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Twoja droga do
pięknego i zdrowego życia
Oddajemy w Twoje ręce leksykon produktowy LR Health & Beauty. Niech
stanowi dla Ciebie przewodnik po świecie produktów dla zdrowia, urody
i po prostu świetnego samopoczucia. To właśnie w tym miejscu odnajdziesz
szereg przydatnych informacji, zaskakujących ciekawostek i podpowiedzi,
które mamy nadzieję staną się początkiem niezapomnianej przygody z produktami LR. Cieszymy się, że nas wybrałeś i życzymy przyjemnej lektury.

Duet doskonały
Za sprawą leksykonu produktowego pragniemy opowiedzieć historię LR. Od kilkudziesięciu lat wierzymy,
że składnikami dobrego samopoczucia jest doskonała jakość połączona z wyselekcjonowanymi surowcami.
W należącym do LR, nowoczesnym centrum badań i rozwoju wykwalifikowani eksperci stale prowadzą badania
oraz poszukują innowacyjnych produktów. Zlecamy kontrole zewnętrznym, niezależnym instytutom, takim jak
m. in. SGS INSTITUT FRESENIUS. W ten sposób możemy zagwarantować, że wszystkie nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakości.

Dbamy o świat
Kierując się hasłem „More quality for your life” dążymy do uzyskania jak najwyższej jakości.
Wierzymy, że przetwarzając wyselekcjonowane surowce, inwestując w nowe technologie, dbając o środowisko
naturalne mamy szansę zbudować jeszcze lepszy świat.

Zapraszamy
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LR Health & Beauty

Tworząc leksykon produktowy współpracowaliśmy z niezależnymi specjalistami
w dziedzinie zdrowia i urody
W centrum naszej uwagi jest człowiek i jego potrzeby. Każdego dnia z zaangażowaniem
i pasją pracujemy nad podniesieniem jakości Twojego życia. Dzięki unikatowym produktom
z segmentu zdrowia i urody, a także za sprawą atrakcyjnego modelu biznesowego oferujemy
szansę na wprowadzenie trwałych i pozytywnych zmian w życiu.
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Partnerów i Klientów tworzymy rozwiązania
produktowe, które dają rzeczywistą wartość dodaną. Nasze centrum innowacji i badań naukowych zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz współpracuje z niezależnymi ekspertami. W ten sposób powstają nowoczesne produkty w oparciu o aktualną wiedzę
naukową i z myślą o lepszej jakości życia.

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik

Emer. Prim. MUDr. Milan Carvaš

MUdr Pavel Hanzelka

Prim. MUDr. Tomáš Kampe

Dr Sandra Kryska

Dr Raimund Lierhammer

Marta Siembab

Dr Ewa Szmaj

ZDROWIE
I ODŻYWIANIE
Zdrowie to podstawowy
obowiązek w życiu
Oscar Wilde
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LR Health & Beauty

Suplementy diety
Zdrowie to cenny, lecz kruchy skarb. Niewłaściwym trybem życia i codziennymi nawykami często przyczyniamy się do zmniejszenia
w organizmie ilości substancji, które są niezbędne do jego funkcjonowania. W ten sposób naruszamy równowagę swojego organizmu, który
wcześniej czy później zaczyna protestować.

Co można zrobić w tej kwestii? Wiele. Podstawą jest zróżnicowana i zbilansowana dieta,
regularny ruch i dostarczanie odpowiedniej ilości płynów. Zbilansowana dieta powinna
pokrywać zapotrzebowanie na makroskładniki odżywcze takie jak białko, tłuszcze, węglowodany oraz mikroskładniki odżywcze takie jak witaminy, składniki mineralne i pierwiastki
śladowe.

Chcemy wspierać Cię w tym zakresie. LR LIFETAKT łączy najwyższej jakości suplementy diety w indywidualne rozwiązania dopasowane do potrzeb na każdym
etapie życia. Niezależnie od tego, czy przechodzisz przez stresujący okres w życiu,
brakuje Ci czasu, aby codziennie przygotowywać zbilansowane i bogate w składniki
odżywcze posiłki lub chcesz zrzucić kilka kilogramów – LR LIFETAKT jako Twój kompetentny
Partner oferuje dopasowane rozwiązania.Zadbaj o siebie z LIFETAKT i żyj w swoim rytmie.

Na co dzień warto wcielić w życie kilka prostych zasad:

LR zakłada, że filarem dobrego zdrowia jest właściwy styl życia, w tym prawidłowe odżywianie
organizmu. Dobrej jakości suplement diety też kosztuje, ale jest to inwestycja, która się zwróci
w postaci wsparcia własnego zdrowia. Niska cena tanich suplementów diety może wynikać
z ograniczenia jakości i ilości ważnych dla zdrowia składników – ich efekt końcowy na organizm
człowieka może być proporcjonalny do ceny.

wybierać produkty
pełnoziarniste zamiast
białego pieczywa

pić wystarczającą ilość
płynów (co najmniej
1,5 litra wody dziennie)

jeść dużo
warzyw

ograniczyć słodycze i
przekąski

jeść wystarczającą
ilość białka

urozmaicać codzienną
dietę

wybierać zdrowe
tłuszcze

Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy organizm potrzebuje dodatkowego uzupełnienia składników odżywczych. W takich przypadkach dobrą alternatywą są suplementy diety, które
pomagają zapewnić organizmowi ważne składniki odżywcze.
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Podobnie jak pozostały asortyment LR, suplementy opierają się na jednym z naszych głównych filarów – na wyjątkowej jakości. Najwyższą jakość produktów LR gwarantują certyfikaty
renomowanych instytutów i przestrzeganie najwyższych wymogów dotyczących produkcji.
Czerpiąc inspirację z natury i bazując na aktualnym stanie wiedzy naukowej, stworzyliśmy
produkty o maksymalnej skuteczności i stałej, wysokiej jakości. Kładziemy nacisk na wyselekcjonowane surowce i współpracujemy z uznanymi specjalistami. Renomowane, niezależne ośrodki
badawcze takie jak SGS INSTITUT FRESENIUS potwierdzają przykładowo jakość aloesowych
żeli do picia.

Od czego właściwie zależy zdrowie społeczeństwa? Często słyszymy wymówki
w stylu „u nas to rodzinne”, jednak genetyka tylko w około 25% wpływa na po
ziom zachorowalności. Według statystyk WHO zdrowie zależy przede wszystkim od stylu życia (51%). Skoro największe znaczenie ma tryb życia, który jest
tylko i wyłącznie w naszych rękach, troska o zdrowie powinna być nie tylko prawem, lecz również obowiązkiem.

LR LIFETAKT

Rozwiązanie na każdym etapie życia

Zadbaj o siebie od A do Z
LR LIFETAKT to Twój Partner, który indywidualnie wspiera Cię
na każdym etapie życia dzięki wysokiej jakości suplementom diety.
Produkty są częścią całościowego rozwiązania, które towarzyszy
Ci na co dzień nie tylko w zdrowym odżywianiu się, lecz również
w zakresie aktywności fizycznej i zmiany trybu życia.

Daily Essentials

LR LIFETAKT łączy najwyższej jakości suplementy diety w indywidualne
rozwiązania, dopasowane do Twoich osobistych potrzeb. Weź swoje zdrowie we własne ręce i nadaj swojemu życiu rytm.

Mental Power

Czerpiąc inspirację z natury i bazując na aktualnym stanie wiedzy
naukowej, stworzyliśmy produkty o maksymalnej skuteczności i stałej, wysokiej jakości.
LR LIFETAKT oferuje całościowe rozwiązania, które oprócz suplementacji
wspierają Cię wskazówkami eksperta.

Vital Care

Seasonal Support

PODSTAWOWE
ROZWIĄZANIE:

1

Potrzeby każdego z nas
są inne i zmieniają się na
każdym etapie życia.
Z myślą o nich LR
LIFETAKT oferuje
kompleksowe połączenie
produktów.Zestawienie

Body Mission
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Pro Activity

produktów w danym
rozwiązaniu wystarcza
na około 1 miesiąc.

INDYWIDUALNE
PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE:

2

Dodatkowe produkty,
które odpowiadają
Twoim osobistym
potrzebom i
preferencjom.

WSKAZÓWKI
EKSPERTA:

3

W ramach holistycznego
konceptu LR LIFETAKT
dodatkowo inspiruje
Cię poradami naszego
specjalisty odżywiania
dr. Svena Werchana
w tematyce odżywiania,
aktywności fizycznej
i stylu życia. Wskazówki
są dostępne na stronie
www.LRworld.com.

LR LIFETAKT Daily Essentials

Porcja substancji odżywczych
na każdy dzień

Daily
Essentials
Twój dzień jest pełen zajęć, a Ty potrzebujesz uzupełnienia składników odżywczych? Sięgnij po LR LIFETAKT Daily Essentials - codzienną porcję składników
odżywczych.
LR LIFETAKT Daily Essentials dostarcza Ci ważnych składników odżywczych,
których Twój organizm potrzebuje każdego dnia.

Podstawowe rozwiązanie Daily Essentials
Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey: aloes jest od wieków ceniony
ze względu na wyjątkowe połączenie składników. LR wzbogaca żel aloesowy
w cenną witaminę C. W ten sposób wspierasz swój metabolizm energetyczny1.
Dodatkowo Pro Balance przywraca równowagę składników odżywczych
w organizmie2. Gospodarka kwasowo-zasadowa jest regulowana dzięki cennym pierwiastkom śladowym i optymalnemu dostarczaniu minerałów zasadowych2.
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Do tego rozwiązania pasują m.in. następujące produkty uzupełniające (według potrzeb):

Super Omega
Kapsułki
Ryby, jajka i inne produkty
będące źródłem kwasów Omega-3 pojawiają się rzadko w Twoim jadłospisie?
Kapsułki Super Omega mają dużą
zawartość kwasów tłuszczowych
Omega 3 EPA i DHA oraz przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca3.

1

2
3

Fiber Boost
Napój w proszku

Vita Active
Red Fruit

Nie przepadasz za produktami
pełnoziarnistymi?

Potrzebujesz dodatkowej porcji
witamin?

Uprawiasz sport i potrzebujesz
dodatkowej porcji białka?

Fiber Boost dzięki wysokiej zawartości błonnika z trzech źródeł uzupełnia Twoją codzienną dietę.

Już 1 łyżeczka Vita Active dziennie
dostarcza 10 ważnych witamin5 –
dla dużych i małych.

Protein Power to dodatkowa porcja białka dla wsparcia Twojej masy
mięśniowej4.

Witamina C przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego i prawidłowego funkcjonowania układu

4

nerwowego.

5

Proteiny przyczyniają się do utrzymania i wzrostu masy mięśniowej oraz utrzymania prawidłowych kości.
M. in. witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowych kości oraz funkcjonowania mięśni. Witamina B1 (tiamina)

Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do równowagi elektrolitowej.

przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu

Kwasy EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca. W tym celu konieczne jest spożywanie

nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

co najmniej 250 mg kwasów EPA i DHA dziennie.
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Protein Power
Napój proteinowy
w proszku o smaku
waniliowym

LR LIFETAKT Mental Power

Efektywność
w każdej sytuacji

Mental
Power
Stawiasz czoła codziennym wyzwaniom? Prowadzisz intensywny tryb życia?
Postaw na LR LIFETAKT Mental Power. Podejmuj zadania z energią i spokojem.
Specjalnie dopasowane do siebie połączenie produktów LR LIFETAKT Mental Power pomaga neutralizować negatywne skutki stresu w organizmie1 i odzyskać energię. W ten sposób możesz dać z siebie to, co najlepsze2.

Podstawowe rozwiązanie Mental Power
Mind Master chroni komórki przed stresem oksydacyjnym1, a dzięki zawartości witamin3 i składników mineralnych2 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania metabolizmu energetycznego i układu nerwowego.
Pro Balance pomaga przywrócić równowagę w ważnej gospodarce kwasowo-zasadowej4. W ten sposób zmniejsza się uczucie zmęczenia i znużenia5.
LR LIFETAKT Mental Power to dobry wybór dla wszystkich, którzy żyją intensywnie i chcą osiągać sukcesy.
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Do tego rozwiązania pasują m.in. następujące produkty uzupełniające (według potrzeb):

Pro 12 Kapsułki6

Mind Master Extreme Performance Powder

Colostrum Liquid

Chcesz po prostu czuć się dobrze?

Szukasz szybkiego, nieskomplikowanego rozwiązania?

Potrzebujesz szybkiego doładowania?

Pro 12 wspiera ogólne samopoczucie.

Colostrum Liquid to produkt do bezpośredniego spożycia.

Mind Master Extreme to szybka porcja energii dla wsparcia efektywności umysłowej i fizycznej7,8,9. Chroni przed stresem oksydacyjnym10.
Produkt w poręcznym formacie - bez dodatku cukru

Co wiesz o stresie oksydacyjnym?

W czasach ciągłego pośpiechu stres jest problemem numer jeden na świecie. Znamy go wszyscy: studenci, osoby intensywnie pracujące, łączące obowiązki rodzinne i zawodowe. Chcemy czerpać z życia pełnymi garściami, a jednocześnie godzić ze sobą wiele obowiązków i odnosić sukcesy. Cały czas
mamy coś do zrobienia, brakuje nam czasu na wypoczynek. Żyjemy w świecie znacznie mniej uporządkowanym niż dawnej, stawiane nam są coraz
wyższe wymagania, wszystko przebiega w tempie, któremu trudno dotrzymać kroku. Prowadząc tak intensywny tryb życia, należy zwracać uwagę na
optymalne dostarczanie organizmowi składników odżywczych.
W przeszłości stres miał nas chronić w sytuacjach zagrażających życiu. Podwyższony poziom adrenaliny pomagał
myśliwym zmobilizować siły i w wielu przypadkach przeżyć.
Jednak czasy się zmieniły. Adrenalina potrafi nas zmobilizować do osiągania lepszych wyników i dobrej wydolności fizycznej, ale często dzieje się tak ze szkodą dla innych funkcji
ciała.
Jak zachowujemy się najczęściej w sytuacjach stresowych? Szybko coś „przegryzamy” i przez resztę dnia
utrzymuje nas na chodzie kawa, papierosy, słodycze... Na
kolację coś szybkiego i krótki, płytki sen. To jeszcze bardziej zwiększa stres oksydacyjny! Tymczasem podczas
stresu potrzebujemy przede wszystkim witamin, minerałów i pierwiastków śladowych. Tylko dzięki nim organizm

Stres jest zabójcą naszej energii. Zwiększa ilość wolnych
rodników w organizmie, które atakują i niszczą komórki i
struktury komórkowe. Ten stan nazywamy „stresem oksydacyjnym”, którego następstwem jest utrata produktywności. Szybko się męczymy, czujemy się wyczerpani i nie potrafimy się skupić.

Stres oksydacyjny i antyoksydanty
JEDZENIE I ODDYCHANIE

pożywienie + O2

Witamina E w Mind Master przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.
Tiamina i witamina B12 w Mind Master przyczyniają się do prawidłowego metabolizmu energetycznego.
3
Witamina B12 w Mind Master pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
4
Magnez w Pro Balance pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej.
5
Magnez w Pro Balance przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
6
Numer patentu: DE 10 2010 030 546 A

1

2
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jest w stanie bronić się przed negatywnymi czynnikami
i produkować niezbędną, nową energię.

CO2 + energia

Przy tym powstają wolne rodniki, czyli małe, agresywne,
krótkotrwałe cząstki, którym brakuje jednego elektronu,
np. -O2, -OH. Powstają one w bardzo dużej ilości (1022 /
minuta) i niszczą biologiczne cząstki dlatego muszą zostać
unieszkodliwione. Nasz organizm posiada system antyoksydacyjny: „zainstalowane“ w organizmie enzymy (są
aktywowane poprzez mikroskładniki odżywcze np. selen,
żelazo) oraz dostarczane do organizmu antyoksydanty
(witaminy & bioaktywne składniki roślinne, np. polifenole,
witamina E). Im więcej działasz (stres), tym więcej energii potrzebujesz i tym więcej wolnych rodników powstaje
w organizmie. Twój organizm popada w stres oksydacyjny =
zaburzenie normalnej równowagi między wolnymi rodnikami, a przeciwutleniaczami (antyoksydantami).

Zawarta w guaranie kofeina przyczynia się do poprawy uwagi i koncentracji.
Zawarta w guaranie kofeina przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości.
8
Witamina B12 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
9
Tiamina, witamina B6 i witamina B12 przyczynia się do utrzymania prawidłowych funkcji psychologicznych.
10
Witamina E przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.
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LR LIFETAKT Vital Care

Witalność
w każdym wieku

Vital Care
Jesteś w dojrzałym wieku, chcesz dzielić się swoim doświadczeniem życiowym
i z chęcią podejmować kolejne wyzwania?
LR LIFETAKT Vital Care to Twoja codzienna porcja witalności.
Masz przed sobą jeszcze wiele planów i nie zamierzasz zwalniać tempa?
LR LIFETAKT Vital Care pomaga Ci w tej sytuacji, wspierając Twój metabolizm oraz
układ sercowo-naczyniowy2. Dba także o Twoją witalność.

Podstawowe rozwiązanie Vital Care
W pewnym wieku powoli potrzebujemy dodatkowego wsparcia. Żel do picia
Aloe Vera Drinking Gel Sivera może przyczynić się do tego w znaczącym stopniu. Aloes jest ceniony już od wieków ze względu na jedyne w swoim rodzaju
połączenie składników.
W LR dodatkowo wzbogaciliśmy żel aloesowy w ekstrakt z pokrzywy.
Uzupełniająco Reishi Plus1 wspomaga prawidłowe funkcjonowanie naczyń
krwionośnych. W dalekowschodniej tradycji Reishi jest stosowane już od tysiącleci jako „grzybek długowieczności“.
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Do tego rozwiązania pasują m.in. następujące produkty uzupełniające (według potrzeb):

Super Omega Kapsułki

Pro 12 Kapsułki

Woman Phyto Kapsułki

Każdego dnia chcesz zrobić coś dobrego dla zdrowia
swojego serca?

Chcesz po prostu czuć się dobrze?

Nie chcesz, żeby menopauza wpływała na Twoje
codzienne życie?

Pro 12 zawiera 1 miliard bakterii w kapsułce
3

Kapsułki Super Omega mają dużą zawartość kwasów tłuszczowych Omega 3 EPA i DHA oraz przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca2.

Woman Phyto z wapniem i witaminą D dba o wsparcie
w okresie menopauzy. Pomaga zadbać o zdrowe kości
i zęby4. Dodatkowo zawiera ekstrakt z czerwonej koniczyny.

Żyj pełnią życia
Serce jako centralny i niezbędny dla życia narząd jest siłą napędową układu sercowo-naczyniowego. Mocne serce to podstawa dobrego samopoczucia i zdrowia. Tętnice i żyły tworzą razem sieć służącą transportowi i zaopatrywaniu organizmu. Poprzez układ naczyń o długości
ok. 100.000 kilometrów wszystkie komórki organizmu są zaopatrywane w niezbędne dla życia mikroskładniki odżywcze i tlen.
Posłuchaj głosu swojego serca: zadbaj o
zdrowy styl życia i odpowiednie składniki
odżywcze

Kwasy tłuszczowe Omega 3

Ekstrakt z pokrzywy

Jeśli chcemy wspierać serce i układ krążenia, możemy to
uczynić skutecznie prostymi sposobami. Zdrowy tryb życia
(zbilansowana dieta, aktywność fizyczna itd.) oraz ważne
składniki odżywcze, takie jak kwasy tłuszczowe Omega-3
pochodzące z tłustych ryb morskich, a także wartościowe

EPA (kwas eikozapentaenowy) oraz DHA (kwas dokozaheksaenowy) to najważniejsze i najbardziej aktywne
biologicznie kwasy tłuszczowe Omega-3. Są one współodpowiedzialne za wiele procesów w organizmie. W szczególności znacząco przyczyniają się do wsparcia zdrowia serca.
Ponadto DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego
funkcjonowania mózgu.Oba wartościowe kwasy tłuszczo-

Pokrzywa ma pozytywny wpływ na wiele obszarów w organizmie. Liście pokrzywy są znane z wysokiej zawartości naturalnego krzemu, który jest ważnym pierwiastkiem śladowym i musi być dostarczany wraz z pożywieniem, ponieważ
organizm nie może go sam wytworzyć.

ekstrakty roślinne przyczyniają się do utrzymania zdrowej
pracy serca.

we (EPA i DHA) są zawarte w tłustych rybach zimnowodnych takich jak łosoś, makrela, śledź, tuńczyk i sardynka.

Witamina C przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina C pomaga w prawidłowej
produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych.
2
Super Omega zawiera kwasy EPA i DHA , które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca. W tym
celu konieczne jest spożywanie co najmniej 250 mg kwasów EPA i DHA dziennie.

1
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3
4

Numer patentu: DE 10 2010 030 546 A1
Witamina D i wapń pomagają utrzymać zdrowe kości i zęby.

LR LIFETAKT Seasonal Support

Wsparcie
o każdej porze roku

Seasonal
Support
Czy słońce, czy deszcz – ciesz się każdą pogodą!
LR LIFETAKT Seasonal Support to Twoje codzienne wsparcie o każdej porze roku.
Chcesz się cieszyć każdą porą roku – od wiosny aż do zimy? LR LIFETAKT Seasonal
Support wspiera Cię na obszarach, które są ważne dla Twojego dobrego samopoczucia.

Podstawowe rozwiązanie Seasonal Support
Żel do picia Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey wspiera Twój układ
immunologiczny dzięki zawartości witaminy C. Dzienna porcja (90 ml) pokrywa 75% codziennego zapotrzebowania na witaminę C1. Ponadto żel aloesowy
służy wsparciu ogólnego samopoczucia.
Dobrym uzupełnieniem są kapsułki Colostrum2. Zawierają one pierwsze
mleko krowy, które zapewnia nowonarodzonemu zwierzęciu wszystko, czego
potrzebuje. Oba produkty polecamy zwłaszcza wtedy, jeśli często podróżujesz
lub przebywasz w towarzystwie innych osób.
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Do tego rozwiązania pasują m.in. następujące produkty uzupełniające (według potrzeb):

Cistus Incanus Kapsułki
i Herbata z czystka

Cistus Incanus Spray
i Colostrum Liquid

Pro 12 Kapsułki4

Postaw na siłę natury

Bądź przygotowany na każdą sytuację

Długofalowe wsparcie

Herbata z czystka to 100% naturalnych składników.
Kapsułki Cistus Incanus zawierają witaminę C dla układu
immunologicznego3.

Spray Cistus Incanus z witaminą C zapewnia wsparcie dla
układu immunologicznego3, a wygodna forma sprayu sprawdza się podczas podróży.

Pro 12 wspiera ogólne samopoczucie.

Skarbiec natury
Naturalnymi sposobami możemy wspierać układ odpornościowy. Pozostaje pytanie, jaką „broń” wybrać. Nie można zapomnieć znanego, ale jakże prawdziwego hasła: przede wszystkim zapobiegać, przez co należy rozumieć działanie wspierające naturalne i prawidłowe
funkcjonowanie systemu immunologicznego. Takie przeciwdziałanie jest zawsze łatwiejsze, przyjemniejsze i jakby nie liczyć także tańsze.
Aloes to prawdziwa orkiestra substancji odżywczych
- zawiera ponad 100 wartościowych składników. Aloe Vera
zawiera między innymi glukomannan, acemannan, aloeryd.
Dlatego też w okresie zwiększonej zachorowalności szczególnie wskazane jest stosowanie długookresowe.
Aktywne wielocukry oraz inne substancje działające wspomagająco na układ immunologiczny bogato występują w innym „cudzie” przyrody – lakownicy żółtawej, znanej pod
tradycyjną nazwą Reishi lub Ganoderma lucidum.

1
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Skuteczną obronę stanowią także substancje nazywane
przeciwutleniaczami. Spośród witamin są to głównie
witaminy C i E, które pomagają w ochronie komórek organizmu przed tzw. stresem oksydacyjnym. Niedobór minerałów, na przykład cynku, także obniża zdolność obrony przed
mikrobami i wydłuża okres trwania ewentualnej infekcji. Badania naukowe potwierdziły, że cynk wspiera prawidłowe
funkcjonowanie systemu immunologicznego. Do silnie działających substancji należą także polifenole, występujące w
nadzwyczaj wysokim stężeniu w liściach rośliny Cistus
incanus (europejska roślina roku 1999). Ich oddziaływanie

Procent referencyjnej wartości dziennego spożycia. Witamina C zawarta w Aloe Vera
Drinking Gel Traditional Honey przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu
immunologicznego.

w preparacie zostało wsparte jednym z najsilniejszych znanych przeciwutleniaczy – witaminą E.
Bogate źródło bioaktywnych substancji z różnych rodzajów
owoców i warzyw, wzbogacone witaminami znajdziemy
w preparacie Vita Active, który nie zawiera chemicznych
konserwantów i jest przeznaczony do długookresowego
stosowania.

Opracowano na podstawie artykułu dr. Tomaša Kampe.

