem šanci.
POMOZTE NÁM V TOM I VY
Vše o našich projektech a informace o tom,
jak můžete konkrétně pomoci, naleznete na

lrgkf.com
Dobročinné konto: IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00
BIC: DRESDEFF400

Vyspěte se!
Každou noc.

LR Health & Beauty Systems, s.r.o. · Závodní 2, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

Prodej LR produktů je možný pouze prostřednictvím
LR partnerů.
LR Health & Beauty Systems si vyhrazuje právo na změny produktů
vzniklé za účelem jejich technického a kvalitativního vylepšení, stejně jako
na případné tiskové chyby.
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