Kapsułki zawierające colostrum.
Witamina C przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego.
4
Numer patentu: DE 10 2010 030 546 A1
2

3

LR LIFETAKT Body Mission

Krok po kroku
do optymalnej wagi

Body Mission
Jaki jest Twój cel? Być może chcesz zrzucić tylko kilka zbędnych kilogramów albo
schudnąć nawet o kilka rozmiarów? W gruncie rzeczy wszyscy chcemy tego samego:
patrzeć w lustro z satysfakcją oraz czuć się atrakcyjnie i pewnie w swoim ciele. Niezależnie od tego, czy chcesz odzyskać formę po urodzeniu dziecka, wybierasz się na długo
wyczekiwany urlop, czy też czeka Cię ślub lub inne ważne wydarzenie, jedno jest pewne: poczucie atrakcyjności pomoże Ci w pełni cieszyć się wyjątkowymi momentami w
życiu. Jeśli właśnie to jest Twoim celem, podejmij wyzwanie Body Mission i już wkrótce
stwierdzisz, że było warto!
LR LIFETAKT Body Mission przez 28 dni towarzyszy Ci w drodze do optymalnej wagi1
i wspiera Cię w trzech aspektach:

Podstawowe rozwiązanie Body Mission
Zamienniki posiłku: z produktami Figu Active możesz w prosty sposób
zastępować dwa z trzech posiłków w ciągu dnia. Z tej serii dostępne są
koktajle, zupy, płatki oraz batoniki.
Dodatkowe produkty: Pro Balance i Protein Power wspierają Cię
w czasie diety2, dostarczają składników odżywczych i wspierają wzrost
masy mięśniowej3. Dodatkowo herbata ziołowa dba o odpowiednie
nawodnienie organizmu i nie zawiera kalorii.
Asystent odchudzania online: dostęp do strony internetowej z planem
żywienia, przepisami kulinarnymi, wykresem wagi oraz instruktażem
ćwiczeń fitness.
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Do tego rozwiązania pasują m.in. następujące produkty uzupełniające (według potrzeb):

Aloe Vera Drinking Gel Peach Flavour

Fiber Boost Napój w proszku

Chcesz podkręcić swój metabolizm?

Twoim problemem jest ciągły apetyt?

Aloe Vera Drinking Gel Peach Flavour wspiera metabolizm
energetyczny4. Ma pyszny, słodki smak brzoskwiniowy bez
dodatku cukru5.

Napój błonnikowy Fiber Boost dzięki wysokiej zawartości
błonnika pokarmowego daje uczucie sytości.

Jak skutecznie zadbać o świetną formę?
Jak spalić tłuszcz?
Aby skutecznie pozbyć się nadliczbowych
kilogramów, trzeba zacząć spalać tkankę
tłuszczową. Rezerwy są spalane dopiero
wówczas, kiedy dostarczamy do organizmu
mniej kalorii niż zużywamy. Podczas diety
należy przede wszystkim ograniczyć ilość
dostarczanych kalorii, co dzieje się automatycznie z produktami Figu Active. Warto
również zwiększyć zużycie kalorii, wprowadzając do swojego codziennego planu dnia
więcej ruchu.

dostarczające mało białka. W dłuższej
perspektywie czasowej zachowanie masy
mięśniowej pomaga zmniejszyć zawartość
tkanki tłuszczowej w organizmie i uniknąć
efektu jo-jo.

Masa mięśniowa zwiększa zużycie energii:
im więcej mamy mięśni, tym więcej kalorii
zużywamy. Dlatego zachowanie masy mięśniowej to klucz do trwałej i zdrowej redukcji masy ciała. Podczas diety szczególne
przydatne są proteiny, które zapobiegają
utracie masy mięśniowej oraz pomagają
zbudować mięśnie3. Produkty Figu Active
mają wysoką zawartość protein i wspomagają zachowanie mięśni lepiej niż diety

Kontrola wagi: zastąpienie dwóch głównych posiłków dziennie takimi zamiennikami posiłku w ramach
niskokalorycznego sposobu odżywiania pomaga w utracie wagi. Aby osiągnąć to działanie, należy zastąpić
produktem dwa główne posiłki w ciągu dnia.
2
Magnez zawarty w Protein Power przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego.

1
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W jaki sposób proteiny pomagają Ci w budowie i utrzymaniu masy mięśniowej?

Jak uniknąć napadów wilczego
głodu?
Napady wilczego apetytu zwykle dopadają
nas po posiłkach bogatych w węglowodany, takich jak makaron, słodycze i słodkie
napoje. Powodują one szybki wzrost i spadek poziomu cukru we krwi. W produktach

Figu Active obniżono zawartość węglowodanów, dzięki czemu można uniknąć
napadów głodu. Wysoka zawartość białka
zapewnia uczucie sytości.

Pamiętaj o nawadnianiu
organizmu
Picie odpowiedniej ilości płynów jest bardzo ważne zwłaszcza w czasie odchudzania.
Sięgnij po wodę mineralną, rozcieńczone
soki owocowe i herbatę ziołową. Wskazówka: szklanka ciepłej, niegazowanej wody
pomaga rano podkręcić metabolizm.

Proteiny zawarte w Protein Power przyczyniają się do utrzymania i wzrostu masy mięśniowej.
Witamina C przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.
5
Aloe Vera Drinking Gel Peach Flavour zawiera cukier pochodzenia naturalnego.
3

4

LR LIFETAKT Pro Activity

Swoboda ruchu
w każdej życiowej sytuacji

Pro
Activity
Chcesz żyć aktywnie na co dzień? LR LIFETAKT Pro Activity to Twoje codzienne wsparcie swobody ruchu.
Aktywne życie nie jest dla Ciebie kwestią wieku, lecz dobrej kondycji? Postaw na
LR LIFETAKT Pro Activity, ciesz się swobodą ruchu i bez problemu stawiaj czoła
codziennym wyzwaniom.

Podstawowe rozwiązanie Pro Activity
Dobrym wsparciem jest połączenie żelu do picia Aloe Vera Drinking Gel Active
Freedom oraz kapsułek Active Freedom. Aloes jest ceniony od stuleci ze względu
na wyjątkową kompozycję składników.
LR wzbogaciło żel aloesowy w witaminy C i E. Witamina C wspomaga funkcjonowanie kości i chrząstki stawowej - w ten sposób wzmacniany jest Twój aparat ruchu1.
O większą elastyczność i mobilność dbają także kapsułki Active Freedom. Zawarta
w nich witamina D wspiera muskulaturę, a mangan wspiera tkankę łączną2,3. Dzięki
temu możesz cieszyć się większą swobodą ruchu.
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Do tego rozwiązania pasują m.in. następujące produkty uzupełniające (według potrzeb):

Protein Power Napój Proteinowy
w proszku o smaku waniliowym

Pro Balance Kapsułki

Uprawiasz sport i potrzebujesz dodatkowej porcji białka?
Protein Power to dodatkowa porcja białka dla wsparcia Twojej masy
mięśniowej4.

Chcesz żyć aktywnie na co dzień?
Pro Balance pomaga zmniejszać uczucie zmęczenia dzięki zawartości
pierwiastków śladowych i minerałów zasadowych takich jak magnez5.

Żyj aktywnie - tak, jak lubisz!
Aparat ruchu
Aparat ruchu to skomplikowane dzieło natury. Mięśnie biorą udział w każdym ruchu.
Około 600 mięśni umożliwia poruszanie się
i wraz z kośćmi i ścięgnami zapewnia utrzymanie odpowiedniej postawy ciała. Ścięgna
tworzą połączenie pomiędzy mięśniami a
kośćmi. Są zbudowane z kolagenowej tkanki łącznej. Kości tworzą szkielet naszego
układu ruchu. Ważnymi substancjami odżywczymi dla kości są np. witamina D, wapń
i mangan. Chrząstka stawowa odgrywa kluczową rolę dla pracy stawów. Jest zbudowana z sieci chondrocytów i elastycznych
włókien kolagenowych. Chrząstka pobiera
składniki odżywcze z mazi stawowej, która
otacza chrząstkę. Można wspomagać zaopatrywanie chrząstki stawowej przez maź
stawową za pomocą ważnych substancji.

Badania potwierdzają, że osoby, które regularnie się ruszają – na co dzień i
podczas uprawiania sportu – poprawiają nie tylko swoją kondycję, lecz również
samopoczucie. Nasze stawy potrzebują
regularnej aktywności, ponieważ właśnie
w czasie ruchu niezbędne substancje odżywcze są wmasowywane w chrząstkę
stawową. Jeśli to się nie dzieje, chrząstka
ulega degeneracji.
Ćwiczenia muszą być dostosowane do
wieku i umiejętności. W przypadku obciążonych, zmęczonych stawów unikać
należy gwałtownych i dynamicznych ruchów. Pamiętaj, że ćwiczenia nie powinny
sprawiać bólu ani dyskomfortu. Wybieraj

Witamina C zawarta w Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych i kości.
2
Witamina D zawarta w kapsułkach Active Freedom przyczynia się do utrzymania zdrowych kości oraz
prawidłowego funkcjonowania mięśni.

1
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Połączenie dla większej swobody ruchu: aktywność fizyczna i
składniki odżywcze

równomierne, spokojne rodzaje sportu bez
gwałtownych ruchów, takie jak jazda na
rowerze i spacer z kijami. Dobrym pomysłem jest joga, ponieważ pomaga zachować
elastyczność tkanki łącznej i mięśni. Kilka
razy dziennie delikatnie rozruszaj stawy.
Ostrożnie wykonuj krążenie głową, stopami i ramionami. To pomaga zaopatrzyć stawy w maź stawową i zmniejszyć napięcia.
W trakcie chodzenia rozluźnij miednicę i
delikatnie kołysz biodrami, aby odprężyć
dolny odcinek pleców. Kiedy czekasz na
autobus lub stoisz bezczynnie, wspinaj się
na palcach nóg do góry i z powrotem - to
wzmacnia mięśnie łydek i stawy skokowe.
Nie siedź dłużej niż 30 minut. Jak najczęściej wstawaj, spaceruj, rozluźnij ramiona i
plecy. Unikaj zimna i wilgoci. (Na podstawie
wskazówek eksperta dr. Svena Werchana,

3
4
5

dostępnych na stronie www.LRworld.com).
Oprócz regularnej aktywności fizycznej,
dla prawidłowego funkcjonowania aparatu ruchu bardzo ważne jest również
dostarczanie odpowiedniej ilości składników odżywczych. Zwłaszcza nasze
stawy i kości potrzebują wartościowych
składników odżywczych, takich jak np.
witaminy C i D oraz mangan. Witamina
C przyczynia się do tworzenia kolagenu dla prawidłowego funkcjonowania
chrząstki, a witamina D i mangan przyczyniają się do utrzymania zdrowych kości.
Niemieckie Towarzystwo ds. Żywienia
zaleca, aby zwracać szczególną uwagę na
dostarczanie organizmowi wystarczającej
ilości witaminy D.

Mangan zawarty w kapsułkach Active Freedom przyczynia się do prawidłowego tworzenia tkanki łącznej.
Proteiny przyczyniają się do utrzymania masy mięśniowej. Proteiny przyczyniają się do wzrostu masy mięśniowej.
Magnez przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego. Wapń pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni.

Aloe Vera
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Aloe Vera

Właściwości liści aloesu
Aloe Vera to niepozorna roślina, która przypomina kaktus, lecz w rzeczywistości zalicza się do lilii. Rośnie w krajach o bardzo gorącej porze
letniej, gdzie często miesiącami nie pada deszcz, np. na Kubie, w Meksyku (Jukatan), Brazylii, Afryce i na Wyspach Kanaryjskich. Aby roślina
mogła przetrwać, w liściach magazynuje duże ilości płynu. Już od 2001 roku LR korzysta z kompleksowych właściwości Aloe Vera i opracowuje
na jej bazie wysokiej jakości produkty pielęgnacyjne i suplementy diety. Do produkcji wykorzystujemy wyłącznie żel z wnętrza liści Aloe Vera.
Uprawa odbywa się tradycyjnymi metodami bez użycia nawozów sztucznych i pestycydów.
Najlepsze warunki dla aloesu występują na wyżynnych terenach Meksyku: słońce, wiatr i sporadyczne opady deszczu zapewniają tym roślinom
intensywny wzrost. Tylko w takich warunkach aloes może wytworzyć ponad 100 wartościowych składników o jakości i stężeniu, które są standardem w produktach LR. Jak wskazuje literatura, aloesowi przypisywano wyjątkowe możliwości, np. nazywano go „cudem pustyni”. Dlatego
już od wielu lat prowadzone są intensywne badania nad składem liści Aloe Vera.

Nasz ekspert
prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik

Wyniki licznych badań konsumenckich pokazują, iż współcześni klienci coraz częściej poszukują produktów charakteryzujących się wysoką wartością odżywczą, ale także właściwościami wspomagającymi funkcjonowanie organizmu. Ich
spożywanie wpływa na utrzymywanie równowagi organizmu.
Żywność pochodzenia roślinnego jest bogatym źródłem
bioaktywnych substancji mogących wspomagać profilaktykę wielu schorzeń, w tym także wspomagać odporność organizmu. Liczne badania naukowe wykazały ścisły związek
pomiędzy spożywaniem produktów roślinnych bogatych w
związki bioaktywne a korzystnym wpływem na zachowanie
równowagi i zdrowia. Fitoterapeuci zalecają różne źródła
substancji bioaktywnych występujące w mało znanych i rozpowszechnionych surowcach roślinnych. Jednym z nich może
być aloes zwyczajny (Aloe vera (L.), Webb, Aloe barbadensis
Mill.). Współczesne badania naukowe potwierdziły korzystne
właściwości liści aloesu, które roślina zawdzięcza wyjątkowemu bogactwu substancji bioaktywnych. Aloes znany był w starożytności i już wtedy wykorzystywano jego wszechstronne
właściwości. Grecy i Rzymianie przypisywali mu działanie ha21

mujące wypadanie włosów, a Indianie wierzyli, że miąższ aloesowy posiada właściwości odmładzające. O aloesie wspominali również autorzy najstarszych podręczników medycznych
(Dioskurydes i Pliniusz Starszy), którzy wśród wielu wskazań
zalecali stosowanie tej rośliny w leczeniu chorób skóry. Aloes
od dawna jest wykorzystywany jako składnik żywności, napojów i kosmetyków. Już 3000 lat p.n.e. był uznawany w Afryce
jako środek leczniczy, a w starożytnym Egipcie z aloesu wytwarzano żywicę (alona), która była wykorzystywana do balsamowania zwłok.

Występowanie i charakterystyka botaniczna
aloesu
Spośród 360 gatunków aloesu, 20 gatunków wykazuje korzystny wpływ na funkcjonowanie organizmu, natomiast w
żywieniu, dermatologii i kosmetyce zastosowanie znalazły
dwa gatunki: aloes zwyczajny (Aloe barbadensis Mill., nazywany też Aloe vera L.) oraz aloes drzewiasty (Aloes arborescens Mill). Aloes (Aloe barbadensis Mill.) należy do rodziny
Asphodelaceae (Liliaceae), jest tropikalną i subtropikalną rośliną, szeroko rozpowszechnioną w południowej części Ameryki Północnej. Ojczyzną aloesów są suche, sawannowe i pustynne tereny Afryki Wschodniej i Południowej, Madagaskar.
Pochodzi z krajów śródziemnomorskich, występuje także
na Półwyspie Arabskim, w Indiach i Chinach. Pokrój roślin z
tego rodzaju - mają rozgałęzione lub nierozgałęzione pędy
zakończone rozetą mięsistych liści zawierających żółtawy lub

brązowawy sok mleczny. Roślina ta osiąga wysokość 80 cm,
tworząc liczne odrosty. Jej zgrubiałe liście są szarozielone, a
w początkowej fazie rozwojowej - biało nakrapiane. Przystosowany do skrajnie suchych i gorących terenów pustynnych
aloes gromadzi wodę w liściach, które są uzbrojone w kolce
i pokryte grubą warstwą wosku. Znajdujący się w nich miąższ
stanowi jedyną jadalną część tej rośliny. Obecnie w Europie jest
uprawiany w szklarniach i w domach jako roślina doniczkowa.
Zbioru liści dokonuje się po trzech lub czterech latach wegetacji, gdyż dopiero wtedy zawierają optymalną ilość składników
odżywczych i wspomagających funkcjonowanie organizmu.

Właściwości liści aloesu
Aloes, swoim składem chemicznym oraz właściwościami, nie
odbiega znacząco od innych powszechnie znanych warzyw,
takich jak cukinia, cykoria, bakłażan, ogórek - w liściach tej
rośliny znajdują się porównywalnie ilości białka, węglowodanów i błonnika pokarmowego. Pod względem zawartości
składników mineralnych (zwłaszcza wapnia) możemy go porównać do warzyw kapustowatych (jarmuż). Aloes, podobnie
jak oberżyna czy szparagi, jak również źródłem wielu cennych
przeciwutleniaczy, szczególnie związków fenolowych, w tym
flawonoidów (kwercetyna, katechina). Miąższ z liści aloesu naturalnie zawiera kwas salicylowy. Zawartość tego kwasu jest
zbliżona do ilości stwierdzanych w owocach (arbuz, morele)
i warzywach (szparagi, ogórki, cykoria).

Aloe Vera
Miąższ aloesowy zawiera 4% suchej masy, w której stwierdzono - oprócz podstawowych składników pokarmowych
- około 270 substancji biologicznie aktywnych (wtórnych
metabolitów roślin). Spośród najlepiej zbadanych 21 substancji bioaktywnych, 11 z nich stanowią pochodne chromonu, 6 - pochodne antrazwiązków, a 4 - pochodne pyronu. Ich
obecność wyjaśnia silne działanie ochronne przeciwko problemom zapalnym na skórze wyciągu oraz żelu aloesowego.
Sok z aloesu jest źródłem naturalnych związków o działaniu
ochronnym przeciwko problemom zapalnym na skórze (beta-sitosterol, kwas salicylowy, kampesterol, bradykinaza), antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym (fenole, kwas cynamonowy,
chryzofanowy, lupeol i związki siarkowe). Kwas salicylowy,
lupeol i mleczan magnezowy wykazują dodatkowo działanie
kojące, a związki antrachinowe (np. aloemodyna) - silne właściwości dezynfekujące. Składniki te sprawiają, że regularne
stosowanie soku aloesowego wspomaga łagodzenie stanów
zapalnych skóry, pomaga w regeneracji skóry i odbudowie
tkanek. Aloes zawiera naturalnie występujące saponiny. Fenomen korzystnego oddziaływania miąższu z aloesu polega
na ilości i różnorodności biologicznie aktywnych związków, a
także na obecności specyficznych biostymulatorów (enzymy),
które działają synergicznie ze składnikami bioaktywnymi (zarówno w miąższu aloesowym, jak też w organizmie człowieka). Takiego poziomu biostymulatorów nie stwierdzono w
żadnych innych, naturalnych produktach roślinnych.
Miąższ aloesowy w specyficzny sposób reguluje mikroflorę
przewodu pokarmowego. Jednym z istotnych składników
liści aloesu jest wapń. Oprócz wapnia istotny w regulacji metabolizmu węglowodanów jest chrom, który pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi. Synergicznie z
chromem działa z kolei witamina B6. Należy podkreślić także
pozytywne oddziaływanie preparatów kosmetycznych z liści aloesu na skórę, które jest związane z obecnością w nich
glikoprotein i polisacharydów. Związki polisacharydowe
naturalnie występujące w skórze wspomagają podstawowe
funkcje bariery ochronnej naskórka związane z integralnością
białek i struktur lipidowych korneocytów, stanowiąc swoiste spoiwo międzykomórkowe. Ułatwiając wiązanie wody
w skórze, zapobiegają jej przesuszaniu. Jednym z objawów
procesu starzenia jest postępujące osłabienie układu od22

pornościowego organizmu. Działanie polisacharydów jako
czynników naprawczych i wyzwalających reakcje immunologiczne inicjujące procesy obronne i regenerujące, tłumaczy
wprowadzenie ich do receptury różnego rodzaju preparatów
(maści, kremy) wykazujących działanie ochronne przed procesami zapalnymi na skórze oraz wspomagających reakcje
regeneracyjne naskórka, w tym również w przypadku zmian
spowodowanych niedoskonałościami, bliznami czy ranami.
W reakcjach odpornościowych skóry biorą udział komórki
immunologiczne kompetentne: komórki Langerhansa i makrofagi, które - choć położone w głębszych warstwach skóry – łączą się z najbardziej wewnętrzną warstwą naskórka
poprzez liczne wypustki i w ten sposób są eksponowane dla
substancji znajdujących się na jej powierzchni. Aktywacja
komórek Langerhansa przez polisacharydy inicjuje procesy
immunologiczne i wyzwala mechanizmy naprawcze w przypadku skóry uszkodzonej. Pobudzone makrofagi i komórki
Langerhansa produkują cytokiny zawierające szereg substancji wspomagających procesy naprawcze w skórze, zapobiegając równocześnie zainfekowaniu uszkodzonej skóry (poprzez
aktywację komórek fagocytujących). Polisacharydy w tym
mechanizmie aktywują również czynnik wzrostu komórek
naskórka, stymulujący formowanie włókien kolagenowych i w
konsekwencji przyspieszający gojenie ran czy uszkodzeń skóry. Działanie osłaniające i ochronne polisacharydów na skórę
wspomagają glikoproteiny. Zespół związków obecnych w żelu
aloesowym daje możliwość jego zastosowania wspomagająco
w pielęgnacji skóry, poprawiając jej wygląd, w tym również po
oparzeniach i odmrożeniach.

Zastosowanie liści aloesu
Ta niezwykła roślina ze względu na jej skład i właściwości,
znalazła szerokie zastosowanie w żywieniu, ziołolecznictwie
i kosmetologii.

Wykorzystanie aloesu w żywieniu
Mahatma Ghandi stosował liście aloesu w czasie postów
jako pożywienie oraz środek do oczyszczania organizmu.
W Polsce zastosowanie liści aloesu w kuchni jest dosyć niewielkie. Natomiast w krajach subtropikalnych lub tropikal-

nych (np. Meksyk) liście aloesu są traktowane jako warzywa
i powszechnie wykorzystywane do produkcji potraw (np.
zup), a także innych produktów żywnościowych (kompoty,
soki, dżemy, galaretki, nalewki, wina). Na rynku są dostępne
popularne napoje z cząstkami miąższu aloesowego, słodzone
miodem lub cukrem trzcinowym, a w sklepach z tzw. „zdrową
żywnością” można znaleźć 100% soki z liści tej rośliny. Dostępne są również suplementy z wyciągiem aloesowym. Na
bazie aloesu można przygotowywać wina i nalewki wzmacniające, jednak letnią porą najlepiej sprawdzi się aromatyczny
sok z dodatkiem liści tej rośliny i cytrusów. Podstawowymi
składnikami takiego soku są: pęk liści aloesu i ½ litra świeżo
wyciśniętego soku z pomarańczy, grejpfrutów lub cytryn. Liście aloesu należy najpierw włożyć do lodówki na około 24
godziny, a następnie obciąć ich kolce i wydrążyć miąższ. Po
dodaniu soku z cytrusów wszystko miksujemy na jednolitą
masę. Powstały napój, w celu zmiany konsystencji na bardziej
wodnistą, należy przetrzeć przez sitko, przelać do butelki wykonanej z ciemnego szkła i umieścić w lodówce. Świeżo przygotowany sok można przechowywać przez około 7 dni.

Aloe Vera
Wykorzystanie aloesu w ziołolecznictwie
W medycynie ludowej zalecało się wykorzystywanie tej rośliny do łagodzenia podrażnień skóry oraz ugryzień i użądleń
owadów. W tym celu zrywano liść tej rośliny i rozsmarowywano gęsty sok na zranionej skórze. Jest on wykorzystywany
zewnętrznie jako składnik preparatów dermatologicznych.
Zawarte w aloesie polisacharydy stymulują procesy obronne i regenerujące w obrębie skóry. Maści, żele czy balsamy
z udziałem tej rośliny mogą być stosowane zewnętrznie,
ponieważ korzystnie wpływają na regenerację skóry, w tym
po oparzeniach, ranach lub zmianach skórnych. Preparaty
kosmetyczne z aloesem wykazują działanie wspomagające
pielęgnację skóry trądzikowej, z łuszczycą, żylakami lub odleżynami. Przyczynia się do redukcji przebarwień, wyprysków
skórnych oraz do wygładzenia blizn. Sok z aloesu wspomaga
procesy regeneracyjne skóry, w tym zmniejszając widoczność
śladów po ranach lub innych niedoskonałości. Wykazuje właściwości ochronne przeciwko świądowi, pomocny przy egzemach. Sok w aloesu można także stosować wewnętrznie.

Wykorzystanie aloesu w kosmetologii
Aloes jest składnikiem kremów, toników, maseczek, dezo-
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dorantów, szamponów, balsamów. Wnika głęboko w skórę
wraz z innymi substancjami czynnymi, zawartymi w środkach
kosmetycznych. Regeneruje i ujędrnia skórę. Aloes wykorzystywany jest jako składnik preparatów kosmetycznych
przeznaczonych do skóry wrażliwej, trądzikowej oraz do pielęgnacji wszystkich rodzajów włosów. Nawilża, uelastycznia i
wzmacnia włosy, zapobiega ich wypadaniu a także likwiduje
łupież. Wyciąg z tej rośliny sprawdza się także jako naturalny,
antybakteryjny dezodorant. Przyczynia się także do wzmocnienia włosów i paznokci. Aloes wygładza i ujędrnia skórę, regeneruje ją, utrzymuje wilgotność, działa łagodząco. Pobudza
regenerację naskórka i ziarnowanie tkanki łącznej właściwej.
Stosuje się go w pielęgnacji zarówno cery suchej, dojrzałej jak
i trądzikowej. Nawilża skórę, wnikając w jej głębsze warstwy.

Podsumowanie
Miąższ liści aloesu poza podstawowymi składnikami pokarmowymi zawiera substancje biologicznie czynne, należące
do wtórnych metabolitów roślin. Niektóre z nich wykazują
właściwości sprzyjające wszechstronnemu oddziaływaniu
na ludzki organizm. Złożony skład żelu aloesowego oraz
szerokie spektrum działania jego składników powoduje, że

surowiec ten był i jest nadal przedmiotem wielu badań. Wiele mechanizmów działania składników miąższu aloesowego
znalazło już potwierdzenie w farmakologicznych i klinicznych
wynikach badań, a wiele z nich wymaga jeszcze wyjaśnienia.
Stąd szerokie zastosowanie i stale rosnące znaczenie żelu
aloesowego i jego preparatów we wspomaganiu problemów
skórnych, zarówno jako środka stosowanego zewnętrznie, jak
i wewnętrznie oraz jako składnika produktów przemysłu kosmetycznego. Należy rozpowszechniać wykorzystanie liścia
aloesu w codziennej diecie człowieka i podnosić świadomość
społeczeństwa co do korzystnych właściwości tej niezwykłej rośliny, w sensie wszechstronnego oraz uniwersalnego
działania. Biorąc pod uwagę właściwości obecnych w aloesie
substancji wspierających funkcjonowanie organizmu, należy
się spodziewać, że korzyści zastosowania tej rośliny są duże
i stawiają aloes na równi z grupą produktów żywnościowych,
tak ważną dla zdrowia człowieka, jaką są warzywa.
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Aloe Vera Intense Sivera

Żel do picia Aloe Vera Sivera
Połączenie wysokiej zawartości czystego żelu Aloe Vera z naturalnym ekstraktem z pokrzywy
oraz miodem kwiatowym. Pokrzywę znamy wszyscy, jednak najczęściej staramy się unikać bliskiego z nią kontaktu. Niesłusznie. Pokrzywa obok parzących właściwości zawiera wiele witamin
i składników mineralnych, wśród których wyróżnia się krzem. Krzem jest ważnym pierwiastkiem
śladowym, esencjonalnym dla organizmu. To oznacza, że musi być dostarczany wraz z pożywieniem, ponieważ organizm nie potrafi go sam wyprodukować. LR to pierwsza firma, która połączyła
wspaniałe właściwości aloesu z bogatym w krzem ekstraktem z pokrzywy.

Najczęściej wybierany żel aloesowy LR:
90% czystego żelu Aloe Vera, 7% miodu kwiatowego, 2% ekstraktu z pokrzywy
Szczególnie staranne przetwarzanie zapewnia najlepszy żel z liści Aloe Vera
Certyfikaty SGS INSTITUT FRESENIUS i IASC

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.)
Opracowała dr Sandra Kryska

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.) uważana jest obecnie za jedną z cenniejszych roślin stosowanych w fitoterapii. Swoją popularność zyskuje również dzięki możliwości szerokiego zastosowania i suplementacji. Jest ona bogatym źródłem witaminy A, C, E oraz K, a także białka. Zawiera takie składniki
mineralne jak wapń, magnez, żelazo, krzem, antyoksydanty, chlorofil, sterole,
taniny, alkaloidy, flawonoidy i antocyjany.
Pokrzywa jest wykorzystywana do łagodzenia objawów alergii. Może być z
powodzeniem stosowana jako główny lub dodatkowy składnik suplementów
diety, a ekstrakt z niej używany jest w celu wzmocnienia włosów i paznokci.
Pokrzywa może wpływać również na regulację procesu trawienia. Znajduje
także zastosowanie w łagodzeniu objawów trądziku. Stosowana jest także
jako środek wzmacniający w przypadku wyczerpania, łatwego męczenia się
wynikającego z nadmiaru obowiązków lub przepracowania. Jest szczególnie
polecana w przypadku wiosennego osłabienia. Ma działanie moczopędne.
Opracowano na podstawie: Pieszak M, Mikołajczak PŁ, Właściwości lecznicze pokrzywy zwyczajnej

Wybrane składniki:
żel Aloe Vera
miód kwiatowy
ekstrakt z pokrzywy

24

Pełen skład produktu oraz tabela wartości odżywczych
znajdują się na etykiecie oraz na stronie:
www.academy-lrworld.com/pl/akademia-lr-polska/produkty/etykiety/

NASZ
TOPSELLER

Aloe Vera Traditional Honey

Oryginalna receptura z dodatkiem
miodu kwiatowego - gwarancja jakości
od ponad 10 lat
Receptura z wieloletnią historią
90% czystego żelu Aloe Vera, 9% miodu kwiatowego i witamina C, która
dodatkowo wspiera działanie Aloe Vera
Na podstawie receptury ojca Romana Zago
Żel Aloe Vera z miodem w odróżnieniu od pierwotnej receptury nie
zawiera alkoholu
Szczególnie staranne przetwarzanie zapewnia najlepszy żel aloesowy

Oryginalna receptura
Nasz żel do picia Aloe Vera z miodem został opracowany na podstawie słynnej receptury franciszkańskiego ojca Romana Zago. Aloesowy żel do picia jest znany z połączenia ponad stu cennych składników.
Miód kwiatowy służy nie tylko poprawie smaku, ale również zwiększa
jego jakość. Pozytywne właściwości miodu kwiatowego zostały odkryte już dawno. Żel do picia Aloe Vera z miodem ma już swoją własną historię
i w ciągu ponad 10 lat swojego istnienia stał się oryginałem nie do podrobienia.
Dzienna porcja pokrywa 75% zalecanego dziennego spożycia witaminy C.

Wybrane składniki:
żel Aloe Vera
miód kwiatowy
Witamina C: 75% RWS
w dziennej porcji*
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Pełen skład produktu oraz tabela wartości odżywczych
znajdują się na etykiecie oraz na stronie:
www.academy-lrworld.com/pl/akademia-lr-polska/produkty/etykiety/

Aloe Vera Active Freedom

Żel aloesowy z witaminą C specjalista dla swobodnego
ruchu

Dla każdego, kto chce
być aktywny

Połączenie wysokiej zawartości czystego żelu Aloe Vera
z naturalnym ekstraktem z pokrzywy oraz miodem kwiatowym.

Żel do picia Aloe Vera Freedom z witaminą C to połączenie innowacji, badań oraz niezmiennej jakości. Kolagen jest ważnym składnikiem tkanki łącznej. Jego
produkcję wspomaga zawarta w preparacie witamina
C, przez co wspiera prawidłowe działanie chrząstek
stawów i związane z nim prawidłowe działanie aparatu ruchu. Innowacyjny składnik hydrolizat kolagenu
jest bardzo pozytywnie oceniany przez specjalistów,
ponieważ jest lepiej wchłaniany przez organizm.

Żel do picia Aloe Vera Freedom z witaminą C, hydrolizatem kolagenu i 88% czystego żelu Aloe Vera
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
chrząstki
Szczególnie staranne przetwarzanie zapewnia
najlepszy żel z liści Aloe Vera
Certyfikat SGS INSTITUT FRESENIUS i IASC

Jako dodatkowy produkt do użytku zewnętrznego
polecamy żel do ciała Aloe Vera MSM z ekstraktami
z mącznicy lekarskiej i kory wierzby - patrz str. 79

Kolagen hydrolizowany - to małe cząsteczki kolagenu (tzw. peptydy kolagenowe), które powstały przez enzymatyczne rozszczepienie dużych cząsteczek. Kolagen hydrolizowany, w
odróżnieniu od naturalnego kolagenu wielkocząsteczkowego jest rozpuszczalny w wodzie i
nie pęcznieje. Co więcej kolagen w naszym produkcie ma formę płynną. 90% kolagenu hydrolizowanego wchłania się przez pierwsze 6 godzin po jego podaniu. Maksymalny poziom we
krwi zostaje osiągnięty po 6 godzinach od podania, w skórze po 12 godzinach, a w chrząstce stawowej po 48 godzinach. Aloe Vera Freedom zawiera 2% kolagenu hydrolizowanego.
Siarczan chondroityny - chodzi o dużą cząsteczkę, która nawilża chrząstkę stawową (zapewnia
jej elastyczność poprzez zatrzymanie wody). Aloe Vera Freedom zawiera 0,5% siarczanu chondroityny.
Siarczan glukozaminy - w żelu Aloe Vera Freedom osiąga koncentrację 0,5%.
Na podstawie artykułu „Aloe vera gel Freedom – unikátní kloubní výživa w tekuté forme” MUDr. Pavel Hanzelka.

Wybrane składniki:
88% żelu Aloe Vera
Witamina C: 56% RWS w dziennej porcji**
Witamina E: 60% RWS w dziennej porcji**
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Pełen skład produktu oraz tabela wartości odżywczych
znajdują się na etykiecie oraz na stronie:
www.academy-lrworld.com/pl/akademia-lr-polska/produkty/etykiety/

Aloe Vera Peach Flavour

Żel do picia Aloe Vera o smaku
brzoskwiniowym
Pierwszy żel Aloe Vera o smaku brzoskwiniowym. Bez dodatku cukru –
idealny dla diabetyków i wrażliwych zębów dzieci.

Smak, który docenią dzieci i diabetycy:
Bez dodatku cukru
Najwyższa zawartość czystego żelu Aloe Vera – aż 98%
Zaledwie 3,6 kcal w dziennej porcji
Informacja dla diabetyków – zaledwie 0,054 jednostek chlebowych
w dziennej porcji
Certyfikat SGS INSTITUT FRESENIUS i IASC

Najlżejszy żel do picia aloesowy
Nie zawiera cukru, za to zawiera aż 98% czystego żelu Aloe Vera, co sprawia, że jest najbardziej stężonym żelem. Ze względu na brak cukru spada
też wartość kaloryczna. Żel do picia Aloe Vera o smaku brzoskwiniowym
zawiera zaledwie 13,5 kJ (3,6 kcal) w dziennej porcji. Jest popularny ze
względu na swój świetny smak, który potwierdzili Partnerzy biorący udział
w degustacjach.

Wybrane składniki:
98% żelu Aloe Vera
Bez dodatku cukru (aloes zawiera cukier pochodzenia naturalnego)
Witamina C: 100% RWS w dziennej porcji**
Pełen skład produktu oraz tabela wartości odżywczych
znajdują się na etykiecie oraz na stronie:
www.academy-lrworld.com/pl/akademia-lr-polska/produkty/etykiety/
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BEZ
DODATKU
CUKRU*

Częste pytania
Na czym polega największa siła
Aloe Vera?
Z Aloe Vera pozyskuje się sok zawierający
ponad 160 cennych substancji (np. witaminy, esencjonalne kwasy tłuszczowe, aminokwasy, monosacharydy i polisacharydy,
enzymy, minerały, sterole, aminocukry,
pierwiastki śladowe), które są wykorzystywane na potrzeby użytku wewnętrznego
i zewnętrznego.

Dlaczego do podstawowego
wariantu żelu do picia Aloe Vera
dodaje się miód?

Zwykle zalecane spożycie to 3x30 ml dziennie. Najlepiej spożywać Aloe Vera przed
posiłkiem (ewentualnie rozcieńczyć wodą).
W celu zapewnienia optymalnego przyswojenia składników preparatu, 15 minut przed
spożyciem żelu Aloe Vera należy unikać gorących napojów, gorących posiłków, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Żel z aloesu jest sam w sobie bardzo gorzki.
Dlatego LR wykorzystuje tradycyjną recepturę franciszkańskiego ojca Romana Zago
i dodaje do żelu czysty, naturalny miód.
W ten sposób nasz napój staje się smaczny
i w odróżnieniu od innych receptur jest też
oryginalny. Żel do picia Aloe Vera z miodem
składa się z żelu Aloe Vera (90%), naturalnego miodu (9%), stabilizatorów i niewielkiej ilości substancji konserwującej.

Jak długo można stosować Aloe
Vera?

Dlaczego w napoju jest
substancja konserwująca?

Wszystkie rodzaje żelu Aloe Vera można
stosować przez całe życie, również w połączeniu ze sobą.

Wszędzie wokół nas tętni niewidzialne
życie mikroorganizmów. Jeżeli dojdzie do
ich kontaktu z produktem spożywczym,
powodują zmiany wyglądu, zapachu, koloru, kształtu, smaku i wartości odżywczych.
Niektóre mikroorganizmy dodatkowo wytwarzają trucizny, tzw. toksyny, które mogą
być dla człowieka bardzo niebezpieczne.
Konserwanty to substancje, które zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów i przedłużają w ten sposób czas przydatności
i przechowywania.

Jak stosować Aloe Vera?

Kiedy należy zachować ostrożność?
Ciężarne i karmiące kobiety powinny skonsultować się z lekarzem w przypadku, jeśli
planują przyjmowanie żelu aloesowego.
Żelu Aloe Vera nie mogą też stosować osoby z przeszczepionymi organami.

Czy napój można podawać
dzieciom?
Tak. Ze względu na gorzkawy smak żel Aloe
Vera może nie smakować dzieciom. Zalecamy jego podawanie sukcesywnie od 5 roku
życia. Spożycie u dzieci nie może przekroczyć 1 x 20 ml dziennie. W celu uzyskania
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jeszcze lepszego smaku napój można wymieszać z wodą lub sokiem owocowym. Do
stosowania u dzieci w szczególności polecamy Aloe Vera o smaku brzoskwiniowym
bez cukru, który zawiera 98% czystego
żelu.

Przy zalecanym sposobie stosowania (około 90 ml dziennie) butelkę żelu
Aloe Vera zużyjemy w ciągu około
11 dni. Po otwarciu należy ją przechowywać w lodówce i zużyć jak najszybciej.

Co kryje się w aloesie?
Witaminy: A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E, kwas foliowy
Minerały: wapń, potas, magnez, sód, miedź, żelazo, cynk, mangan
Aminokwasy: lizyna, treonina, walina, metionina, izoleucyna, fenyloalanina, tryptofan, arginina, kwas asparginowy, seryna, kwas glutaminowy,
glicyna, alanina, cysteina, tyrozyna, histydyna, prolina, hydroksyprolina,
leucyna
Enzymy: oksydaza, katalaza, amylaza, bradykinaza, celulaza, lipaza, allinaza, fosfataza, fosfokinaza kreatynowa, dehydrogenaza, SGO-transaminaza, SGP-transaminaza
Mono-polisacharydy: acemannan, arabinoza, galaktoza, glukoza,
mannoza, ramnoza, ksyloza, kwas heksuronowy, kwas glukuronowy, kwas
galakturonowy, celuloza
Sterole: kampesterol, lupeol, ß-sitosterol
Acemannan
Jeden z najważniejszych składników żelu z liści Aloe Vera to acemannan,
który należy do mukopolisacharydów i jest magazynowany przez organizm w komórkach. Acemannan wykazuje dobroczynne działanie przede
wszystkim we współgraniu z wieloma innymi składnikami Aloe Vera.

Smacznie i zdrowo: koktajle Aloe Vera
Czy przyrządzaliście już pyszne koktajle z żelami do picia Aloe Vera? Jeśli nie, to koniecznie
wypróbujcie. Wskazówka naszych Partnerów: do koktajlu Aloe Vera można dodać również
1 łyżeczkę Vita Active. Smacznego!

Koktajl Aloe Blossom
30 ml żelu Aloe Vera o smaku brzoskwiniowym
10 ml grenadyny
20 ml soku z cytryny
100 ml świeżego soku pomarańczowego
Wymieszaj wszystkie składniki i podawaj jako schłodzony koktajl
w szklance udekorowanej brzoskwinią lub miechunką.

Sorbet truskawkowy Aloe Vera
500 g truskawek (świeżych lub mrożonych)
70 ml soku jabłkowego
60 ml żelu do picia Aloe Vera z miodem
50 g cukru
1 łyżka stołowa soku cytrynowego
Wszystkie składniki zmiksuj. Wstaw na ok. 1 godzinę do lodówki.
Przełóż do płaskiej miseczki i zamroź na ok. 3 godziny. Sorbet należy
mieszać od czasu do czasu w trakcie mrożenia. Przed podaniem
jeszcze raz zmiksuj.

Orzeźwiająca lemoniada z aloesem #1
50 ml herbaty z czystka
6 - 10 truskawek
50 ml Aloe Vera Honey
odrobina soku z cytryny
pokruszony lód
Zblenduj wszystkie składniki, udekoruj plasterkami owoców.
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Colostrum
Colostrum to jeden z najstarszych produktów naturalnych. Pierwsze mleko ssaków (nazywane także „siarą“ lub „młodziwem“) występuje
tylko w ciągu pierwszych godzin po narodzinach.
Wskaźniki jakości
Prawdziwa wartość Colostrum nie została dostatecznie doceniona w minionych dziesięcioleciach. Podobnie jak żel Aloe Vera, Colostrum jest nieporównywalne z innymi preparatami
na rynku – jego wartość polega na wysokiej zawartości ważnych składników oraz zerowej
zawartości toksyn.
Colostrum to substancja, która w przyrodzie jest zupełnie wyjątkowa – zawiera immunoglobuliny, aminokwasy i czynniki wzrostu, które gwarantują zdrowy rozwój, równowagę
organizmu i wsparcie systemu odpornościowego nowo narodzonych zwierząt (ssaków).
Powstaje w gruczołach mlecznych – jest pierwszym pokarmem, które cielę przyjmuje po
przyjściu na świat. Colostrum pomaga nowo narodzonym zwierzętom przeżyć pierwsze dni
życia. Po opuszczeniu macicy, gdzie chroniła je odporność matki, są bezbronne. Tylko dzięki
colostrum mogą stworzyć swoją własną tarczę odpornościową i „zatrzymać” wirusy, bakterie i pleśnie, które atakują ich słaby organizm.
Colostrum, czyli pierwsze mleko krowy jest szczególnie cenne dla cielaczka. Jest wytwarzane tylko bezpośrednio po narodzinach i zapewnia młodemu zwierzęciu wszystko, czego
potrzebuje. Do produkcji preparatów Colostrum LR LIFETAKT wykorzystujemy oczywiście tylko nadwyżki colostrum z pierwszych godzin po ocieleniu. Surowiec pochodzi tylko
od europejskich krów. Wszystkie etapy przetwarzania mają miejsce w Niemczech. Oprócz
wewnętrznej kontroli jakości w LR, Institut Fresenius regularnie nadzoruje każdy etap
przetwarzania produktów LR LIFETAKT Colostrum.

Krowie colostrum jest 30-40 x biologicznie bardziej aktywne od
colostrum człowieka. W odróżnieniu od mleka, colostrum zawiera tylko
śladowe ilości laktozy.
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Zawartość colostrum
LR oferuje m.in. Colostrum Liquid ze 100% zawartością colostrum.

Pochodzenie
Surowiec pochodzi tylko od europejskich krów, z renomowanych
gospodarstw.

Jakość przetwarzania
Colostrum od LR jest przetwarzane w ściśle określonych warunkach. Nasza gwarancja jakości to możliwość sprawdzenia każdej
partii produktów.

Proces produkcji
Wysokiej jakości Colostrum powstaje w wyniku opatentowanego,
łagodnego tzw. zimnego procesu produkcji, dzięki któremu zachowane są wszystkie substancje korzystne dla zdrowia. Od 43°C
białka ulegają denaturacji i może dojść do utraty wartościowych
substancji. Może się tak stać również w przypadku, jeśli colostrum
nie pochodzi z pierwszego lub drugiego dojenia w ciągu 12 godzin
od narodzin. LR stosuje tylko colostrum z pierwszych godzin.

Certyfikaty jakości
Colostrum od LR posiada atesty i jest systematycznie kontrolowane przez niezależny instytut badawczy SGS INSTITUT FRESENIUS.

Colostrum Liquid, Colostrum Kapsułki

Colostrum Liquid
Zawiera 100% płynnego colostrum. Polecane zwłaszcza w początkowej fazie stosowania. Odtłuszczone, pozbawione kazeiny i niepasteryzowane colostrum. Bez dodatku barwników i konserwantów.
Sposób stosowania: 8 ml dziennie. Nie spożywać
z gorącymi napojami. 1 buteleczka = 125 ml
Wybrane składniki:
Zawiera 100 % płynnego colostrum
i jest czystym produktem naturalnym
zawierającym colostrum
Pełen skład produktu oraz tabela wartości odżywczych
znajdują się na etykiecie oraz na stronie:
www.academy-lrworld.com/pl/akademia-lr-polska/produkty/etykiety/

Colostrum Kapsułki
Dla codziennego wsparcia – można je przyjmować regularnie.
Sposób stosowania: 2 razy dziennie po jednej kapsułce,
popić wodą. Nie spożywać z gorącymi napojami.
1 opakowanie = 30,9 g / 60 kapsułek
Wybrane składniki:
800 mg sproszkowanego colostrum
w dziennej porcji
Pełen skład produktu oraz tabela wartości odżywczych
znajdują się na etykiecie oraz na stronie:
www.academy-lrworld.com/pl/akademia-lr-polska/produkty/etykiety/
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Colostrum – cud natury
Colostrum jest pierwszą cieczą, produkowaną w gruczołach mlecznych ssaków. Chodzi o unikatowy koktajl substancji, nazywanych „młodziwem (siarą)”. Nie jest to jednak to samo co mleko matki. Różni się od niego w wielu aspektach i to w sposób zasadniczy. Colostrum
bowiem zawiera dużą koncentrację przeciwciał, umożliwiających nowonarodzonemu osobnikowi przeżyć pierwsze dni po narodzinach.
To właśnie w tym czasie młody osobnik jest wystawiony na działanie wielu mikroorganizmów pochodzących ze środowiska zewnętrznego.
Dla niektórych ssaków colostrum jest niezbędne do życia. Dotyczy to w szczególności nowonarodzonych cieląt. Łożysko krowy nie umożliwia bowiem przenikania przeciwciał matki do organizmu płodu, jest dla nich całkowicie nieprzepuszczalne. Cielę jest w stanie wyprodukować wystarczający poziom własnych przeciwciał dopiero po 2-3 tygodniach
po porodzie, a to wyjątkowo długi okres. Z powyższego wynika, że w colostrum pochodzącym od krowy substancje
ochronne zawarte są w bardzo dużym stężeniu, są bowiem podstawową ochroną dla cielęcia.
Colostrum pochodzące od krowy zawiera 30-40 razy większe stężenie substancji ochronnych w porównaniu z colostrum pochodzącym od człowieka. Dla ludzkiego noworodka ma ono jedynie charakter pomocniczy. Dlaczego? Zaraz
po porodzie dziecko chronią przeciwciała, które przeniknęły do jego organizmu przez łożysko jeszcze w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego. Pomimo to, również i w tym przypadku pierwsze mleko matki odgrywa ważną rolę dla zdrowia
noworodka.

Z punktu widzenia składu oraz spektrum substancji w nim zawartych, na jakość colostrum wpływa szereg czynników – na pierwszym miejscu znajdują się warunki hodowli krów:
Wybór odpowiedniej rasy.
Neutralne środowisko temperaturowe
Dostatecznie długi okres tzw. suchego stania, przy którym gruczoł mleczny dostatecznie się
zregeneruje i przygotuje się do kolejnej ciąży.
Liczebność krów w stadzie – idealne są małe stada.
Dobra jakość karmy, z wystarczającą ilością białek oraz witamin, bez dodatku substancji
obcych.
Wiek krów – krowy, które już rodziły potomstwo oraz starsze krowy mają colostrum lepszej
jakości niż jałówki. Ich młodziwo (siara) zawiera bowiem większe spektrum przeciwciał (w
swoim życiu spotkały się z większą ilością bakterii).
Czas pobrania colostrum - tzw. pierwsze dojenie (im krótszy czas pomiędzy porodem a
pobraniem colostrum, tym lepsza jakość colostrum i bogatsza zawartość immunoglobuliny).

Firma LR zwraca uwagę na wszystkie czynniki i bardzo dokładnie je kontroluje. Colostrum pochodzi od krów hodowanych w Europie. Na jakość colostrum wpływa również sposób
produkcji. LR przykłada dużą wagę do procesu produkcji.
Dlatego Colostrum firmy LR jest produkowane przy pomocy
nowoczesnej technologii na zimno i zapewnia maksymalną
koncentrację cennych substancji.
Zaleca się przyjmowanie na czczo – godzinę przed posiłkiem
lub 2 godziny po jedzeniu (równoczesne przyjęcie go z jedzeniem, prowadzi do wypłukania enzymów trawiennych do
żołądka i jelit, które mogą pokonać antyenzymową barierę
colostrum, nadtrawić jego białka i w ten sposób zniwelować
jego właściwości.
Colostrum należy popijać wyłącznie czystą wodą, której temperatura nie powinna przekraczać 38°C (wyższa temperatura niszczy aktywne białka). W przypadku zażywania leków,
bądź suplementów diety na bazie enzymów, konieczne jest
tymczasowe odstawienie Colostrum w połączeniu z tymi preparatami (enzymy trawiące tych preparatów niszczą białka
colostrum).
Mając na uwadze fakt, że enzymy zawiera także Aloe Vera,
nie należy popijać colostrum aloesem. Colostrum Liquid
(w płynie) przed połknięciem należy około 2-3 minuty przytrzymać w ustach. Colostrum wchłania się częściowo przez
śluzówkę policzka i podjęzykową do obiegu, dzięki czemu unika przejścia przez przewód pokarmowy.

Ilość pobranego colostrum (jednorazowe pobranie, zawierające więcej niż 8 l działa na
niekorzyść jakości).
Lokalizacja stad – stada hodowane w Europie mają specyficzne spektrum przeciwciał.
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Na podstawie artykułu: MUDr. Pavel Hanzelka KOLOSTRUM - ZÁZRAK Z PRÍRODY

Colostrum – cud natury
Jakie substancje znajdują się w Colostrum?
– colostrum zawiera jedynie takie przeciwciała, z którymi krowa spotka się
1wPrzeciwciała
ciągu hodowli (proces ten określa się jako naturalną immunizację krów). Przeciwciała mają
charakter białkowy i są wrażliwe na temperaturę. Dzielą się na tzw. klasy. Należą do nich
immunoglobuliny klasy IgG, IgM, IgA, IgE oraz IgD. Koncentracja przeciwciał z czasem ulega
szybkiemu obniżeniu (w ciągu 12 godzin spada o połowę), dlatego też dobrze jest tę cenną
ciecz pobrać jak najszybciej po porodzie - najlepiej w ciągu pierwszych 24 godzin.

2Kolostrynina – PRP - polipeptyd bogaty w prolinę.
3Cytokiny – należą do nich interleukiny, interferony, transfer czynników oraz tzw. limfokiny.
4Laktoferyna.
Enzymy - do grupy enzymów należy przede wszystkim lizozym, do grupy tej należy także
5telomeraza.

6Witaminy - w colostrum znajduje się szereg witamin, z całym spektrum witamin grupy B.
Składniki mineralne wraz z mikroelementami - np. żelazo, jod, mangan, selen, krzem, cynk
7itp.

Częste pytania
Czym są immunoglobuliny?
Immunoglobuliny to złożone frakcje białkowe. To „inteligentne” cząsteczki. Działają jak
strażnicy, ponieważ nadzorują cały organizm pod kątem przenikania obcych, niebezpiecznych składników i substancji. Rozpoznają intruzów takich jak np. wirusy, bakterie, antygeny.
Kiedy rozpoznają intruza, przekazują tę informację innym komórkom (makrofagi, limfocyty
T, komórki B), które następnie unieszkodliwiają intruza. Zatem szybkie rozpoznanie to warunek tego, żeby organizm mógł odpowiednio reagować i chronić się. Immunoglobuliny to
pamięć systemu odpornościowego. Zapamiętują na całe życie każdy wrogi kontakt. Krążą
w układzie krwionośnym i limfatycznym, mogą opuszczać krwiobieg, znajdują się na błonach
śluzowych i w tkance łącznej.

Czym są czynniki wzrostu?
Czynniki wzrostu to substancje przekaźnikowe wytwarzane przez komórki w celu przekazywania informacji innym komórkom. Czynniki wzrostu pobudzają komórki do wzrostu i różnicowania się. Odgrywają ważną rolę w pierwszym rzędzie w rozwoju i dojrzewaniu organizmu,
ale również później w czasie regeneracji np. po obciążeniu fizycznym. Szczególnie w tkankach, które narażone są na duże obciążenie, takich jak błony śluzowe dróg oddechowych,
powierzchnia jelita lub skóra czynniki wzrostu regulują stale niezbędny proces odnowy.

Czym są immunoregulatory?

8

Aminokwasy – to budulce białek. Colostrum firmy LR zawiera 26 aminokwasów, włączając
w to tzw. esencjonalne, których ciało nie jest w stanie wyprodukować samo. Aminokwasy
służą organizmowi do produkcji białek.

Czynniki wzrostu - chodzi o substancje, które odgrywają rolę w procesie gojenia oraz wzro9stu
tkanek,. Należy do nich szereg substancji, np. IGF 1.2 (czynnik wzrostu podobny do insuliny), TGF-beta (transformujący czynnik wzrostu beta), FGF (czynniki wzrostu fibroblastów),
EGF (naskórkowy czynnik wzrostu) oraz PdGF (płytkopochodny czynnik wzrostu).
– zaliczane do błonnika rozpuszczalnego, wspierają wzrost niepatogen10Oligosacharydy
nych bakterii mlekowych w jelicie (tzw. działanie prebiotyczne) oraz chronią colostrum przed
działaniem kwasu chlorowodorowego, który pojawia się w żołądku razem z enzymami trawiącymi (absorbują je).
– są bardzo ważne. Substancje te, podobnie jak oligosacharydy, chronią colo11Antyenzymy
strum przed działaniem soków żołądkowych i enzymów trawiennych.
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Immunoregulatory regulują całą odpornością organizmu. To bardzo skuteczne cząsteczki,
tzn. działają w najmniejszych ilościach lub stężeniu. Odporność to bardzo złożony i kompleksowy proces. Aby skutecznie chronić się np. przed infekcjami wirusowymi, organizm musi
reagować bardzo szybko, gdyż wirusy i bakterie podwajają swoją liczbę w organizmie w ciągu paru minut. Jednak ta odpowiedź immunologiczna musi być też w odpowiednim czasie
zakończona, w przeciwnym razie nadaktywny układ odpornościowy może prowadzić do alergii. Wówczas organizm reaguje na nieszkodliwe substancje takie jak pyłki traw przesadną
odpowiedzią immunologiczną (katar, kaszel, a nawet astma). Jeśli układ immunologiczny nie
jest właściwie regulowany, może również atakować komórki i tkanki własnego organizmu.

Czemu płynne colostrum wykazuje różnice w zabarwieniu i zmętnieniu?
Przede wszystkim należy wiedzieć, że zmętnienie nie stanowi wady jakościowej ani nie
świadczy o braku immunoglobulin. Ponieważ colostrum to produkt naturalny, indywidualne
różnice są normalne.

Skutecznie i naturalnie przeciw stresowi
„Stres” jest słowem, którego używa się bardzo często, a nad którego znaczeniem rzadko się zastanawiamy. Używają go prawie wszyscy bez
względu na zawód, wiek lub płeć. Siła, z jaką stres może wpływać na nasz stan zdrowia uprawnia nas do mówienia o nim nawet jako o chorobie
ostatniej dekady, choć w ścisłym znaczeniu tego słowa nie jest chorobą. Samo angielskie słowo stres pochodzi od francuskiego słowa „estrecier“,
które wywodzi się z łacińskiego słowa „stringo, stringere“ i oznacza stosować nacisk, wymuszać, zmuszać, stosować przemoc. Stres jest reakcją
organizmu na każde nadmierne obciążenie, które wywołuje w organizmie tzw. reakcję na stres, reakcję dostosowawczą do nowych warunków, w
wyniku której organizm jest w stanie gotowości i stara się poradzić sobie z nowym obciążeniem. Gdy jesteśmy „zestresowani”, oznacza to, że jesteśmy narażeni na działanie sił zewnętrznych, w zależności od rodzaju których późniejsza reakcja na stres może być pozytywna lub negatywna.
W naszym potocznym rozumieniu stres łączy się prawie zawsze z negatywnymi aspektami, głównie natury psychicznej i emocjonalnej. Stresem
jest jednak każda sytuacja, w której na organizm działają bodźce i wytrącają go ze stanu równowagi oraz mogą zagrozić jego integralności.

„Ludzki umysł najbardziej denerwuje to,
czego nie można zobaczyć”. Juliusz Cezar
Sam stres składa się z dwóch elementów. Pierwszym są wyzwalające go sytuacje stresogenne. Badania wykazały, że
przyczyny stresu mogą być zewnętrzne (klęski żywiołowe,
wojny, złe stosunki międzyludzkie, szkoła, praca, lecz również
na przykład zwykłe zgubienie kluczy) lub wewnętrzne. Nawet
drobne sytuacje stresogenne mogą być niebezpieczne, jeśli
jest ich zbyt wiele i występują jednocześnie. Wewnętrzne
źródła stresu mogą zależeć od rodzaju osobowości, stopnia
samokontroli, konfliktów wewnętrznych.
Stres wywołuje w organizmie reakcję alarmową, która aktywuje mózg, układ nerwowy i odpornościowy, gruczoły wydzielania wewnętrznego. Rezultatem tego jest zwiększenie
objętości krążącej krwi, przyspieszona praca serca, napięcie
mięśni, uwolnienie energii. Przyspieszony puls, głęboki, szybki oddech, napięcie mięśni, zwiększona wrażliwość wszystkich
zmysłów... Organizm po prostu przygotowuje się do ataku lub
ucieczki. Odpowiedź na stres jest różna u każdego człowieka. Czynnik, który jest normalny dla zdrowego organizmu,
dla osłabionego może być nadmierny. Jeśli stres działa stale,
wpływa na rozwój różnych chorób cywilizacyjnych. Człowiek
jest obdarzony zdolnością rozpoznawania dużej ilości sygnałów wskazujących na zbliżające się niebezpieczeństwo.

Od momentu powstania stres przebiega tak,
jak to zdefiniował „doktor stresu“ H. Selye,
w trzech etapach:

1. ostrzegawczy – jesteś zdenerwowany sytuacją, napięty i
chcesz ją rozwiązać. Jeśli problemy zaczynają Cię przerastać
i uświadamiasz sobie, że nie dasz rady, pojawia się uczucie
frustracji, utrata energii, zmniejszenie wydajności i wpadasz
w błędne koło, z którego chcesz się wydostać, ale nie wiesz
jak. W tym momencie mówimy już o 2. etapie – etapie oporu.
Ostatni etap stresu – wyczerpanie, objawia się zmęczeniem,
niepokojem, a nawet depresją. Zmęczenia nie da się usunąć
dobrym snem, pojawia się bezsenność, drażliwość a negatywne uczucia stale się pogłębiają. Na tym etapie potrzebna jest
już pomoc rodziny, przyjaciół, lekarza. W tej fazie nie można
już sobie poradzić samemu.

tropovej) wpływa niekorzystnie na układ odpornościowy,
więc ludzie łatwiej i częściej chorują. Podczas stresu mogą się
pojawiać skurcze mięśni, częste oddawanie moczu, pojawia
się uczucie „guli” w gardle, wzdęcia, utrata apetytu, podwójne
widzenie. W sferze seksualnej spadek potencji, zmiany w cyklu menstruacyjnym. W sferze psychicznej niektóre sytuacje
stresowe mogą Cię całkowicie sparaliżować i uniemożliwić
realizację zadań, z którymi w normalnym stanie bez problemu byś sobie poradził. Częstym „rozwiązaniem“ problemów
ze stresem jest nadmierne spożywanie alkoholu, papierosów
i narkotyków.

Jak walczyć ze stresem?
Jeśli stres trwa krótko i jest odpowiednio intensywny,
może nawet wpływać na nas pozytywnie. Stymuluje metabolizm, aktywność hormonalną, zdolność umysłową, kreatywność i pobudza nas do większej wydajności.
Jednak jeśli nadmierny stres trwa i mechanizmy kompensacyjne są zaangażowane zbyt długo, zagrożone jest nie
tylko nasze zdrowie psychiczne, ale również fizyczne. Na
przykład jeśli u kogoś występują częste „skoki” ciśnienia, z
biegiem czasu wysokie wartości ciśnienia tętniczego staną się
powszechne. Nadmierny stres obciąża cały układ krążenia.
Często pojawiają się bóle głowy. Stres powoduje znaczące
zmiany w trawieniu, od niestrawności poprzez syndrom jelita drażliwego, aż po powstanie poważniejszych dolegliwości.
Z powodu stresu, żółć może źle być odprowadzania (kłucie
pod żebrami) i mogą tworzyć się kamienie w pęcherzyku żółciowym. Przewlekły stres według badań już z 1977 roku (Bar-

Biorąc pod uwagę czasy, w jakich żyjemy, znaczne obciążenie organizmu czynnikami stresogennymi i wynikające stąd
zagrożenia, oferujemy produkt bezpieczny, sporządzony na
naturalnej bazie i skuteczny. Mind Master jest pierwszym i
kompleksowym połączeniem typu „wszystko w jednym” – najważniejszych substancji, mikroelementów i pierwiastków śladowych, co do których wykazano w badaniach naukowych, że
pozytywnie wpływają na działanie układu nerwowego, optymalizują wymianę substancji energetycznych, redukują zmęczenie i wyczerpanie oraz chronią komórki przed działaniem
szkodliwych wolnych rodników. Stres jest częścią naszego codziennego życia. Nie jesteśmy w stanie całkowicie go uniknąć,
dlatego musimy nauczyć się, jak sobie z nim radzić. Wierzymy,
że nasz produkt Mind Master może Wam w tym pomóc. Gdy
będziecie delektować się jego smakiem, koniecznie dodajcie
do tego pozytywne myślenie i uśmiech.
Opracowano na podstawie artykułu dr. Tomaša Kampe.
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Mind Master

Seria MIND MASTER
została wyróżniona
Nagrodą Zaufania
Złoty Otis 2019 w
kategorii “Debiut
Roku 2018”.

Witamina E:

Selen:

100 % RWS w dziennej porcji

51 % RWS w dziennej porcji

Witamina B1 (tiamina):

Z żelem aloesowym

100 % RWS w dziennej porcji

Witamina B9 (kwas foliowy)
100% RWS w dziennej porcji

Witamina B12

Z ekstraktem
z zielonej herbaty

Z L-karnityną

100% RWS w dziennej porcji

Żelazo
30% RWS w dziennej porcji
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Z koenzymem Q10

Mind Master Formula Green, Mind Master Formula Red

Smak Mind Master jest
szczególnie naturalny i wynika z wyjątkowo wysokiej
koncentracji przeciwutleniaczy z ekstraktów roślinnych i z tego powodu ma
lekko gorzką nutę. Smak
jest dopełniony innowacyjną stewią, czystą substancją naturalną o wysokiej
sile słodzenia.

Składniki produktu Mind Master między
innymi przyczyniają się do:

Selen
niezbędny do życia pierwiastek śladowy

prawidłowego metabolizmu energetycznego1

mikroskładnik odżywczy

prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego2

selen pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym

prawidłowego przebiegu funkcji psychicznych3
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia4
prawidłowych funkcji poznawczych5

Witamina E
istotny mikroskładnik odżywczy

ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym6

składnik wszystkich błon komórkowych

Witaminy B

witamina rozpuszczalna w tłuszczach
przyczynia się do ochrony komórek przed stresem
oksydacyjnym

współpracują ze sobą
witamina B12 przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego
witamina B12 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego

witamina B12 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek

Z witaminami i pierwiastkami śladowymi
Witamina E: 100 % RWS w dziennej porcji
Witamina B1 (tiamina): 100 % RWS
w dziennej porcji
Witamina B9 (kwas foliowy) 100% RWS
w dziennej porcji
Witamina B12 100% RWS w dziennej porcji
Żelazo: 30 % RWS w dziennej porcji
Selen: 51 % RWS w dziennej porcji
Zawiera 36 % żelu Aloe Vera
Z sokiem winogronowym z koncentratu soku
winogronowego
Z ekstraktem z zielonej herbaty
Z L-karnityną
Z koenzymem Q10

www.academy-lrworld.com/pl/akademia-lr-polska/produkty/etykiety/
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znajduje się w każdej komórce (w mitochondriach)
produkcja wewnątrz organizmu zaczyna spadać po 30 roku
życia

witamina B12 przyczynia się do prawidłowego przebiegu
funkcji psychicznych

Wybrane składniki:

Pełen skład produktu oraz tabela wartości odżywczych
znajdują się na etykiecie oraz na stronie:

Koenzym Q10

Żelazo

witamina B12 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego

centralny atom hemoglobiny

witamina B12 przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia

pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i
hemoglobiny

witamina B12 odgrywa rolę w procesie podziału komórek

pomaga w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie

tiamina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego

tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego

przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia
i znużenia

tiamina pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych

odgrywa rolę w procesie podziału komórek

pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych

tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca

Tiamina i witamina B12 przyczyniają się do prawidłowego metabolizmu
energetycznego.
2
Witamina B12 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu
nerwowego.
3
Witamina B12 przyczynia się do prawidłowego przebiegu funkcji
psychologicznych.

1

Witamina B12 i żelazo przyczyniają się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.
5 Żelazo przyczynia się do prawidłowych funkcji poznawczych.
6 Witamina E przyczynia się do ochrony komórek przed stresem
oksydacyjnym.
4

Co warto wiedzieć o składnikach Mind Master
Witamina E

Witaminy z grupy B (B1, B2, B6, B12)

należy do najważniejszych przeciwutleniaczy, które minimalizują uszkodzenia komórek organelli pod wpływem działania wolnych rodników. Dzięki właściwościom przeciwutleniającym
spowalnia proces starzenia komórek, ma działanie moczopędne. Uzupełnianie niektórych
pozostałych ważnych substancji jest podczas stresu koniecznie, ponieważ stres zwiększa ich
zużycie przez organizm i zmniejsza poziom tych substancji we krwi, a tym samym z powrotem
zwiększa podatność organizmu na uleganie sytuacjom stresowym.

są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, radzenia sobie ze stresem i spokojnego snu. Witamina B12 jest niezbędna dla prawidłowego tworzenia krwi,
uczestniczy w tworzeniu się energii komórkowej. Przyczynia się do prawidłowej pracy układu
nerwowego.

Resweratrol
znajduje się w skórkach i nasionach winorośli, a także w jagodach i czarnych porzeczkach.
Badania opublikowane w 2011 roku przez New York Academy of Science pokazały, że celem
działania resweratrolu w mózgu są komórki – astrocyty, które są zaangażowane w energetyczną aktywność mózgu, neurotransmisję. Badania wykazują, że rośliny, produkują go w większej
ilości właśnie wtedy, gdy są narażone na stres, jako formę obrony. Dla francuskich winogron
np. charakterystyczne jest, że pokrywa je pleśń Botritis cynerea, która przyrasta do winogron
i roślina broni się przed nią produkując resweratrol, który później przechodzi do wina.

Zielona herbata
jest bogatym źródłem flawonoidów. W przeciwieństwie do czarnej herbaty zawiera więcej
prostych flawonoidów - katechin. Chińskie badania opublikowane w 2012 roku w czasopiśmie
Molecular Nutrition & Food Research wskazują również na to, że zielona herbata poprawia
pamięć i postrzeganie przestrzenne. Główny składnik zielonej herbaty – galusan epigalokatechiny (EGCG) działa też bezpośrednio na tworzenie się komórek nerwowych i ich wzajemnego połączenia. Chociaż liczba prac naukowych potwierdzających jej korzystne działanie
nieustannie wzrasta, nadal nie wszystko zostało udowodnione i ciągle jest miejsce na nowe
odkrycia, jak można wykorzystać ten „cud” natury.

Chlorofil
jest barwnikiem roślinnym, dzięki któremu rośliny mogą żyć i oddychać. Jego głównym elementem jest magnez. Znajduje się w każdym zielonym warzywie, zwłaszcza liściastym. W połączeniu z żelazem chlorofil uczestniczy w procesie tworzenia hemoglobiny, a zatem odgrywa
ważną rolę w funkcjonowaniu, serca, mięśni i nerwów.

Żelazo
jest istotnym biogennym pierwiastkiem i pełni w organizmie kilka ważnych funkcji: uczestniczy w transporcie tlenu we krwi i w mięśniach, w oddychaniu komórkowym (przyczynia się
do tworzenia czerwonych krwinek i hemoglobiny), wspomaga odporność i działanie układu
nerwowego (przyczynia się do zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia).

Tiamina
jest niezbędnym składnikiem pożywienia. Pozytywnie wpływa na układ nerwowy i funkcje
psychologiczne, zwiększone spożycie jest potrzebne w przypadku zatrucia ołowiem, arsenem
lub palenia papierosów. Jej niedobór objawia się zmęczeniem, wyczerpaniem, drażliwością,
brakiem apetytu, obrzękami.

Kwas foliowy
jest niezbędny do prawidłowego rozwoju płodu.

Koenzym Q10
jest substancją podobną do witamin i znajdującą się we wszystkich komórkach oprócz
czerwonych krwinek i soczewki oka. Znacząco przyczynia się do przemiany energii z pożywienia w energię chemiczną, najwięcej zawierają go narządy z wysokim zapotrzebowaniem
na energię, takie jak serce, płuca i wątroba. Wraz z wiekiem, maleje udział własnej produkcji
koenzymu Q10 i jego stężenie w tkankach. Jego poziom znacząco obniżają również niektóre leki stosowane przy wysokim poziomie cholesterolu. Za poświęcone mu badania została
w 1978 roku Anglikowi P. Mitchellovi przyznana nawet Nagroda Nobla.
Roli selenu w ciągu ostatnich lat poświęca się wiele uwagi. Jego długotrwały niedobór
wpływa negatywnie głównie na pracę układu immunologicznego. Niedostateczne spożycie
selenu negatywnie wpływa zatem na reakcje odpornościowe i przeciwzapalne. Selen działa
w organizmie jako przeciwutleniacz, w ramach selenoprotein.

Cholina
jest częścią acetylcholiny. Badania prowadzone na Uniwersytecie w Karolinie Północnej oraz
wiele dalszych badań potwierdza jej znaczenie dla tworzenia pamięci.

Aloe Vera
– 36% najczystszego żelu aloesowego (nie zastępuje żeli do picia Aloe Vera)

Opracowano na podstawie artykułu dr. Tomaša Kampe.
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Mind Master Extreme – częste pytania i odpowiedzi
Jaka jest zawartość kofeiny w Mind Master Extreme?
Jak działa kofeina na organizm?
1 saszetka (2,5 g) Mind Master Extreme zawiera 80 mg kofeiny,
co odpowiada ilości kofeiny zawartej w trzech butelkach coli
0,33l, w jednej filiżance mocnego espresso lub jednym napoju
energetyzującym (250 ml).
Mind Master Extreme zawiera połączenie mikrokapsułkowanej
kofeiny m.in. z guarany. Zawarta w guaranie kofeina pomaga podwyższyć uwagę i koncentrację oraz przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości.

Dlaczego Mind Master Extreme jest alternatywą dla
napojów energetycznych?
Dostępne na rynku napoje energetyczne zawierają około 10-12 g
cukru w 100 ml oraz około 32 mg kofeiny w 100 ml. Te produkty
są rzadko dostępne w mniejszych porcjach niż 250 ml. Puszka
takiego napoju zawiera z reguły około 110 kcal. Mind Master
Extreme nie zawiera kalorycznego cukru, natomiast ma specjalną kompozycję mikrokapsułkowanej kofeiny z naturalnych
źródeł, aminokwasów oraz witamin z grupy B (B1, B2, B6, B12),
które pokrywają 100% zalecanej dziennej porcji. Ekstrakt z zielonej herbaty służy nie tylko jako naturalne źródło kofeiny, lecz
również zawiera m.in. polifenole i dlatego może działać antyoksydacyjnie. Połączenie antyoksydantów w Mind Master Extreme chroni przed stresem oksydacyjnym – takiego działania nie
wykazują dostępne na rynku napoje energetyczne.

Jak działa Mind Master Extreme w porównaniu
z kawą lub colą?
Mind Master Extreme zaczyna działać bezpośrednio po
spożyciu, a jego kwaskowaty smak działa orzeźwiająco.
Mind Master Extreme zawiera 80 mg kofeiny w jednej saszetce
o masie netto 2,5 g. Działanie kofeiny może się różnić u poszczególnych osób. Zazwyczaj kofeina zaczyna działać po około 30 minutach, a pełne działanie wykazuje po około 1 godzinie. Typowa
filiżanka espresso (80 mg / 25 ml) zawiera tę samą ilość kofeiny
jak Mind Master Extreme. Klasyczna kawa z ekspresu przepływowego (filtrowana) zawiera około 90 mg w 125 ml. Jednak
kawa nie zawiera dodatkowych składników wspomagających takich jak: aminokwasy, witaminy z grupy B lub koenzym Q10.

Czym są aminokwasy? Dlaczego Mind Master
Extreme jest wzbogacony w aminokwasy: leucynę,
izoleucynę i walinę (BCAA)?
Aminokwasy są podstawowymi budulcami białek. Budują strukturę komórek i są odpowiedzialne za transport i magazynowanie
składników odżywczych. Łącznie istnieje 20 naturalnie występujących aminokwasów, które biorą udział w powstawaniu białek.
W ten sposób aminokwasy biorą udział w produkcji energii. Pełnią
one ważną funkcję w budowie masy mięśniowej oraz odgrywają
ważną rolę w odżywianiu człowieka.
Aminokwasy wykazują pozytywne działanie na metabolizm
i wytrzymałość człowieka. Dodatkowo aminokwasy dostarczają
ważnych substancji odżywczych dla skóry, włosów i paznokci.
Wzmacniają tkankę łączną, mięśnie, ścięgna i więzadła.
Stres i zmęczenie mogą prowadzić do niedoboru aminokwasów.
W przypadku niedoboru organizm może nie produkować wystarczającej ilości protein lub hormonów. Dla utrzymania maksymalnej efektywności nie może zabraknąć aminokwasów, takich jak
leucyna, izoleucyna i walina.

Kiedy i jak można stosować Mind Master Extreme?
Mind Master Extreme to doraźny sposób na więcej energii. Produkt można stosować dodatkowo oprócz suplementu Mind Master. Mind Master Extreme jest przydatny zwłaszcza wtedy, kiedy
dopada nas dołek energetyczny. Pomaga utrzymać koncentrację
i wydajność w czasie wzmożonego stresu. Mind Master Extreme
można stosować niezależnie od pory dnia. Praktyczna saszetka
zmieści się w portfelu, kalendarzu lub kieszeni w spodniach. Jednak należy przechowywać produkt w suchym miejscu i chronić
przed wysoką temperaturą. Jedno pudełko zawiera 14 saszetek
po 2,5 g – a więc wystarczy na około 2 tygodnie.
Proszek wsypuje się bezpośrednio do ust (na język) i rozpuszcza
się w ciągu kilku sekund. Proszek natychmiast rozpuszcza się w
ustach i składniki są wchłaniane przez błony śluzowe jamy ustnej.

Jak smakuje Mind Master Extreme?
Mind Master Extreme ma lekko słodki, kwaskowaty smak owoców granatu, który od razu orzeźwia. Po rozpuszczeniu proszek
ma delikatnie gorzką nutę ze względu na zawartość mikrokapsułkowanej kofeiny. Posmak jest jednak znacznie słabszy niż w
przypadku spożycia klasycznej kawy filtrowanej.
Mind Master Extreme nie zawiera cukru, natomiast zawiera
substancje słodzące. Główną substancją słodzącą jest ksylitol naturalnie występujący alkohol cukrowy wytwarzany zarówno
przez rośliny jak i przez ludzki organizm (w metabolizmie cukru).
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Witamina B12 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Zawarta w guaranie kofeina pomaga zwiększyć uwagę i koncentrację. Zawarta w guaranie
kofeina przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości.

Czy można stosować Mind Master Extreme kilka razy
w ciągu dnia?
Nie. Zaleca się stosowanie nie częściej niż raz dziennie.
Zawartość saszetki należy wysypać bezpośrednio na język i
pozwolić, aby proszek powoli się rozpuścił. Produkt jest suplementem diety. Nie nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Nadmierne spożycie może mieć efekt
przeczyszczający.

Czy Mind Master Extreme może być spożywany przez
dzieci, kobiety w ciąży lub wegetarian?
Mind Master Extreme Performance Powder nie jest zalecany
dzieciom, ciężarnym lub karmiącym kobietom ze względu na wysoką zawartość kofeiny (80 mg w dziennej porcji). Mind Master
Extreme jest odpowiedni dla wegetarian i diabetyków. Tłuszcze
są czysto roślinne i produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. Mind Master Extreme nie zawiera glutenu ani
laktozy.

Czy można stosować Mind Master Extreme również
w przypadku problemów z sercem i krążeniem?
W przypadku problemów z sercem lub krążeniem należy przed
spożyciem skonsultować to z lekarzem lub farmaceutą. Nie są
znane interakcje przy jednoczesnym stosowaniu leków, jednak
zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą, aby wykluczyć
interakcje z lekami.

Czy Mind Master Extreme zawiera środki dopingujące?
Mind Master Extreme nie zawiera substancji zabronionych przez
WADA (Światową Agencję Antydopingową).

Czy można stosować Mind Master Extreme uzupełniająco oprócz klasycznego Mind Mastera (w płynie)?
Tak, oczywiście. Dla wsparcia efektywności w stresujące i męczące dni LR stworzyło rozwiązanie LR LIFETAKT Mental Power –
naukowo uzasadnione połączenie produktów Mind Master oraz
tabletek Pro Balance. Mind Master Extreme służy jako indywidualny, uzupełniający produkt do bezpośredniego spożycia w sytuacjach stresujących lub dla przezwyciężenia chwilowego dołka
energetycznego.
Mind Master Extreme to doraźny sposób na więcej energii, natomiast Mind Master Green lub Red w płynie to produkty przeznaczone do systematycznego stosowania przez dłuższy okres
czasu.

Tiamina, witamina B6 i B12 przyczyniają się do utrzymania prawidłowych funkcji psychicznych.
Witamina E zawarta w Mind Master Extreme przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.
5
Witamina C przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
3

4

Mind Master Extreme Performance Powder
Szybka porcja energii1,2
Kofeina z guarany i zielonej herbaty
Z aminokwasami: leucyną, izoleucyną, waliną (BCAA)
Więcej efektywności dzięki witaminom B6, B12 oraz
tiaminie4

Ochrona przed stresem oksydacyjnym3
Skuteczne połączenie antyoksydantów chroni przed
stresem oksydacyjnym3
Pokrywa m.in. 100% dziennego zapotrzebowania na
witaminy D i E
Witamina C wspiera układ odpornościowy5

Wybrane składniki:
80 mg kofeiny m.in. z guarany
Z ekstraktem z zielonej herbaty
Aminokwasy BCAA: leucyna, izoleucyna i walina
Witamina D: 100% RWS w dziennej porcji
Witamina E: 100% RWS w dziennej porcji
Witamina B1 (tiamina): 100% RWS w dziennej porcji
Witamina B6: 100% RWS w dziennej porcji
Witamina B12: 100% RWS w dziennej porcji
Witamina C: 25% RWS w dziennej porcji
Zawiera sproszkowany aloes
Cynk: 20% RWS w dziennej porcji
Selen: 36% RWS w dziennej porcji
Z koenzymem Q10

Pełen skład produktu oraz tabela wartości odżywczych
znajdują się na etykiecie oraz na stronie:

Energia i ochrona
Mind Master Extreme to bezpośrednia, intensywna
i efektywna porcja energii1,2 – idealna w czasie
wzmożonego stresu lub kiedy dopada nas dołek
energetyczny. Produkt nie zawiera cukru. 80 mg
kofeiny m.in. ze sproszkowanej guarany i ekstraktu z zielonej herbaty oraz dodatkowe aminokwasy
(BCAA) podkręcają metabolizm mięśniowy i dodają
energii. Witaminy z grupy B i koenzym Q10 zmniejszają uczucie zmęczenia i przyczyniają się do utrzymania prawidłowych funkcji psychologicznych1,4.
Skuteczne połączenie antyoksydantów chroni przed
stresem oksydacyjnym3 i pokrywa m.in 100% dziennego zapotrzebowania na witaminy D i E. Zawarty
w Mind Master Extreme sproszkowany aloes wspomaga oczyszczanie organizmu . Witamina C dodatkowo wspiera układ odpornościowy5.

Sposób użycia
Spożywać raz dziennie zawartość 1 saszetki. Proszek wsypać do ust (na język) i pozwolić, aby się wolno rozpuścił. Nie należy przekraczać zalecanej porcji
do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą
być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej i zbilansowanej diety, która wraz ze zdrowym
trybem życia ma duże znaczenie. Suplementy diety
powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Spożycie w nadmiernych ilościach
może mieć efekt przeczyszczający. Produkt zawiera
kofeinę. Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w
ciąży (80 mg kofeiny w dziennej porcji). Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

www.academy-lrworld.com/pl/akademia-lr-polska/produkty/etykiety/

Witamina B12 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Zawarta w guaranie kofeina pomaga zwiększyć uwagę i koncentrację.
Zawarta w guaranie kofeina pomaga zwiększyć wytrzymałość.
3
Zawarta w Mind Master Extreme witamina E przyczynia się do ochrony
komórek przed stresem oksydacyjnym.
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Tiamina, witamina B6 i witamina B12 przyczyniają się do utrzymania
prawidłowych funkcji psychologicznych.
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.

Marzena Rogalska
Dzień pracy zawodowej dziennikarki to dzień bardzo intensywny. Zazwyczaj zaczynam go już wczesnym rankiem o godz. 5.30. Tak wczesna pora nie wszystkich może nastrajać pozytywną energią np. w
deszczowy listopadowy poranek, ale ja zazwyczaj swój dzień rozpoczynam z uśmiechem na twarzy, a
potem jest już tylko lepiej. Jako prowadząca „Pytanie na śniadanie” muszę stawić się wcześniej, abym
mogła przygotować się na kilka naprawdę intensywnych godzin. Podstawą jest smaczne, pożywne i
przede wszystkim zdrowe śniadanie.
Uwielbiam dobrą kawę i rozmowy z ludźmi, bo moja praca to przede wszystkim rozmowy, które tak
kocham i czerpię z nich wiele inspiracji np. do swoich książek („Wyprzedaż snów”, „Gra w kolory” i
„Druga miłość”).

Tyle energii daje nam Mind Master
Mind Master to dla mnie dawka pozytywnej energii, z której korzystam, kiedy kończy się program i
gasną światła. Muszę mieć „moc” do dalszego działania. Zarówno Mind Master Red, jak i Mind Master
Green mają swój niepowtarzalny smak. W zależności od mojego samopoczucia i ochoty na coś zdrowego i smacznego sięgam po oba produkty. Po Mind Master Red sięgam, gdy mam ochotę na słodszy
smak winogron. Natomiast Mind Master Green to klasyka z pełną siłą zielonej herbaty.
W moim życiu musi się dużo dziać, wtedy jestem szczęśliwa. Mind Master to mój sposób na energetyczne doładowanie.
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Mój dzień z Mind Masterem
Ważną właściwością produktu, którą bardzo
cenię jest dla mnie to, że chroni on przed stresem oksydacyjnym, dzięki zawartej w nim witaminie E. Stres jest wpisany w mój zawód. Czasami
jest on motywujący, czasami nie, ale towarzyszy mi
w trakcie całego mojego życia, nie tylko zawodowego. To emocje, których nie da się uniknąć zwłaszcza
przy tak intensywnym trybie życia.
Praktycznie cały dzień jestem w ruchu. Po zakończonym
programie, w zależności od dnia, jadę na nagranie audycji
w radiu. Cały czas muszę mieć jasny i otwarty umysł, ponieważ moi goście tego ode mnie oczekują, a ja od siebie
wymagam. Mind Master to dzienna porcja witamin, która
zwiększa moją aktywność umysłową i fizyczną.
Gdy jestem w podróży na spotkanie autorskie związane z promocją mojej książki zawsze mam przy sobie swój „mały zastrzyk
pozytywnej energii”. Tak nazywam Mind Mastera Extreme, który
nieraz w kryzysowej sytuacji postawił mnie na nogi. To produkt stanowiący ekstremalną dawkę energii zapakowany w małą saszetkę,
która… potrafi zdziałać cuda. Zawiera m.in. kofeinę z guarany i zielonej herbaty, witaminy D, E i C oraz sproszkowany aloes. Uwielbiam go
za to, że jest łatwy w spożyciu: wystarczy otworzyć, wsypać proszek do
ust i pozwolić, aby się rozpuścił. Gotowe: mogę działać. To takie proste i
bardzo skuteczne!
Jako prowadząca wiele imprez oraz wydarzeń muszę być kreatywna, zawsze przygotowana i uśmiechnięta. Skoncentrowana na zadaniu, tak aby wykonać jej jak najlepiej, ale przede wszystkim z uśmiechem na twarzy, bo lubię
swoją pracę, lubię spotkania z ludźmi i dzięki temu mam moc do działania.
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Active Freedom - kapsułki dla aparatu ruchu
Kapsułki Active Freedom zawierają ważne składniki odżywcze
takie jak witamina E, D oraz mangan. Kapsułki wspomagają utrzymanie swobody ruchu. Produkt może wspierać utrzymanie tkanki łącznej, chrzęstnej i kostnej oraz elastyczność tych tkanek.
Nie zawiera laktozy ani glutenu.

Obszary zastosowania:
Witamina D wspomaga utrzymanie prawidłowego stanu kości,
mięśni i zębów
Mangan przyczynia się do prawidłowego tworzenia tkanki łącznej

Sposób stosowania:
2x1 kapsułka dziennie. Opakowanie zawiera 60 kapsułek/ 37,2 g
i wystarcza na około 30 dni.

Idealne uzupełnienie stanowi żel do picia Aloe Vera
Drinking Gel Active Freedom. Polecany produkt do
pielęgnacji ciała: wielofunkcyjny, chłodzący żel do
ciała Aloe Vera MSM z 60% żelu Aloe Vera, specjalnym związkiem siarki MSM, ekstraktem z mącznicy
lekarskiej i kory wierzby.

Wybrane składniki:
Witamina D – 50% RWS w dziennej porcji**
Witamina E – 83% RWS w dziennej porcji**
Mangan – 50% RWS w dziennej porcji**

Pełen skład produktu oraz tabela wartości odżywczych
znajdują się na etykiecie oraz na stronie:
www.academy-lrworld.com/pl/akademia-lr-polska/produkty/etykiety/
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Pro Balance - równowaga to podstawa
Współczesny styl i tempo życia pociągają za
sobą wiele negatywnych konsekwencji. Stres,
niewłaściwe odżywianie i niezdrowe nawyki
mogą negatywnie wpływać na prawidłowe
funkcjonowanie organizmu poprzez zachwianie równowagi kwasowo-zasadowej. Równowaga kwasowo-zasadowa oznacza wyrównany stosunek między kwasami i zasadami.
Jest ważna nie tylko dla działania enzymów
białkowych, ale w ogóle przy wszystkich ważnych dla życia reakcjach biochemicznych. Pro
Balance dostarcza organizmowi minerały zasadowe, które wyrównują proporcje substancji zasadowych i kwasowych w organizmie.
Magnez, wapń, miedź, chrom czy molibden to
tylko niektóre potrzebne organizmowi substancje, które zawiera ten produkt. Nie zawiera laktozy, dlatego jest odpowiedni dla osób z
nietolerancją tego składnika.

Jak sprawdzić poziom pH moczu?

Dobre połączenie

Jeśli chciałbyś sprawdzić pH moczu, proponujemy przeprowadzanie
testu przy pomocy pasków pH przez co najmniej 2 dni 3 razy dziennie
(rano, w południe, wieczorem). To normalne, jeśli rano i wieczorem
poziom pH moczu znajduje się w kwaśnym przedziale. W południe
odczyn pH powinien być bardziej zasadowy. Skala pH jest podzielona
na odczyn kwaśny (pH 0 –6,8), odczyn obojętny (pH 6,8 –7,2) oraz odczyn zasadowy (pH 7,2 –14). Jeśli mocz ma w południe odczyn kwaśny,
może być to spowodowane spożywaniem takich produktów w ostatnich dniach bądź może również wskazywać na zakwaszenie organizmu.

Niektóre minerały pasują do siebie, inne mogą nawet utrudniać
wchłanianie pozostałych. Szczególnie ważne jest zatem ich odpowiednie połączenie. Tylko w ten sposób składniki mineralne mogą
wspierać równowagę kwasowo-zasadową organizmu i spełniać
wiele innych funkcji.

Jak stosować paski do kontroli pH moczu: do pojemnika zebrać świeży
mocz. Oderwać jeden z pasków (ręce powinny być suche). Zamoczyć
pasek na sekundę w moczu, wyciągnąć, strzepać nadmiar. Pasek w zależności od wartości pH zmieni kolor. Po ok. dwóch minutach można
porównać kolor paska ze skalą na opakowaniu. Kolor ze skali najbliższy kolorowi paska pokaże wartość pH (dokładność odczytu: +/- 0,1
pH). Zużyty pasek wyrzucić. Dla profesjonalnej oceny wyników należy
zasięgnąć fachowej porady.

Czym jest zakwaszenie? Jeżeli dostarczamy do organizmu zbyt wiele kwasów, to organizm nie nadąża z ich wydalaniem, stara się je neutralizować: przekształcać w sole i odkładać.
Głównym powodem zakwaszenia organizmu są nawyki żywieniowe. Mało produktów zasadowych, zbyt duża ilość
produktów zakwaszających, przede wszystkim mięsa, tłuszczu, cukru i alkoholu – to są błędy, które codziennie
popełniamy. Do ukrytego zakwaszenia przyczynia się stres albo zanieczyszczone środowisko, które trudno zmienić
w odróżnieniu od wyżej wymienionych czynników.
Produkty spożywcze można podzielić na trzy grupy:
1. Produkty zasadowe: ziemniaki, owoce, warzywa, cebula.
2. Produkty zakwaszające: mięso, wędliny, ser żółty, twaróg, cukier, kawa, czekolada, alkohole.
3. Produkty neutralne: masło, oleje roślinne, zielona fasola.

Wybrane składniki:
Minerały i pierwiastki śladowe:
Potas 15 % RWS w dziennej porcji
Magnez 53 % RWS w dziennej porcji

Wapń 87 % RWS w dziennej porcji
Miedź 45 % RWS w dziennej porcji
Chrom 150 % RWS w dziennej porcji

Pełen skład produktu oraz tabela wartości odżywczych znajdują się na etykiecie oraz na stronie:
www.academy-lrworld.com/pl/akademia-lr-polska/produkty/etykiety/
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Molibden 160 % RWS
w dziennej porcji

Mikroflora jelitowa
Organizm człowieka zasiedlany jest przez liczne mikroorganizmy. Szczególnie duża liczba szczepów bakterii kolonizuje układ pokarmowy. Ich rozmieszczenie oraz liczebność w przewodzie pokarmowych uzależniona jest od wielu czynników, wśród których duże znaczenie
przypisywane jest dostępności tlenu, dostępności pożywienia oraz pH w danej jego części. Górny odcinek przewodu pokarmowego kolonizowany jest przede wszystkim przez bakterie tlenowe szczepów Enterococcus oraz Enterobacteriaceae. Natomiast dolny odcinek przewodu pokarmowego kolonizują przede wszystkim bakterie beztlenowe szczepów Bacteroides, Clostridium, Bifidobacterium, Eubacterium oraz
Lactobacterium.

Nasz ekspert
dr Sandra Kryska

Mikroflora jelit kształtowana jest przez całe życie, a proces
ten rozpoczyna się tuż po porodzie. Duże znaczenie ma w tym
kontekście sposób rozwiązania ciąży. Nie bez znaczenia jest
także sposób karmienia niemowląt. Badacze przypuszczają
także, że wpływ na proces kształtowania się mikroflory jelitowej oraz jej skład mają czynniki genetyczne, sposób żywienia
na późniejszych etapach życia i stosowana dieta. Odmienny
jest bowiem skład mikroflory jelitowej wegetarian i osób spożywających duże ilości produktów pochodzenia zwierzęcego
– takich jak: mięso, mleko oraz produkty mleczne. Wskazuje
się również, że zmiana sposobu żywienia oraz zastosowanie
diety restrykcyjnej może spowodować zmianę mikroflory
jelit. Do innych czynników, które w różnym stopniu i różnym
zakresie mogą wpływać na kształtowanie się mikroflory jelit
zalicza się wiek, perystaltykę jelit, stosowaną lub przebytą

w krótkim czasie antybiotykoterapię, stosowanie niektórych
leków, szczególnie inhibitorów pompy protonowej, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, sterydów czy występowanie współistniejących chorób przewodu pokarmowego.
Mikroflora jelitowa może wspomagać prawidłowe funkcjonowanie organizmu w wielokierunkowy sposób. Pełni ona bowiem funkcje metaboliczne, troficzne oraz immunologiczne,
które niejednokrotnie wzajemnie się uzupełniają. Metaboliczne funkcje mikroflory jelitowej wiązane są z możliwością
rozkładu przez tę mikroflorę resztek pokarmowych, możliwością wytwarzania witamin z grupy B oraz witaminy K.
Obecność drobnoustrojów w jelicie przyczynia się dodatkowo do poprawy przyswajalności składników mineralnych
oraz elektrolitów, szczególnie sodu, magnezu, wapnia oraz
potasu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że mikroflora
jelitowa wpływa na metabolizm tłuszczów w wątrobie, co
pośrednio przyczynia się do przemian cholesterolu i kwasów
tłuszczowych. Troficzne funkcje mikroflory jelitowej odnoszą
się do protekcyjnego działania wobec nabłonka jelitowego

oraz zapewniania jego ciągłości. Mikroflora jelitowa przyczynia się równocześnie do stymulacji mucyny przez komórki
nabłonkowe jelit, a tym samym do ochrony jelit przed toksynami i drobnoustrojami chorobotwórczymi.
Specjaliści coraz częściej wskazują także, że skład mikroflory
jelitowej jest zmienny w zależności od masy ciała. U osób z nadwagą i otyłością w tej mikroflorze przeważają bakterie rodzaju
Bacteroides. U osób z nadmierną masą ciała zauważa się także
wyższy stosunek występowania bakterii rodzaju Bacteroides
w porównaniu z ilością bakterii szczepu Firmicute. Badacze
stwierdzili również, że jelita osób z nadwagą i otyłością częściej kolonizowane są przez bakterie szczepu Escherichia coli,
Staphylococcus aureus czy Faecalibacterium prausnitzii, co
może negatywnie wpływać na funkcjonowanie całego ustroju
oraz zmiany w nim zachodzące.
W związku z coraz częściej podkreślanym pozytywnym działaniem właściwej mikroflory jelitowej na organizm w ostatnich latach istotnie wzrosła liczba badań oraz publikacji naukowych dotyczących pozytywnego wpływu probiotyków na
funkcjonowanie organizmu.

Opracowano na podstawie: Cybulska A., Mikroflora jelitowa i jej wpływ na zdrowie człowieka; Ostrowska L., Smarkusz J., Modyfikacja mikroflory jelitowej sposobem zapobiegania lub leczenia otyłości i schorzeń metabolicznych?
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Pro 12 Kapsułki

Zwiększone działanie dzięki opatentowanym mikrokapsułkom
Pro 12

100 %

Ilość bakterii*

Porównywalny produkt
probiotyczny bez
mikrokapsułek

0%

0

0,5

1

2

3

Czas
(w godzinach)

* Skalowanie logarytmiczne

Dla skuteczności produktów probiotycznych decydująca jest ilość bakterii, które
przetrwają krytyczną fazę przejścia przez pasaż żołądkowy na drodze do jelit.
Znajdujący się w żołądku kwas solny może zniszczyć bakterie i w ten sposób
pozbawić je skuteczności. Pro 12 posiada podwójne mikrokapsułki, które chronią
bakterie znacznie skuteczniej niż wiele innych produktów.

Wskaźniki jakości
12 różnych szczepów
bakterii
Aż miliard bakterii w każdej
kapsułce. To wyjątkowe połączenie.
12 kultur bakterii:
• Bifidobacterium longum
• Bifidobacterium breve
• Bifidobacterium bifidum
• Bifidobacterium infantis
• Bifidobacterium lactis
• Lactobacillus plantarum
• Lactobacillus casei
• Lactobacillus paracasei
• Lactobacillus rhamnosus
• Lactobacillus acidophilus
• Lactobacillus bulgaricus
• Streptococcus thermophilus

Opatentowany proces
produkcji
Pro 12 posiada jedyne w swoim
rodzaju, opatentowane mikrokapsułki, które chronią bakterie przed
kwasami podczas krytycznej fazy
przejścia przez żołądek.

Pro 12 jest wzbogacony
o błonnik

Bakterie chronione przez
podwójne mikrokapsułki1

Bakterie pozbawione ochrony2

10.0001 / 15.0002-krotne powiększenie za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego

Wybrane składniki:
12 kultur bakterii
Z błonnikiem
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Pełen skład produktu oraz tabela wartości odżywczych
znajdują się na etykiecie oraz na stronie:
www.academy-lrworld.com/pl/akademia-lr-polska/produkty/etykiety/

Antybiotyki mają za zadanie niszczyć w jelitach groźne bakterie,
przyczynę choroby. Jednak antybiotyki nie potrafią rozróżnić typu
bakterii, dlatego wraz z groźnymi
bakteriami zabijają także te korzystne. W takich przypadkach
LR oferuje Pro 12 zawierający aż
12 szczepów bakterii probiotycznych.

Błonnik FOS (fruktooligosacharydy) to składnik jedzenia, którego
nie można strawić, a który zapewnia
probiotykom substancje odżywcze
i wspiera ich prawidłowy rozwój
i aktywność.

Opatentowany.
Numer patentu: EP 2 228

Ciężkostrawne produkty są prawie wszędzie i nasz organizm musi
się z nimi zmagać codziennie. Mogą one zalegać w jelitach przez kilka
tygodni, gromadzić się i uwalniać substancje toksyczne do organizmu.
Konsekwencje takiego „niewidocznego wysypiska” mogą być nieprzyjemne. Środowisko jelit staje się coraz bardziej toksyczne i działanie
jelit spada do połowy. W konsekwencji nie jest w stanie przyjmować
z pożywienia wystarczająco dużo substancji odżywczych. Ponieważ
jelita są najważniejszym organem odporności człowieka, ich prawidłowe działanie jest niezwykle ważne. Dlatego dla zapewnienia
prawidłowej funkcji tego ważnego organu tak ważny jest świadomy
sposób odżywiania się oraz dbanie o zdrowie jelit.

Menopauza

Menopauza, dieta w czasie menopauzy i rola fitoestrogenów
Zwiększanie się średniej długości życia Polek obserwowane w ostatnich dekadach niesie ze sobą wiele konsekwencji. Wśród nich dużo uwagi
poświęcane jest między innymi stałemu wydłużaniu się okresu okołomenopauzalnego. Badacze wskazują, że obecnie może on stanowić nawet
1/3 życia kobiety. Menopauza jest zjawiskiem fizjologicznym, stanowiącym konsekwencje stopniowej utraty cyklicznej funkcji jajników oraz
obniżenia się stężenia estrogenów we krwi. Klimakterium występuje zazwyczaj pomiędzy 45 a 55 rokiem życia (średnio jest to 51-52 rok życia),
a do wczesnych jego objawów zalicza się nieregularne krwawienia, występowanie uderzeń gorąca, suchość pochwy, nadmierną potliwość oraz
dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego. Wymienione objawy mogą utrzymywać się przez wiele lat, wpływając w istotny sposób na
samopoczucie kobiety oraz znacząco obniżając jakość jej życia. Dodatkowo zmiany fizjologiczne występujące w tym okresie przyczyniają się
także do wzrostu ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób metabolicznych, osteoporozy oraz niektórych nowotworów.

Wprowadzenie zmian stylu życia kobiet w wieku okołomenopauzalnym, polegających na normalizacji masy ciała, racjonalnym odżywianiu oraz rozpoczęciu lub utrzymaniu umiarkowanej aktywności fizycznej, przyczynia się do poprawy jakości
ich życia. Bardzo duże znaczenie w diecie kobiet w okresie
okołomenopauzalnym ma także właściwa ilość witaminy D,
kwasu foliowego oraz kwasów omega-3. Wysoka podaż witaminy D w diecie związana jest z utrzymaniem prawidłowego
poziomu wapnia we krwi oraz właściwym funkcjonowaniem
układu odpornościowego. Odpowiednie stężenie kwasu foliowego w organizmie może przyczyniać się do zmniejszenia
nasilenia oraz częstości występowania uderzeń gorąca charakterystycznych dla okresu menopauzy. Natomiast kwasy
omega-3: kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) wspierają prawidłowe funkcjonowanie
serca. Odpowiednia podaż w diecie kobiet w okresie

okołomenopauzalnym wszystkich wymienionych składników
może przyczynić się do dobrego samopoczucia. Ich właściwa
suplementacja może dodatkowo zmniejszać częstość występowania dokuczliwych objawów menopauzy.
Również wzbogacenie codziennego jadłospisu w produkty
zawierające duże ilości estrogenów pochodzenia roślinnego (fitoestrogenów), może przyczynić się do złagodzenia
objawów menopauzy. Pozytywne działanie fitoestrogenów
w kontekście menopauzy przypisywane jest między innymi
ich strukturalnemu podobieństwu do estrogenów, dzięki czemu związki te mogą funkcjonować jako antagoniści lub agoniści receptorów estrogenowych. Bogatym źródeł fitoestrogenów jest między innymi soja oraz czerwona koniczyna. Kwiaty
czerwonej kończyny (Trifolium pratense) stanowią bardzo ważne źródło takich izoflawonów jak: formononetyny,

biochaniny A, daidzeiny i genisteiny. Fitoestrogeny pozyskane
z czerwonej koniczyny mogą łagodzić dolegliwości towarzyszące menopauzie, głównie poprzez zmniejszanie częstości
oraz łagodzenie nasilenia uderzeń gorąca. Wysokie spożycie
tych fitoestrogenów z dużym prawdopodobieństwem przyczynia się do utrzymania prawidłowej gęstości mineralnej
kości. Atutem fitoestrogenów, w tym izoflawonów pochodzących z czerwonej koniczyny jest ich wysokie bezpieczeństwo.
Fakt, że roślina ta nie jest poddawana modyfikacjom genetycznym oraz nie wykazuje działania alergizującego sprawia,
że obecnie to właśnie czerwona koniczyna jest coraz częściej
wykorzystywanym źródłem tych związków.

Opracowała dr Sandra Kryska na podstawie: Kryska S., Zastosowanie fitoestrogenów w łagodzeniu objawów menopauzy – w jakich przypadkach jest to dobra alternatywa dla hormonalnej terapii zastępczej; Brończyk-Puzoń A i wsp., Rola
wybranych składników odżywczych diety u kobiet w okresie naturalnej menopauzy – przegląd piśmiennictwa.
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Woman Phyto Kapsułki
Podstawowe różnice między organizmem kobiety i mężczyzny są uwarunkowane
obecnością hormonów płciowych. Decydujące są ich proporcje. U kobiet dominują estrogeny i progesteron, u mężczyzn jest to testosteron. Ich różne poziomy przejawiają
się w różnym wyglądzie naszych ciał i w strukturze naszej psychiki.
Estrogeny są głównym kobiecym hormonem płciowym. Zawdzięczamy im rozwój gruczołów mlecznych, piersi, kobiece kształty itd. Z biegiem lat poziom estrogenów spada. Ten proces nazywany jest menopauzą i oznacza okres ostatniej menstruacji plus
jeden rok. W czasie klimakterium spada poziom estrogenów i progesteronu. Ponieważ
ich optymalne proporcje mają zasadniczy wpływ na zdrowie, witalność i funkcje psychiczne, ich spadek ma działanie odwrotne. Dlatego w okresie klimakterium częściej
pojawia się zmęczenie, bezsenność, nerwowość, rozdrażnienie, bóle głowy, uczucie
napięcia w piersiach, uderzenia gorąca i nadmierne pocenie się.
Kapsułki Woman Phyto zawierają składniki, które są bardzo podobne do fizjologicznych hormonów kobiet. Nazywane są fitoestrogenami (izoflawonami). Są to grupy substancji występujące w kwiatach, liściach i owocach roślin. Jest ich bardzo dużo przede
wszystkim w soi i czerwonej koniczynie. LR wykorzystał w kapsułkach Woman Phyto
właśnie ekstrakt z czerwonej koniczyny. Kapsułki Woman Phyto zawierają dodatkowo
wapń i witaminę D. Wapń i witamina D pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.

Produkt Woman Phyto jest również dla kobiet, które jeszcze nie
weszły w okres menopauzy. Jeżeli czeka Cię ten okres i chcesz
aktywnie korzystać z tych lat, kup Woman Phyto Kapsułki już teraz.

Wybrane składniki:
Witamina D 100% RWS w dziennej porcji
Wapń 50% RWS w dziennej porcji
Z izoflawonami z czerwonej koniczyny

Pełen skład produktu oraz tabela wartości odżywczych
znajdują się na etykiecie oraz na stronie:
www.academy-lrworld.com/pl/akademia-lr-polska/produkty/etykiety/
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Tłuszcze i zdrowie – dlaczego nie?
Mam nadzieję, że tytuł mojego artykułu nie wprowadzi
Was w błąd, ponieważ tłuszcze, które znamy, uważane są
za zmorę i każdy, kto choć trochę czytał o zdrowym odżywianiu, wystrzega się ich jak diabeł święconej wody. Ale
to błąd. Dlaczego? Czy tłuszcze w ogóle powinny się znaleźć w naszym jadłospisie? Oprócz białek i węglowodanów, tłuszcze należą do podstawowych makroskładników
odżywczych. A czy potrafilibyście wymienić przynajmniej
dwie-trzy inne funkcje tłuszczów aniżeli jedna powszechnie
znana – źródło energii? Te dobre, zdrowe, pełnią w organizmie niezastąpione funkcje. Są częścią struktur organów,
błon komórkowych, biorą udział w tworzeniu hormonów
i wspierają ich aktywność, pełnią funkcję transportową
w osoczu krwi i oczywiście są ważnym magazynem i źródłem energii. Z powyższego wynika, że potrzebujemy
tłuszczów. Ale uwaga, nie wszystkich. W uproszczeniu
tłuszcze możemy podzielić na „złe” (od których współczesna, szkodliwa dla naczyń krwionośnych i serca, żywność wprost kipi) i tłuszcze „dobre”, których nam brakuje.
A ponieważ cały wszechświat oparty jest na zasadzie
równowagi i nasze organizmy nie są tu wyjątkiem, to na
tym polega cały problem. Brakuje równowagi pomiędzy
przyjmowaniem zdrowych a ryzykownych dla zdrowia
tłuszczów. Mimo że ilość kalorii, które przyjmujemy z poszczególnych (dobrych lub złych) tłuszczów jest podobna,
różne jest działanie zdrowotne. Od strony biochemicznej
tłuszcze (lipidy) to substancje, które nie mogą się wiązać
z wodą. Ze wszystkich substancji odżywczych mają najwyższą wartość energetyczną (38 kJ/kg w odróżnieniu 17 kJ/kg
w przypadku pozostałych makroskładników odżywczych).
Rozpuszczają się w nich niektóre witaminy (A, D, E i K), sterole i prowitaminy oraz są one źródłem egzogennych kwasów
tłuszczowych (egzogenny = organizm nie potrafi ich sobie
sam wytworzyć, dlatego muszą być przyjmowane wraz z pokarmem). Tłuszcze mogą pochodzić z różnych źródeł. Tłuszcze i oleje zwierzęce mogą pochodzić od zwierząt zimnokrwistych (ryb) lub od zwierząt ciepłokrwistych (często nasze
jedyne źródło). W tej grupie przeważają różne rodzaje mięsa,
tłuszcze pochodzące z mleka, masła i „słoninki”. Drugą grupą
są tłuszcze i oleje roślinne – rośliny oleiste, orzechy i nasiona.
Tłuszcze, w najlepszym przypadku, powinny stanowić około
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25-30% całkowitej dostarczanej energii. Aktywna kobieta
powinna spożywać około 45-65 g tłuszczów, a aktywny mężczyzna ok. 50-70 g tłuszczów dziennie.
Tłuszcze z różnych źródeł różnią się pomiędzy sobą
zawartością kwasów tłuszczowych, które są podstawowymi
jednostkami budulcowymi i decydują o właściwościach tłuszczu.
Kwasy tłuszczowe możemy podzielić na nasycone i nienasycone. Nasycone takie jak np. kwas palmitynowy lub stearynowy znajdują się głównie w tłuszczach zwierzęcych. Ich nadmiar niekorzystnie wpływa na poziom cholesterolu we krwi i
powoduje rozwój miażdżycy (tzw. stwardnienie tętnic). Tzw.
kwasy trans (nienasycone) są pod względem struktury podobne do nasyconych kwasów tłuszczowych, wykazano ich związek z ryzykiem powstawania chorób sercowo-naczyniowych,
głównie choroby niedokrwiennej serca; nawet o wiele bardziej niż nasycone kwasy tłuszczowe niekorzystnie wpływają
na poziom „złego” cholesterolu – LDL, mimo że są w tym mniej
„dobre” niż nasycone kwasy tłuszczowe pochodzące z masła
i smalcu. Biorąc pod uwagę fakt, że nienasycone kwasy tłuszczowe są w każdej otoczce komórki, to „włożenie” formy trans
kwasów tłuszczowych pomiędzy pozostałe prawidłowo zorientowane (cis) powoduje uszkodzenie błony biologicznej, co
prowadzi do naruszenia funkcji, a nawet zaniknięcia komórek.
Kwasy tłuszczowe trans powstają głównie w wyniku technologicznej obróbki tłuszczów – utwardzania, przy produkcji
wielu produktów spożywczych (większość produktów piekarniczych, fast-food, frytki itp.) W mniejszej ilości są obecne
nawet w mięsie wołowym i mogą powstawać także podczas
szybkiego smażenia pokarmów w wysokich temperaturach
ponad 200oC.
Nienasycone, korzystne dla zdrowia kwasy tłuszczowe dzielą się jeszcze na wielonienasycone i jednonienasycone. Jednonienasycone kwasy tłuszczowe takie jak
np. kwas oleinowy są częścią rezerw energetycznych i należą do zalecanych kwasów tłuszczowych. Biomedyczne
znaczenie mają jednak głównie wielonienasycone kwasy
tłuszczowe, które tworzą dwa znaczące pod względem fi-

zjologicznym szeregi metaboliczne – omega-3 i omega-6.
Oznaczenie OMEGA i numer występujący za nim np. omega-6 jest ekwiwalentem dawniejszego oznaczania literą „n”, a
numer oznacza pozycję podwójnego wiązania, w tym wypadku na szóstym od końca atomie łańcucha węglowodorowego.
Kwas linolowy (LA) jako zastępstwo dla omega-6 i kwas alfa-linolenowy (ALA) jako zastępstwo dla kwasów tłuszczowych
omega-3 wytwarzają tylko rośliny. Obydwa są egzogennymi
składnikami naszego pożywienia, a ponieważ nie możemy ich
sami wytworzyć, musimy je dostarczać wraz z pożywieniem.
Przyjmowanie kwasów tłuszczowych omega-6, ze względu na
fakt, że są relatywnie lubiane i ze względu na szeroką ofertę
olejów roślinnych, jest wystarczające. Bogatym źródłem omega-6 jest np. kwas gamma-linolenowy, np. wiesiołek.
Problematyczne jest jednak przyjmowanie kwasów tłuszczowych omega-3, wywodzących się od ALA – kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA). Ponieważ
u ssaków wytworzenie kwasów tłuszczowych omega-3 z
omega-6 nie jest możliwe, musimy te niezwykle ważne kwasy tłuszczowe przyjmować z pożywieniem, głównie z ryb lub
suplementów wzbogaconych w te kwasy. Obydwa należą do
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które oznaczane
są też skrótem PUFA (polyunsaturated fatty acid). Podstawą
złożonej syntezy EPA i DHA jest fitoplankton, skąd przez łańcuch pokarmowy jest dostarczany do organizmów ryb morskich i słodkowodnych, ssaków morskich i innych zwierząt. (…)
Polecam sprawdzony produkt, który oferuje zestandaryzowaną ilość kwasów tłuszczowych omega-3 oraz omega-6
w odpowiednich proporcjach. Super Omega zawiera kombinację PUFA z różnych naturalnych i kontrolowanych źródeł – ryb morskich oraz olejów roślinnych (wiesiołek). (…)
Oczywiście zawsze musimy pamiętać, że suplementy diety
korygują nasze braki i grzeszki we właściwym trybie życia.
Jeśli swoje zdrowie traktujemy poważnie, to działania
dietetyczne związane z wykluczeniem niezdrowych tłuszczów są na pierwszym miejscu.
Na podstawie artykułu MUDr. Tomaša Kampe
TUKY A ZDRAVIE – preco nie?

Super Omega Kapsułki
Kapsułki Super Omega zawierają nienasycone kwasy
tłuszczowe Omega-3 (PUFA). Te kwasy tłuszczowe
chronią nasz układ sercowo-naczyniowy, kwas alfa-linolenowy pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu
cholesterolu we krwi. Kapsułki Super Omega zawierają
ponad dwukrotnie więcej EPA i DHA niż wiele dostępnych na rynku kapsułek Omega-3 i tym samym stanowią
cenne wsparcie dla zdrowia serca. Super Omega zawiera dodatkowo beta-glukan z jęczmienia.
O tłuszczu zwykle mówi się, że jemy go za dużo, szkodzi naszej sylwetce, sercu i ogólnie zdrowiu. Jednak nie
każdy tłuszcz jest naszym „wrogiem”, ponieważ niektóre
rodzaje tłuszczu mogą nam pomagać. Te, za które nasz
organizm będzie nam wdzięczny, nazywamy nienasyconymi kwasami tłuszczowymi. Są one niezbędne dla organizmu (esencjonalne). Organizm człowieka nie potrafi
ich sam wyprodukować i dlatego musimy je przyjmować
wraz z pożywieniem. Różnią się od tzw. nasyconych
kwasów tłuszczowych (mięso, sery, jaja, mleko), bez których byśmy się obeszli, ponieważ nasz organizm potrafi
je wyprodukować z cukru. Specjaliści ds. żywienia zalecają, żeby tłuszcze nasycone stanowiły maksymalnie
do 10% dostarczanej energii w dziennym pożywieniu.
Tłuszczów trans nie powinniśmy jeść wcale, a pozostałe
spożywane tłuszcze powinny być nienasycone.

Do grupy kwasów tłuszczowych Omega-3 należy kwas
dokozaheksaenowy (DHA) i kwas eikozapentaenowy
(EPA).
Kwasy EPA mają jedyną w swoim rodzaju zdolność
utrzymywania serca człowieka w dobrej kondycji. Dzięki tym substancjom żyły utrzymują prawidłową elastyczność i naturalną odporność.
Kwasy DHA wpływają na zdrowy rozwój mózgu – dbają o niego przez całe życie: już w okresie ciąży zaleca
zwiększyć ich spożycie – mają udział we właściwym
rozwoju mózgu i całego układu nerwowego płodu. Ważne są też po urodzeniu, aby wszystkie funkcje u niemowlęcia rozwijały się prawidłowo. Stosowany przez kobiety
ciężarne oraz karmiące matki, DHA przyczynia się do
normalnego rozwoju mózgu i oczu płodu oraz karmionych dzieci.
Codziennie powinniśmy dostarczyć organizmowi co
najmniej 250 mg DHA. Jest to możliwe dzięki kapsułkom Super Omega z nienasyconymi kwasami tłuszczowymi z żyjących na wolności sardynek, makreli i
tuńczyka, które pochodzą wyłącznie z połowów na
południowoamerykańskim Pacyfiku. Produkt nie jest
modyfikowany genetycznie.

Certyfikat
W czasach intensywnych połowów ryb ważne jest odpowiedzialne korzystanie z morskich zasobów. LR konsekwentnie dba o to, aby ryby potrzebne do pozyskania kwasów tłuszczowych Omega-3 pochodziły wyłącznie ze zrównoważonego połowu. Potwierdza to certyfikat przyznany przez „Friend of the Sea”, niezależną organizację pożytku publicznego, której misją jest wspieranie zdrowego środowiska morskiego. Standardy certyfikacji Friend of the Sea spełniają
„wytyczne dotyczące oznakowania ekologicznego ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z łowisk morskich” FAO
(Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rolnictwa). Friend of the Sea spełnia zwłaszcza art. 30 wytycznych FAO
dotyczący unikania zbyt intensywnych połowów.
Wybrane składniki:
1260 mg kwasów tłuszczowych Omega 3
630 mg EPA
420 mg DHA
117 mg beta-glukanu
Pełen skład produktu oraz tabela wartości odżywczych
znajdują się na etykiecie oraz na stronie:
www.academy-lrworld.com/pl/akademia-lr-polska/produkty/etykiety/
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Wysoka zawartość EPA i DHA dla wsparcia
prawidłowej pracy serca
Tylko ze zrównoważonego połowu
Bez składników modyfikowanych genetycznie
Dla wszystkich grup wiekowych
Szczególnie polecany osobom, które chcą
uczynić coś dobrego dla swojego serca i układu
sercowo-naczyniowego

Dalekowschodnia witalność
Ganoderma lucidum albo Lakownica żółtawa
(lśniąca) to grzyb stosowany w krajach Orientu już
od ponad 4000 lat. W Japonii nazywają go Reishi
lub Mannetake, co oznacza „10 000-letni grzyb”,
w Chinach i w Korei jest znany jako Ling Zhi lub
Ling Chu – „grzyb nieśmiertelności”. Wiele innych
kultur poznało jego dobre właściwości. Rzymianie uważali go za „pokarm bogów”, w Egipcie
wierzyli, że jest „darem boga Ozyrysa”, a w Chinach uważali go za „eliksir życia”. Pierwsza pisemna wzmianka o jego działaniach datowana jest
na okres władania dynastii Han (25 – 220 n.e., w tym
także nadanie nazwy Ling zhi). W tych dokumentach,
jego stosowanie było powiązane z dobrym humorem,
długim życiem w zdrowiu i szczęściu. Gatunek Ganoderma (P. A. Karsten, 1881) obejmuje kilka rodzajów, z których największym zainteresowaniem cieszy
się Ganoderma lucidum. Jego nazwa ma wyjaśnienie
w kilku językach. „Ganos” pochodzi z greckiego
i oznacza „jasny, błyszczący, świecący” a „derma” to „skóra”. Słowo „Lucidum” pochodzi z języka
łacińskiego i oznacza “jasny, błyszczący”, co odpowiada nazwie Lakownica lśniąca.
Świat nauki zainteresował się Reishi w latach 60-tych
ubiegłego wieku. Problematyczność badań polegała
na niedostatecznej ilości standaryzowanych produktów do badań eksperymentalnych. Dopiero dzięki wynikom badań japońskiego badacza Yukio Naoi z Kyoto
University z roku 1971 o sposobie uprawy tego grzyba, przez ostatnie dziesięciolecia udało się zwiększyć
jego produkcję ponad dziesięciokrotnie. (…)
Reishi jest miękkim, kruchym, płaskim grzybem o
obłym kształcie z błyszczącą skórką i małymi porami na
spodzie, przez które uwalniane są zarodniki. Najbardziej znana jest odmiana w kolorze czerwonym. Jej

domem są wschodnioazjatyckie lasy jodłowe. W Ameryce Północnej i Południowej, w Afryce, w Europie a
także w Amazonii rośnie jako saprofit na pniach drzew
liściastych, głównie klonów. Ponieważ rośnie tylko
na 1 z 10 000 drzew, znalezienie tego grzyba dziko
rosnącego w naturze to wielka rzadkość. Do użytku
komercyjnego uprawia się go we wnętrzach, w sterylnych warunkach lub na zewnątrz zaszczepionego do
pni drzew. Ze względu na jego gorzki smak nie można
z niego po prostu ugotować zupy, ale stosuje się go
w formie nalewek, wysuszonego proszku lub kapsułek.
Reishi wytwarza grupę substancji – triterpenów
(nazwa pochodzi od znanej każdemu terpentyny),
związków organicznych, które są podstawą budowy
każdego żywego tworu. Powstają z nich hormony
steroidowe i należy do nich np. witamina A. Są podstawowym składnikiem olejków esencjonalnych
dodawanych do środków spożywczych, do perfum
lub też są wykorzystywane w aromaterapii. Poprzez
chemiczną modyfikację triterpenów powstają trójterpenoidy a z nich kwasy ganoderenowe. Podobnie jak inne grzyby tak i Reishi jest bogaty w polisacharydy, które tworzą ponad 57% masy suchej.
Są złożone z molekuł glukozy wzajemnie powiązanych
w łańcuchy o różnej długości, za pomocą wiązania
β-glikozydowego (stąd nazwa „beta-glukany“).
Badania przyniosły informacje o tym, że w porównaniu
z rozpuszczalnymi 1,3/1,4-β-glukanami, najaktywniejszymi formami o wyższej aktywności biologicznej są nierozpuszczalne tzw. 1,3/1,6-β-glukany (są
podstawą niektórych suplementów na bazie drożdży
piekarniczych). Do innych składników należą: lanostan, mannitol, polifenole, kumaryny, proteiny, laktony, witaminy grupy B i C, miedź, cynk, mangan,
potas i magnez.

Na podstawie artykułu MUDr. Tomaša Kampe
„Dáte si Reishi?”
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Reishi Plus - „grzybek długowieczności”
Grzybek Reishi, nazywany również „lakownicą lśniącą“, jest znany w chińskiej medycynie naturalnej od 4000 lat. Już przed wiekami Chińczycy wiedzieli, jak pozytywny ma wpływ na równowagę organizmu, która jest najważniejsza dla stabilnego zdrowia.
Reishi jest saprofitem, czyli grzybem rosnącym na obumarłych drzewach. Występuje na
pniach oraz korzeniach dębów i buków czerwonych, odżywiając się dzięki ich materii. Przez
wiele lat dostępne były tylko dziko żyjące grzybki, a znalezienie „ling zhi” uznawano za szczęśliwe wydarzenie i dobry znak. Dopiero w latach 70-tych opracowano metodę, dzięki której
można uprawiać Reishi na całym świecie.

Polisacharydy (wielocukry, cukry złożone) zbudowane są z wielu cząsteczek cukrów
prostych. Długie łańcuchy cukrowe zostają podzielone na mniejsze, aby organizm
ludzki mógł je wykorzystać. Ten proces podziału wspomagany jest przez witaminę C.
German – to pierwiastek śladowy (mikropierwiastek), który znajduje się w wielu roślinach (aloes, żeń-szeń, czosnek).

W produkcie Reishi wykorzystujemy zarówno ekstrakt z grzybków Reishi, jak również sproszkowane grzybki Reishi, które zawierają liczne minerały takie jak żelazo, magnez, wapń, cynk i
miedź oraz witaminy. Reishi jest również bogate w polisacharydy, triterpeny i german. Najważniejsze substancje zawarte w Reishi to rozpuszczalne w wodzie polisacharydy, przede wszystkim betaglukany, heterobetaglukany oraz kwasy ganoderowe. Reishi zawiera także białko i
aminokwasy.
Dzienna porcja Reishi Plus pokrywa 75% dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Produkt
wegański, nie zawiera laktozy ani glutenu, bez składników modyfikowanych genetycznie.

Najlepszą wypróbowaną kombinacją jest stosowanie Reishi wraz z żelem do picia
Aloe Vera. Żel Aloe Vera ma podobne działanie do Reishi i dlatego zwielokrotnia jego
siłę. Wyjątkowo dobrze na działanie Reishi wpływa również witamina C, która poprawia wchłanianie obydwu wyżej wymienionych produktów.

Wybrane składniki:
48% ekstraktu z Reishi
20% sproszkowanych grzybków Reishi,
Witamina C 75% RWS w dziennej porcji
Pełen skład produktu oraz tabela wartości odżywczych
znajdują się na etykiecie oraz na stronie:
www.academy-lrworld.com/pl/akademia-lr-polska/produkty/etykiety/
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Vita Active - codzienna porcja witamin
Już od najmłodszych lat rodzice wpajali nam, jak zdrowe są witaminy. O ich niezastąpionym działaniu mamy ogólnie dużą świadomość i staramy się je dostarczać organizmowi, jedząc owoce i
warzywa. W czasach powszechnego używania środków chemicznych i szybkiej uprawy nasze starania mogą nie przynosić oczekiwanych rezultatów. Pomidor, który wygląda atrakcyjnie, w rzeczywistości nie musi organizmowi dostarczyć tyle dobrego, ile
byśmy się spodziewali. Przyjrzyjmy się temu, jak traktujemy glebę,
powietrze, wodę – źródła naszych produktów spożywczych. Nawozy składają się głównie z 3 minerałów – sodu, potasu i fosforu.
Tymczasem gleba potrzebuje około 52 różnych minerałów. Często brakuje w niej żelaza, cynku, magnezu, wapnia, manganu i
innych potrzebnych substancji. Jeśli gleba ma zbyt mało składników odżywczych, niedożywione i osłabione są też rośliny.
Tracą swoją zdolność do obrony i są atakowane przez szkodniki.
Przemysł chemiczny oferuje przyspieszacze wzrostu i pestycydy. Dzięki chemii i badaniom mamy dziś tysiące skutecznych
związków chemicznych, które pomagają rolnikom, jednak w konsekwencji otrzymujemy często niepełnowartościowe produkty
spożywcze.
Vita Active to koktajl witaminowy z koncentratami z owoców i
warzyw, które dodatkowo zawierają cały szereg pierwiastków
śladowych i minerałów, mających niezastąpiony wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka.
Vita Active można podawać dzieciom, a także osobom starszym.
Jest dobrym rozwiązaniem dla rodziców, których dzieci odmawiają jedzenia owoców i warzyw. Ponadto nie zawiera barwników ani konserwantów.

Vita Active służy do długotrwałego uzupełniania witamin. Zawiera koncentraty z owoców i warzyw, jest naturalny dla organizmu i dobrze się wchłania. Pokrywa 100% zapotrzebowania
na witaminy i aż 200% zapotrzebowania na ważną witaminę
D, nazywaną „słoneczną witaminą”, której może nam brakować
zwłaszcza w okresie zimowym.
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w utrzymaniu zdrowych zębów.
Witamina E chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca. Ryboflawina przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu
nerwowego oraz metabolizmu energetycznego. Witamina B6
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka
i glikogenu oraz prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Witamina B12 pomaga w prawidłowej produkcji
czerwonych krwinek oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Niacyna przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia. Kwas foliowy przyczynia się do
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie oraz przyczynia się do prawidłowej syntezy i
metabolizmu hormonów steroidowych, witaminy D i niektórych
neuroprzekaźników. Biotyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego i pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Wybrane składniki:
Z naturalnego koncentratu
21 owoców i warzyw
100 % dziennego zapotrzebowania
na 10 witamin:
Witamina D

Witamina E
Witamina B1 (tiamina )
Witamina B2 (ryboflawina)
Witamina B3 (niacyna)
Witamina B5 (kwas pantotenowy)

Pełen skład produktu oraz tabela wartości odżywczych
znajdują się na etykiecie oraz na stronie:
www.academy-lrworld.com/pl/akademia-lr-polska/produkty/etykiety/
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Witamina B6
Witamina B7 (biotyna)
Witamina B9 (kwas foliowy)
Witamina B12

Witamina D bierze udział w regulacji prawidłowego przebiegu wielu procesów
zachodzących w organizmie, dlatego tak
duże znaczenie ma jej odpowiednia podaż.
Przez część specjalistów traktowana jest
ona jako hormon, ze względu na fakt, że
możliwość jej dostarczenia do organizmu
ze źródeł egzogennych (żywność) jest niewielka, a równocześnie jest ona wytwarzana w dużych ilościach w skórze na drodze
ekspozycji na promieniowanie słoneczne
(UVB). W organizmie przechodzi za pośrednictwem układu krwionośnego do
najodleglejszych narządów i komórek, aby
tam koordynować ich fizjologiczne funkcje.
Witamina D jest odpowiedzialna za regulację metabolizmu wapnia (pomaga zarówno
w prawidłowym wchłanianiu wapnia, jak i
w utrzymywaniu jego prawidłowego poziomu we krwi). Powszechnie wiadomo, że
zbyt niska podaż witaminy D w organizmie
może negatywnie wpływać na funkcjonowanie układu kostnego. Witamina D bierze
udział w procesie podziału komórek oraz
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
mięśni.
Opracowała dr Sandra Kryska na podstawie:
Grygiel-Górniak B, Puszczewicz M, Witamina D –
nowe spojrzenie w medycynie i reumatologii; Zdrojewicz Z, Chruszczewska E, Miner M, Wpływ witaminy
D na organizm człowieka
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Cistus Incanus - „śródziemnomorska perła natury”
Cistus Incanus należy do gatunku roślin o nazwie „czystek“ z rodziny czystkowatych i występuje w formie krzewu głównie w ciepłym obszarze
Morza Śródziemnego (np. w Grecji i Turcji), przeważnie na suchych zboczach gór, w glebie bogatej w magnez. W dobrych warunkach klimatycznych roślina osiąga wysokość do 1 metra, a w okresie kwitnienia (od kwietnia do czerwca) ma ładne kwiaty w kolorze od różowego do
fioletowego, o średnicy 4–6 cm. Pokryty siwymi włoskami czystek już od stuleci znany w regionach, z których pochodzi.

Historia tej rośliny ma swój początek już w IV wieku p.n.e.
Wówczas żywica z czystka była prawdziwym hitem eksportu.
Na Bliskim Wschodzie, w północnej Afryce oraz w europejskim obszarze Morza Śródziemnego była ona bardzo popularna w formie dobroczynnej herbaty. Aż do późnego średniowiecza przekazywano wiedzę o działaniu tego naparu.
Potem Cistus Incanus prawie popada w zapomnienie
i dopiero w 1999 roku znów pojawia się w mediach w całej
Europie. Wybitne gremium wybrało go Europejską Rośliną
Roku. Czystek odgrywał dużą rolę już w czasach starożytnych. Aby zdobyć upragnioną żywicę tej rośliny, pasterze
zapędzali kozy w gęstwinę czystka, dzięki czemu żywica
przyklejała się do ich wełny. Sklejoną sierść strzyżono i wygotowywano. Żywica pływała wówczas na powierzchni wody
i można ją było bez problemów zebrać.
Roślina Cistus Incanus ze względu na swój delikatny wygląd
może wydawać się wiotka i słaba, jednak to tylko pozory. W
czystku kryje się niesłychana siła.
Roślina odznacza się wysoką zawartością polifenoli (flawonoidów). Konkluzje przeprowadzonych badań potwierdzają, że
wysoka zawartość polifenoli odpowiada za znaczącą aktywność ekstraktu z Cistus Incanus rosnących w basenie Morza
Śródziemnego. Polifenole to tak zwane metabolity wtórne
roślin, szeroko rozpowszechnione w królestwie roślin. Najczęściej występują w skórce i w sąsiadujących warstwach
tkanek. Chronią rośliny, warzywa i owoce przed promieniowaniem UV, utlenianiem oraz szkodnikami. W przypadku
czystka polifenole znajdują się w liściach. Dla maksymalnego
działania powinno się używać jedynie liści tej rośliny.
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Lemoniada z czystkiem
100 ml herbaty z czystka
Kruszony lód
20 ml soku z limonki
5 plasterków ogórka
Wszystkie składniki zmieszaj,
podawaj z listkami mięty. Smacznego!

Częste pytania
Jakich części tej rośliny używamy?
LR przetwarza wyłącznie drobno pokrojone, bogate w składniki liście bez domieszek zdrewniałych części roślin lub mieszanek, które nie są tak bogate w składniki. Stałe kontrole
podczas procesu przetwarzania zapewniają najwyższą czystość i jakość.

Jakiego gatunku tej rośliny używa LR?
LR używa tylko dziko rosnących roślin z gatunku Cistus Incanus ssp. tauricus.

W jaki sposób przetwarzany jest surowiec?
Liście rośliny są zbierane, suszone, oczyszczane i krojone,
zanim trafiają do renomowanych producentów ekstraktów,
którzy przetwarzają je na wodny wywar. Ten ekstrakt jest
suszony i ostatecznie wypełnia się nim kapsułki. W opisanym
procesie mamy do czynienia ze standardową technologią wytwarzania ekstraktu.

Cistus Incanus
Herbata z czystka
Herbata z czystka to 100% naturalnych składników, bez dodatku aromatów. Zawiera 95% liści czystka oraz 5% orzeźwiających liści mięty. Doskonale gasi pragnienie.
Wybrane składniki:
95% liści Cistus Incanus,
5% orzeźwiających liści mięty

Cistus Incanus spray
Spray do gardła o przyjemnym, świeżym smaku mięty wzbogacony o witaminy C
i E. Idealny podczas podróży. Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Wybrane składniki:
86% ekstraktu Cistus Incanus
Witamina C 38% RWS w dziennej porcji
Witamina E 42% RWS w dziennej porcji

Kapsułki Cistus Incanus
Kapsułki zawierają ekstrakt z Cistus Incanus, bez składników modyfikowanych
genetycznie. Zawarte w kapsułkach cynk i witamina C pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Jedna kapsułka zawiera 80 mg
polifenoli z ekstraktu Cistus Incanus oraz 40 mg witaminy C i 1 mg cynku. Osłona
kapsułki jest w pełni naturalna i wykonana z substancji roślinnych.
Wybrane składniki:
72% ekstraktu Cistus Incanus
Witamina C 100%RWS w dziennej porcji
Cynk 20% RWS w dziennej porcji
Pełen skład produktu oraz tabela wartości odżywczych
znajdują się na etykiecie oraz na stronie:
www.academy-lrworld.com/pl/akademia-lr-polska/produkty/etykiety/
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Naturalny, zdrowy wygląd to ideał piękna. Jak udowodniono, ogromne znaczenie w tej kwestii mają właściwie zbilansowane składniki odżywcze. Wraz z upływem lat organizm nie jest w stanie produkować
lub przyswajać tych substancji w wystarczającej ilości, dlatego wzrasta
zapotrzebowanie na tzw. „beauty food”. Już w młodym wieku warto
pamiętać zarówno o zróżnicowanej diecie, jak i o odpowiednio dobranych kosmetykach, ponieważ połączenie składników odżywczych i
ochrony przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi daje najlepsze,
długotrwałe rezultaty.
Rewolucyjny LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir dba o urodę od wewnątrz1-2. Innowacyjny, podwójny kompleks o dogłębnym działaniu
zawiera najważniejsze, aktywne składniki dla urody zainspirowane
nauką i naturą, dzięki czemu pomaga spełnić marzenie o pięknie w pięciu najważniejszych obszarach1-2: młody wygląd, nieskazitelna skóra,
jędrne ciało, silne włosy oraz mocne paznokcie.
Codzienna “porcja piękna” w formie wygodnych ampułek do picia jest
nie tylko skuteczna, lecz również zdrowa i naturalna. Produkt o owocowym, orzeźwiającym smaku czerpie z natury i nie zawiera dodatku
substancji słodzących, sztucznych barwników, laktozy i glutenu.
Sposób stosowania:
Spożywać zawartość jednej ampułki dziennie. Wstrząsnąć przed
użyciem. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Dla zdrowia ważna jest
zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Suplementy diety powinny
być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Zawiera
kofeinę. Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość
kofeiny: 0,8 mg w 25 ml). Sposób przechowywania: Chronić przed
światłem. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Produkt nie wymaga schłodzenia. 1 opakowanie zawiera 30
ampułek po 25 ml.
1
Biotyna i cynk pomagają zachować zdrową skórę i włosy. Cynk pomaga zachować
zdrowe paznokcie. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek
łącznych.
2
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Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119.

Pomaga od wewnątrz zadbać o młody, piękny wygląd
Innowacyjny, podwójny kompleks spełnia marzenie o urodzie w pięciu
obszarach1-2: młody wygląd, nieskazitelna cera, jędrne ciało,
mocne włosy i paznokcie
Naukowo udowodnione, dogłębne działanie
20% żelu Aloe Vera
Bez substancji słodzących, sztucznych barwników, laktozy i glutenu
Made in Germany

NIESKAZITELNA

SKÓRA1

MŁODY
WYGLĄD2

SILNE
WŁOSY1
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JĘDRNE
CIAŁO1

MOCNE
PAZNOKCIE1
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Udowodnione naukowo
dogłębne działanie

1

MŁODY WYGLĄD I MNIEJ ZMARSZCZEK
redukcja zmarszczek dzięki głęboko działającej witaminie C1 oraz peptydom
kolagenowym6
większa elastyczność skóry (o 15%) dzięki skutecznym peptydom kolagenu7
żel aloesowy, ekstrakt z czerwonej pomarańczy, różeńca oraz zielonej herbaty
chronią przed głównymi powodami starzenia np. promieniowaniem UV

2

CZYSTA, ZDROWO WYGLĄDAJĄCA SKÓRA BEZ PODRAŻNIEŃ
ochrona przed czynnikami zewnętrznymi dzięki ekstraktowi z borówki oraz
witaminie E5
poprawa funkcjonowania skóry i pigmentacji skóry dzięki wysokoskoncentrowanym
witaminom A, C, E, B6, B12, biotynie, niacynie, ryboflawinie oraz cynkowi jako
esencjonalnemu pierwiastkowi śladowemu1

3
4
5

JĘDRNE CIAŁO, MNIEJ CELLULITU
udowodniono, że peptydy kolagenowe poprawiają gęstość skóry i redukują cellulit8
miedź2 i żel aloesowy wzmacniają tkankę łączną
MOCNE WŁOSY PEŁNE BLASKU
biotyna wzmacnia włosy i odbudowuje je od środka3
miedź zapewnia prawidłową pigmentację włosów i nadaje zdrowy blask3
MOCNE, ZDROWE PAZNOKCIE
udowodniono, że peptydy kolagenowe przyspieszają wzrost paznokci.
Redukcja łamliwości paznokci aż do 42%.9
cynk wzmacnia paznokcie4

Biotyna, cynk, witamina A, ryboflawina i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Miedź pomaga w utrzymaniu
prawidłowej pigmentacji skóry. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania skóry.

1

2

Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych.

3

Biotyna i cynk pomagają zachować zdrowe włosy. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów.

4

Cynk pomaga zachować zdrowe paznokcie.

5
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Tiamina przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina B6 i B12 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia
i znużenia.
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6
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119. Znacząca redukcja zmarszczek i wzrost stężenia kolagenu
w skórze po 4 tygodniach stosowania. Pomiar przeprowadzono u 100 kobiet w wieku w wieku od 45 do 65 lat.

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:47-55. Poprawa elastyczności o 15% po 4 tygodniach stosowania.
Pomiar przeprowadzono u 69 kobiet w wieku od 35 do 55 lat.

7

8
Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food; 18 (12): 1340-1348. Znacząca redukcja cellulitu już po 3 miesiącach oraz
znaczące zwiększenie gęstości skóry po 6 miesiącach stosowania. Pomiar przeprowadzono u 105 kobiet w wieku od 25 do 50
lat.
9
Hexsel et al., 2017, Journal of Cosmetic Dermatology; 1-7. Znacząca redukcja uszkodzenia paznokci po 2 miesiącach
stosowania i zwiększenie wzrostu paznokcia po 3 miesiącach stosowania. Pomiar przeprowadzono u 25 kobiet w wieku od
18 do 50 lat.

LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir

Wyjątkowy na rynku, podwójny kompleks
„Innowacyjna kombinacja składników aktywnych zawartych w 5in1 Beauty Elixir jest jedyna w swoim rodzaju i skuteczna. Podwójny kompleks zawiera najskuteczniejsze składniki: aloes i naturalne
ekstrakty np. z czerwonej pomarańczy w połączeniu ze sprawdzonymi naukowo składnikami dla urody, takimi jak kolagen i kwas hialuronowy. Dzięki takiej kombinacji wykazują one maksymalne,
dogłębne działanie”.
dr Sven Werchan, specjalista ds. odżywiania

COMPLEX Active

COMPLEX Preventive

Aktywny kompleks inicjuje procesy w organizmie odpowiadające za piękny wygląd
oraz chroni przed głównymi przyczynami starzenia1-5. To połączenie najbardziej znanych,
najważniejszych składników dla urody w najwyższej koncentracji:

Prewencyjny kompleks chroni od wewnątrz przed wpływem środowiska zewnętrznego i zapobiega oznakom starzenia. Połączenie najważniejszych składników zaczerpniętych ze skarbca natury:

2,5 g peptydów kolagenowych
50 mg kwasu hialuronowego
miedź
cynk
9 skoncentrowanych witamin:
100% witaminy C, E, B6, B12, tiaminy, ryboflawiny, niacyny i biotyny w dziennej porcji*
i 75% witaminy A w dziennej porcji*

Peptydy kolagenowe
Kolagen jest najważniejszym białkiem w skórze a zarazem
najczęściej występującym białkiem w ludzkim organizmie.
Odpowiada za utrzymanie właściwego poziomu nawodnienia
oraz elastyczności skóry. Włókna kolagenowe tworzą w skórze
właściwej trójwymiarową sieć i zapewniają strukturę, wytrzymałość oraz zdolność do magazynowania wody w skórze. Wraz
z upływem lat oraz na skutek działania czynników zewnętrznych produkcja kolagenu ulega spowolnieniu, co daje widoczne
konsekwencje w postaci zmarszczek, wiotczenia i utraty elastyczności skóry. W takim przypadku pomagają peptydy kolagenowe, które stanowią części składowe kolagenu i są szybko
przyswajane dzięki niewielkim rozmiarom. Docierają poprzez
układ krążenia do fibroblastów, które są odpowiedzialne za produkcję kolagenu w głębszych warstwach skóry. Dostarczany od
wewnątrz kolagen pobudza naturalną produkcję kolagenu.
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20% żelu Aloe Vera
ekstrakt z czerwonej pomarańczy
ekstrakt z borówki (jagody)
ekstrakt z różeńca
ekstrakt z zielonej herbaty

ciężar własny. Tym samym 1 gram tej substancji posiada zdolność do magazynowania aż do sześciu litrów wody. Kwas hialuronowy jest perfekcyjnym składnikiem w walce z typowymi
oznakami starzenia, czyli zmarszczkami.
Występuje naturalnie w organizmie, jednak jego produkcja
spada już po 25 roku życia. Pierwsze oznaki starzenia są widoczne już od 30-tego roku życia - wówczas skóra staje się sucha, cieńsza i traci elastyczność.

Cynk jest ważny dla zdrowej skóry oraz odgrywa rolę w procesie wzrostu paznokci.

Miedź

Aloe Vera

Miedź jest ważnym dla życia pierwiastkiem śladowym, występującym w organizmie ludzkim i spełniającym istotne funkcje. Ponieważ organizm nie jest w stanie sam produkować tej
substancji, musi być dostarczany wraz z pożywieniem. Miedź
przyczynia się do prawidłowej pigmentacji skóry oraz do utrzymania prawidłowego stanu tkanek łącznych.

Pielęgnacyjne i regenerujące właściwości aloesu pomagają
naturalnie dbać o piękną skórę. Wszechstronny aloes posiada
między innymi zdolność magazynowania wody i substancji odżywczych w liściach. Żel znajdujący się wewnątrz liści aloesu
słynie z właściwości nawilżających.

Kwas hialuronowy

Cynk

Kwas hialuronowy zyskał popularność dzięki swoim właściwościom zapewniającym jędrną i promienną skórę. Ten składnik
jest w stanie wiązać 6000 razy więcej wody niż wynosi jego

Cynk jest składnikiem mineralnym zaliczanym do niezbędnych
dla życia mikroelementów, które należy przyjmować wraz z pożywieniem, ponieważ organizm nie potrafi go wyprodukować.

Witaminy
Witaminy są ważne dla pięknej i zdrowej skóry. Dostarczanie
zbilansowanej ilości witamin poprawia funkcjonowanie skóry,
pomaga w ochronie skóry przed działaniem szkodliwych czynników środowiska oraz wspiera proces odnowy komórek.

Ekstrakty
Naturalne ekstrakty z czerwonej pomarańczy, borówki, różeńca górskiego i zielonej herbaty pomagają skórze na różne sposoby. Prozdrowotne składniki wykazują pozytywne działanie i
są pomocne dla skóry, włosów i paznokci.

Kontrola wagi
W LR uważamy, że piękno pochodzi z wnętrza. Na tym prostym i prawdziwym przesłaniu oparte są wszystkie nasze produkty. Chcemy pomóc
Ci zachować prawidłową równowagę, wesprzeć naturalne funkcje organizmu i utrzymywać je w harmonii. Jeżeli czujesz się zdrowo, witalnie i
świeżo, Twój wygląd odzwierciedla dobrą kondycję organizmu.

Zdrowie i uroda kojarzy się również z piękną sylwetką. Dbamy o linię dla dobrego samopoczucia,
pewności siebie, podziwu otoczenia, a przede wszystkim dla siebie. Zgrabna sylwetka jest nie
tylko atrakcyjna, lecz również korzystna dla zdrowia. W LR jesteśmy tego świadomi i wspomagamy program dietetyczny odpowiednimi suplementami diety. Nie chodzi tutaj o typową dietę, w której organizm traci składniki odżywcze. Przeciwnie – jesz regularne posiłki, wydalasz
szkodliwe substancje i przyjmujesz wszystkie składniki, których potrzebuje Twój organizm,
żeby zachować siłę.

Wrodzone skłonności to częsta wymówka, zniechęcająca nas do walki o ładną sylwetkę, jednak znacznie ważniejszy niż geny jest tryb życia, jaki prowadzimy. Jeżeli mamy
tendencję do tycia, tylko od nas zależy to, na ile będziemy przyczyniać się do niego
lub w jakiej fazie je zatrzymamy. Styl życia i towarzyszące mu nawyki żywieniowe są
w naszych rękach.

Utrzymaniu prawidłowej masy ciała nie sprzyja również stres, brak ruchu, palenie czy spożywanie alkoholu – to wszystko pozbawia nasz organizm substancji
takich jak witaminy czy mikroelementy, które mają zasadniczy wpływ na ważne funkcje życiowe w tym m.in. proces spalania tłuszczu. Jeżeli ich w organizmie brakuje, te funkcje mogą zostać zaburzone.

Podstawą utrzymania prawidłowej masy ciała jest odpowiednia dieta,
a nie diety cud ani tym bardziej głodówki. Zdrowe odchudzanie jest
możliwe tylko przy długotrwałej zmianie stylu życia i nawyków żywieniowych. Proces odchudzania nie może negatywnie wpływać na
funkcjonowanie komórek naszego organizmu, stąd dieta oznacza
redukcję przyjmowanych kalorii, ale przy zachowaniu odpowiedniej ilości składników odżywczych, m.in. w postaci suplementów
diety.
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Kontrola wagi
Brak absolutnych zakazów

Pamiętaj o aktywności!

Trudno jest trzymać się diety, w której trzeba zrezygnować
ze wszystkich ulubionych produktów. Jeśli nie wyobrażasz
sobie życia np. bez paru kostek czekolady, pozwól sobie na
to odstępstwo tylko raz w tygodniu. Ważne jest późniejsze
zrównoważenie bilansu, najlepiej poprzez dodatkową porcję ruchu!

Sport i aktywność fizyczna ułatwiają dietę. Im więcej ruchu,
tym większa jest Twoja podstawowa przemiana materii i łatwiej możesz pozbyć się nadliczbowych kilogramów.

Uwolnij się od stresu
Warzywa służą zdrowiu!
Jedz tyle warzyw, ile zechcesz – zawierają niewiele kalorii. Surowe warzywa wydają Ci się zbyt nudne? Możesz je
podawać z niskotłuszczowym dipem. Warzywa idealnie
pasują także jako dodatek do zup Figu Active, który jeszcze
bardziej je wzbogaci!

Zaplanuj jadłospis
Wiele osób jest zaskoczonych, kiedy świadomie zaczynają
zwracać uwagę na wszystko, co jedzą w ciągu dnia. Ograniczaj się do głównych posiłków i unikaj ciągłego podjadania.
Jeśli nie możesz całkowicie zrezygnować z przekąsek, zaplanuj je rano i po południu (oczywiście powinny składać się
z owoców i warzyw, a nie z ciasta i czekolady).

Uwaga na efekt jo-jo!
Osławiony efekt jo-jo: dopiero co schudliśmy 5 kilogramów,
a już przybywa nam 10 kilogramów w biodrach. Nie musi
tak być! Ten problem pojawia się wtedy, kiedy osoba odchudzająca się przesadza z ograniczaniem kalorii. Nie ograniczaj przesadnie kalorii, ponieważ może to prowadzić do
obniżenia podstawowej przemiany materii (spalamy mniej
kalorii, nawet jeśli dużo się ruszamy). Obowiązuje zasada,
aby nie ograniczać więcej niż 700 kalorii przez dłuższy
okres czasu.
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Również stres prowadzi do tycia. Im więcej hormonów
stresu we krwi, tym łatwiej odkładamy tłuszcz. Zafunduj
sobie rytuały odprężające, np. wizytę w saunie, masaż lub
sport.

Odkwaszanie
Zakwaszony organizm nie ma szans na prawidłowe działanie, a tym bardziej efektywne odchudzanie. Zakwaszenie
prowadzi do niewłaściwego metabolizmu i niskiego poziomu spalania. Wystarczy sięgnąć po paski pH i zbadać zakwaszenie w moczu. Jeżeli nie wskazuje idealnej wartości
6,8-7,4 pH, to należy poprawić poziom pH w organizmie.

Spalanie
Kiedy odzyskamy równowagę pH w organizmie, należy
ograniczyć węglowodany. Wprawdzie są one źródłem
energii i „paliwem” dla organizmu, jednak spożywane w
nadmiarze powoli zmieniają w tłuszcz. Ziemniaki, makaron,
ryż i białe pieczywo to przykładowe źródła węglowodanów.
Jeżeli przez trzy dni będziesz ograniczać węglowodany,
zmusisz organizm do pozyskiwania energii w inny sposób
i wtedy zaczyna się spalanie zapasów tłuszczu.

Program Body Mission: droga do wymarzonej sylwetki

* Pokazano przykładowe menu

Program Body Mission to kompleksowe rozwiązanie – połączenie nowoczesnych produktów najwyższej jakości, aktualnej wiedzy z dziedziny dietetyki oraz różnych form wsparcia.
Jego poszczególne części są do siebie dopasowane jak mechanizm kół zębatych. Program uwzględnia znacznie więcej
aspektów niż pojedynczy produkt. Na efekty odchudzania
wpływ ma np. zakwaszenie, apetyt między posiłkami, utrzymanie masy mięśniowej. Ponadto Body Mission zapewnia
większy wybór różnych smaków, co pomaga wytrwać do końca diety. Dodatkowo Body Misson oferuje różnorodne formy
wsparcia, np. dostęp do internetowego asystenta diety.

Zastąp 2 posiłki w ciągu dnia porcją Figu Active (shake, zupa,
baton), dzięki czemu:
Redukujesz ilość kalorii, a organizm spala tłuszcz
Dostarczasz organizmowi mikroskładniki odżywcze
(witaminy, minerały)
Czujesz się zdrowo i sprawnie

Dodatkowe wsparcie

Nie rezygnujesz ze smacznych posiłków

1 posiłek dziennie przygotuj samodzielnie. Idealne byłoby jedzenie głównego posiłku około południa, jednak z powodów
praktycznych wiele osób woli jeść go wieczorem.

Warto wiedzieć:
Na pierwszym miejscu stawiamy zdrowie Klientów, dlatego
przy wyborze składników kierujemy się przede wszystkim
zapotrzebowaniem organizmu. Zwłaszcza w fazie redukcji
wagi należy dostarczać swojemu organizmowi to co najlepsze.
Nasze produkty powstają w oparciu o doświadczenie i wiedzę
ekspertów. Wykorzystujemy najnowsze zalecenia i wiedzę
naukową, aby opracowywać produkty najwyższej jakości.
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Protein Power: proteiny
przyczyniają się do utrzymania
masy mięśniowej.

Pro Balance: dostarcza
organizmowi minerały
zasadowe.

Herbata ziołowa: eksperci
zalecają co najmniej 1,5 litra
niskokalorycznych napojów
w ciągu dnia. Herbata ziołowa
idealnie gasi pragnienie.

Utrzymanie nowej wagi
1 posiłek w ciągu dnia zastąp porcją Figu Active –
w ten sposób Twój organizm i metabolizm stopniowo dostosowują się do większej ilości jedzenia.

Sam przyrządzasz 2 pyszne, zdrowe
posiłki w ciągu dnia:
* Pokazano przykładowe menu

W każdym posiłku jedz warzywa lub owoce
Ograniczaj spożywanie tłustych wędlin i mięsa
Wieczorem unikaj jedzenia makaronu, ryżu, białego
pieczywa lub ziemniaków
Zrezygnuj ze słodyczy między posiłkami. Jeśli masz
ochotę na przekąskę, sięgnij po warzywa (np. papryka,
kalarepa, marchewka) lub porcję Fiber Boost
Pamiętaj o piciu dużej ilości płynów (woda, herbata)

Dodatkowe wsparcie
Podkręcaj metabolizm, aby zwiększać zużycie energii
Aloe Vera (do wyboru Honey lub Peach) wspiera Cię w tej
ważnej fazie. Najlepiej stopniowo rozpocznij stosowanie Aloe
Vera (3 razy dziennie po 10 ml) i przez trzy tygodnie zwiększaj
spożycie do 3 razy dziennie po 30 ml.
Woda / herbata: bezkaloryczne napoje zużywają energię
i napełniają żołądek.
Warzywa / owoce: bioaktywne substancje roślinne podkręcają
metabolizm, są zdrowe, sycące i nietuczące.
Ruch pobudza metabolizm i zwiększa zużycie energii.
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Już umiarkowana redukcja nadwagi (5-8
kg) może pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi,
polepszeniu metabolizmu (poziom cukru we
krwi, poziom lipidów we krwi, cholesterol)
oraz oczyszczeniu organizmu. Odciążane
są stawy i kręgosłup. Poprawia się nastrój i
wzrasta pewność siebie, łatwiej jest się poruszać. Ogólne samopoczucie poprawia się.

Program Body Mission: droga do wymarzonej sylwetki

Zupa Figu Active
Zupa Figu Active to pożywny, ciepły zamiennik posiłku, który ułatwia
odchudzanie lub utrzymanie wagi*
Zbilansowane połączenie składników odżywczych
Pełnowartościowy posiłek ze wszystkimi ważnymi witaminami,
pierwiastkami śladowymi i minerałami, do kontroli masy ciała
Szybki i prosty sposób przygotowania
Dla urozmaicenia oferujemy trzy wersje smakowe: zupa ziemniaczana,
pomidorowa i warzywna z curry
Tylko 208 – 214 kalorii w 1 porcji (57 g zupy Figu Active + 300 ml wody)
Obszary zastosowania:
Wspiera Cię podczas odchudzania1
Wspiera Cię w utrzymywaniu wagi1
Sposób stosowania:
Zastąp zwykły posiłek zupą Figu Active
4 czubate łyżki stołowe (57 g proszku) rozmieszaj ubijaczką w 300 ml
gorącej wody. W tym celu należy przygotować większe naczynie, ponieważ
miseczka o pojemności 300 ml jest na to zbyt mała. Po krótkim napęcznieniu i ponownym wymieszaniu zupa jest gotowa do spożycia
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Shake Figu Active
Kremowy shake Figu Active przyrządzisz w szybki i prosty sposób
Pyszny zamiennik posiłku dostępny w trzech różnych wersjach smakowych: shake waniliowy,
truskawkowo-bananowy lub latte macchiato
Zbilansowane połączenie składników odżywczych. Połączenie białka roślinnego i zwierzęcego
Pełnowartościowy posiłek ze wszystkimi ważnymi witaminami, pierwiastkami śladowymi
i minerałami, do kontroli masy ciała
Szybki i prosty sposób przygotowania
Bez laktozy, bez glutenu, bez dodatku konserwantów, bez dodatku cukru. Zawiera cukier
pochodzenia naturalnego
Tylko 224–230 kalorii w 1 porcji (28 g Figu Active Shake + 250 ml bezlaktozowego mleka 1,5%
tłuszczu)
Obszary zastosowania:
Wspiera Cię podczas odchudzania1
Wspiera Cię w utrzymywaniu wagi1
Sposób stosowania:
Zastąp zwykły posiłek jedną porcją shake’a
3 łyżki stołowe (28 g proszku) wymieszaj w 250 ml niskotłuszczowego mleka bez laktozy
(1,5 % tłuszczu). W tym celu należy przygotować naczynie o pojemności co najmniej 300 ml.
Polecamy także korzystanie z shakera. Po krótkim napęcznieniu i ponownym wymieszaniu
napój jest gotowy do spożycia. Dodatkowo można wzbogacić shake’a o świeże owoce takie
jak jagody, truskawki, maliny itp. Oprócz niskotłuszczowego mleka, do przyrządzania koktajlu
możesz też użyć mleka sojowego lub ryżowego, a także wody lub jogurtu naturalnego

Figu Active

Figu Active Flakes Crunchy Cranberry

Figu Active Batony

Figu Active Flakes to zamiennik posiłku, który smakuje jak chrupiące musli
z płatkami i kawałkami żurawiny

Batony Figu Active zastępują pełnowartościowy posiłek przydatne np.
w pracy, na wycieczce lub kiedy brakuje Ci czasu

Zbilansowane połączenie składników odżywczych

Zbilansowane połączenie składników odżywczych

Pełnowartościowy posiłek ze wszystkimi ważnymi witaminami, pierwiastkami
śladowymi i minerałami, do kontroli masy ciała

Dostępne są batony o smaku nugatowym, karmelowym albo jogurtowo-truskawkowym
Tylko 224 – 226 kalorii w batonie

Szybki i prosty sposób przygotowania – wystarczy wymieszać z jogurtem
Obszary zastosowania:

Bez laktozy
Tylko 223 kalorie w porcji: 35 g Figu Active Flakes + 200 g
niskotłuszczowego, bezlaktozowego jogurtu naturalnego 1,5 % tłuszczu
Obszary zastosowania:

Sposób stosowania:

Wspiera Cię podczas odchudzania
Wspiera Cię w utrzymywaniu wagi1
1

Zastąp zwykły posiłek porcją Figu
Active Flakes Crunchy Cranberry
Wymieszaj 3 łyżki stołowe (35 g
proszku) z 200 g niskotłuszczowego,
bezlaktozowego jogurtu naturalnego

Sposób stosowania:

Wspiera Cię podczas odchudzania
Wspiera Cię w utrzymywaniu wagi1
1

Zastąp batonem zwykły posiłek

W ramach niskokalorycznej diety należy koniecznie zwracać uwagę na przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów w ciągu dnia. W ciągu doby należy wypijać 2-3 litrów bezkalorycznych
płynów, najlepiej wody mineralnej lub niesłodzonej herbaty. Produkt prowadzi do zamierzonych efektów tylko w przypadku spożywania niskokalorycznych posiłków. Należy koniecznie
zwracać uwagę na zbilansowaną i zróżnicowaną dietę oraz zdrowy tryb życia. Produkt stanowi tylko część diety o ograniczonej ilości energii. Inne środki spożywcze są niezbędną częścią
takiej diety. Posiłek zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze w wystarczającej ilości.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących przygotowania.

Utrzymanie wagi: zastąpienie jednego posiłku dziennie w diecie niskokalorycznej zamiennikiem posiłku pomaga w utrzymaniu masy ciała po utracie wagi. Kontrola wagi: zastąpienie dwóch posiłków dziennie w diecie niskokalorycznej zamiennikami posiłku pomaga
w utracie wagi. Aby osiągnąć podane działanie, należy zastąpić produktem jeden bądź dwa posiłki w ciągu dnia.

1
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Protein Power
Napój proteinowy zapewnia optymalną przyswajalność protein dzięki 5 różnym komponentom proteinowym pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. 5
komponentów proteinowych to białko sojowe, białko serwatkowe, kazeinian wapnia**, białko mleczne oraz białko jaja. Składniki pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zostały ze sobą połączone, aby zapewnić optymalną
dostępność protein. To połączenie zapewnia zrównoważony bilans aminokwasów. Wraz z napojem codziennie spożywasz co najmniej 10 g czystych
protein (w zależności od tego, czy przygotujesz napój z wodą czy z chudym
mlekiem). Zaleca się stosować napój proteinowy przede wszystkim wieczorem lub między posiłkami, kiedy poczujesz głód.
Proteiny przyczyniają się do zachowania masy mięśniowej.
Proteiny sycą bardziej niż węglowodany.
Witamina B6 przyczynia się do prawidłowego metabolizmu białka
i glikogenu.
Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz syntezie
białka.

Fit rafaello
200 g ugotowanej kaszy jaglanej
50 g suszonych moreli
wiórki kokosowe (50 g do masy + 20 g
do obtoczenia)
50 g odżywki proteinowej w proszku
o smaku waniliowym
około 20 całych migdałów
Gotujemy kaszę jaglaną na małym ogniu.
Do gorącej kaszy od razu dodajemy pokrojone, suszone morele i 50 g wiórek kokosowych. Po wystudzeniu dodajemy proszek
proteinowy i mieszamy na gładką masę.
Formujemy małe kulki, do środka wkładając całe, obrane migdały. Kulki obtaczamy
w pozostałych wiórkach kokosowych i
schładzamy w lodówce. Smacznego!

Proteiny dają dwie duże korzyści podczas redukcji wagi: zapewniają długotrwałe uczucie sytości i wspomagają spalanie
tkanki tłuszczowej, ponieważ pomagają utrzymać masę mięśniową. Masa mięśniowa spala dużo energii w naszym organizmie. Im więcej mamy mięśni, tym więcej energii spala codziennie nasz organizm. Zachowanie masy mięśniowej, a tym
samym utrzymanie tego samego poziomu podstawowej przemiany materii, to klucz do długofalowej i zdrowej redukcji
wagi. Jeśli dostarczamy do organizmu wystarczającą ilość protein, stymulujemy spalanie tkanki tłuszczowej. Proteiny
pomagają zapobiegać utracie masy mięśniowej, a nawet wspomagają jej wzrost. Zachowanie masy mięśniowej w sposób
długofalowy przyczynia się do zmniejszenia udziału tkanki tłuszczowej w organizmie, co pomaga uniknąć efektu jo-jo.

Wybrane składniki:
80% czystych protein
5 różnych komponentów proteinowych
Magnez – 23% RWS (w dziennej porcji przyrządzonej z 125 ml mleka)
Witamina B6 – 29% RWS (w dziennej porcji przyrządzonej z 125 ml mleka)
Pełen skład produktu oraz tabela wartości odżywczych
znajdują się na etykiecie oraz na stronie:
www.academy-lrworld.com/pl/akademia-lr-polska/produkty/etykiety/
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Napój proteinowy jest odpowiedni:
Dla osób stosujących dietę – dla utrzymania
masy mięśniowej i lepszej redukcji tłuszczu,
Dla osób uprawiających sport,
Dla osób w dojrzałym wieku – dla optymalnego
dostarczania protein,
Odpowiedni również dla wegetarian.

Herbata ziołowa
Picie dużej ilości płynów jest szczególnie ważne nie tylko
podczas diety. Niemieckie Towarzystwo ds. Żywienia zaleca picie co najmniej 1,5 litra płynów dziennie. Jako wyjątkowa mieszanka różnych ziół, herbata ziołowa to dobry
sposób na ugaszenie pragnienia.
Zawiera: zieloną herbatę, liście mate, korę lapacho, liście pokrzywy, herbatę rooibos, trawę cytrynową, korzeń lukrecji.
Sposób przygotowania: 1–2 czubate łyżeczki herbaty zalać
wrzątkiem (około 200 ml), przykryć i pozostawić do zaparzenia na około 5–7 minut. Odcedzić. Najlepiej wypijać 3–4
filiżanki herbaty dziennie. Zawartość 250 g wystarcza na
przygotowanie około 100 filiżanek napoju.
Herbata nie zawsze musi być gorąca! Co powiesz na orzeźwiający napój? Dodaj do schłodzonej herbaty odrobinę
soku z cytryny, pomarańczy lub gazowanej wody mineralnej. Dodaj kostki lodu i udekoruj listkami mięty – zdrowy,
letni napój jest już gotowy!

Ile płynów należy pić i które napoje
wybierać?
Należy przyzwyczaić się do picia co najmniej 2–2,5 litra napojów dziennie. Właśnie podczas diety organizm potrzebuje więcej płynów niż zwykle. Woda mineralna i niesłodzone
herbaty (np. herbata ziołowa) nie zawierają kalorii. Picie
płynów pobudza przemianę materii i organizm musi stale
pracować. Aby przyjmować wystarczającą ilość płynów,
radzimy trzymać się określonego harmonogramu. Alkohol
hamuje spalanie tłuszczu i dodatkowo zawiera kalorie. Dlatego zasadniczo nie zaleca się spożywania alkoholu podczas diety. Oczywiście przy szczególnych okazjach można
zrobić wyjątek.

Pełen skład produktu oraz tabela wartości odżywczych
znajdują się na etykiecie oraz na stronie:
www.academy-lrworld.com/pl/akademia-lr-polska/produkty/etykiety/
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zielona herbata
stosowana w Chinach
od 3000 lat

pokrzywa
roślina ceniona
przez zielarzy

lapacho
herbata Inków (kora
z drzewa lapacho),
zawiera mikroelementy

mate
znany napój w Ameryce
Południowej

lukrecja
przyjemny, słodki smak

herbata rooibos
znany napój w Afryce Południowej,
orzeźwia, gasi pragnienie, zawiera
składniki mineralne

trawa cytrynowa
orzeźwiający, lekko cytrynowy smak,
tradycyjny napój australijski i przyprawa w kuchni azjatyckiej

Częste pytania na temat kontroli wagi
Jaka jest główna przyczyna tycia?
Specjaliści z zakresu odżywiania się i medycyny zgodnie uważają, że dostarczanie organizmowi zbyt dużej ilości kalorii przez dłuższy czas jest głównym powodem przybierania na wadze.
To, czy nadmiar energii pochodzi z węglowodanów, tłuszczu, słodzonych napojów czy też alkoholu, jest tutaj sprawą drugorzędną.

Jak najlepiej zredukować wagę?
Ograniczenie przez pewien czas ilości dostarczanej energii (kalorii) to podstawowe i najważniejsze zalecenie lekarzy i dietetyków. Na nim opierają się wszystkie funkcjonujące metody
redukcji wagi. W Body Mission wykorzystano tę zasadę (i inne) w formie kompleksowego programu, który wyróżnia się przede wszystkim prostym sposobem stosowania i różnorodnością
smaków, wsparciem oraz długofalowym działaniem.

Co to jest Figu Active?
Podstawowymi produktami są środki spożywcze zastępujące posiłek: shaki, zupy i batony. Środki spożywcze zastępujące posiłek zastępują dokładnie jeden pełny posiłek i zawierają wszystkie ważne substancje odżywcze takie jak witaminy, minerały itd., których potrzebuje organizm.
Zawierają jednak znacznie mniej kalorii niż zwykły posiłek. Figu Active polega na stosowaniu
środków spożywczych zastępujących posiłek. Istnieje wiele innych diet, które są bardzo jednostronne i często prowadzą do niedoborów żywieniowych.

Które i ile posiłków zastępuje się produktami Figu Active?
Dla celowego odchudzania polecamy zastępowanie dwóch posiłków Figuactivem i spożywanie zbilansowanego trzeciego posiłku o obniżonej zawartości tłuszczu. O tym, które posiłki będą zastąpione, każdy musi zdecydować sam. Możliwy byłby na przykład
Figu Active shake na śniadanie, na obiad zbilansowany posiłek o obniżonej zawartości tłuszczu (np. ryba, warzywa i sałatka), a na kolację pyszna zupa Figu Active. Pamiętaj o tym, aby zawsze jeść śniadanie. Śniadanie pobudza przemianę materii i zapobiega przestawieniu się organizmu na tryb oszczędzania energii. Kto zjadł śniadanie, nie zjada z wilczym apetytem obiadu.
Po osiągnięciu pożądanej wagi można powoli powrócić do zbilansowanego, urozmaiconego
sposobu odżywiania. Jako forma przejściowa może służyć np. jeden posiłek Figu Active i dwa
normalne posiłki.
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(Fiber Boost, napój proteinowy). Słodkie przekąski utrudniają odchudzanie i pogarszają jego
rezultaty. Owoce i warzywa powinny oczywiście zostać włączone do diety, jednak tylko w
czasie posiłków, a nie między nimi. Godne polecenia są tutaj surowe warzywa takie jak marchewki, ogórki oraz papryka. W przypadku owoców należy w miarę możliwości zrezygnować
z bananów i winogron, ponieważ zawierają one bardzo dużo cukru. Oczywiście można urozmaicić shaki i zupy Figu Active: np. dodatkiem świeżych, mrożonych lub zmiksowanych owoców, zupy np. duszonymi warzywami i świeżymi ziołami, aby móc codziennie delektować się
nowym smakiem.

Czy kobiety w ciąży, karmiące matki lub dzieci mogą przyjmować
Figu Active?
Zasadniczo wymienione powyżej grupy osób nie powinny przeprowadzać diet redukujących.
Można od czasu do czasu zastąpić posiłek porcją Figu Active, jednak nie należy znacząco ograniczać całkowitej ilości kalorii.

Które produkty są często zamawiane dodatkowo przez Klientów?
Wielu klientów zamawia całe pakiety Body Mission, poza tym dodatkowo żel do picia Aloe
Vera, Pro Balance i Pro 12. Dużą popularnością cieszą się także produkty takie jak napój proteinowy i herbata ziołowa.

Co robić, jeśli nie toleruję mleka?
Możesz przyrządzać koktajle z mlekiem sojowym itp. Można również użyć wody z odrobiną
śmietany.

Co daje Pro Balance?
Spalanie tłuszczu prowadzi do większego zakwaszenia organizmu, co może utrudniać odchudzanie oraz wywoływać objawy takie jak ból głowy lub brak energii. Dlatego do każdego posiłku weź 3 x 4 tabletki Probalance i popij dużą ilością wody.

Co należy robić po osiągnięciu wagi docelowej?

Czy będę syty/-a po produktach Figu Active, czy też dozwolone są
posiłki w międzyczasie?

Po zakończeniu fazy redukcji wagi przez 4–6 tygodni zastępuj jeszcze jeden posiłek dziennie porcją Figu Active. To ułatwia przestawienie się i osiągnięcie równowagi. Najlepiej stosuj Figu Active w południe lub wieczorem. Ograniczaj produkty z białej mąki, cukier i chleb,
zwłaszcza wieczorem. W każdym posiłku, przede wszystkim wieczorem, spożywaj dużo białka.
W dalszym ciągu unikaj przekąsek między posiłkami.

Figu Active zawiera wszystkie substancje odżywcze, których potrzebuje organizm. Zawarte
w nim otręby są bogate w błonnik pokarmowy i dają uczucie sytości. Zasadniczo wystarczają
trzy główne posiłki. Herbata ziołowa pomoże ugasić pragnienie w czasie diety. Generalnie w
czasie diety zaleca się unikanie przekąsek z wyjątkiem przeznaczonych do tego produktów

Regularnie kontroluj swoją wagę. Jeśli zauważysz przyrost wagi, przez parę dni wieczorem
stosuj Figu Active. Możesz również skorzystać z kontynuacji programu Body Mission.

Co mam robić, jeśli znowu przytyję?

Poczuj się lekko dzięki błonnikowi: Fiber Boost
Suplement diety dla osób spożywających mało produktów pełnoziarnistych, owoców i warzyw w codziennej diecie.
Mączka chleba świętojańskiego, guma guar i mączka konjac –
3 wysokiej jakości składniki zapewniają wysoką zawartość błonnika w Fiber Boost. Błonnik to ważny składnik codziennej diety. Są to
nieulegające trawieniu węglowodany zawarte głównie w roślinnych
produktach, np. owocach, warzywach, roślinach strączkowych.
Produkt zawiera ponadto ważny pierwiastek śladowy w organizmie:
chrom, który wspomaga prawidłowy metabolizm makroskładników
odżywczych oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi. Dużo chromu można znaleźć np. w owocach
morza, a także brokułach, pomidorach, brukselce i gruszkach.

Sposób przygotowania: wymieszać zawartość dwóch
miarek (jedna miarka = w przybliżeniu 3,5 g) w 200 ml
niskotłuszczowego, bezlaktozowego mleka (o zawartości tłuszczu 1,5%) lub wody. W tym celu należy przygotować naczynie o pojemności co najmniej 300 ml.
Polecamy także korzystanie z shakera.

Składniki: mieszanka składająca się z prażonej mączki chleba świętojańskiego, gumy guar i mączki konjac
(94%), sól kuchenna, aromaty, substancja słodząca
(glikozydy stewiolowe), substancja przeciwzbrylająca
(dwutlenek krzemu), chlorek chromu (III).

Fiber Boost nie zawiera dodatku cukru, a swój smak zawdzięcza
stewii. Stewia to naturalna substancja słodząca, nazywana również
„miodowym liściem”. Roślina pochodzi z Ameryki Południowej i była
stosowana od wieków przez jej rdzennych mieszkańców.
Fiber Boost jest prosty w przygotowaniu i można go z łatwością
wkomponować w swój codzienny jadłospis. Sposób stosowania:
zaleca się przyjmować jedną przygotowaną porcję Fiber Boost raz
dziennie między dwoma posiłkami. Podczas diety należy koniecznie zwracać uwagę na przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów
w ciągu dnia. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w trakcie dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety, która wraz ze zdrowym
trybem życia ma duże znaczenie. Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Wybrane składniki:
Wysoka zawartość błonnika z trzech różnych źródeł
Naturalnie słodki smak dzięki stewii
Chrom – 108 % RWS w dziennej porcji
Pełen skład produktu oraz tabela wartości odżywczych
znajdują się na etykiecie oraz na stronie:
www.academy-lrworld.com/pl/akademia-lr-polska/produkty/etykiety/
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69 procent mężczyzn i 75 procent kobiet nie osiąga zalecanej przez Niemieckie Towarzystwo Żywienia (DGE)
referencyjnej wartości spożycia błonnika, która wynosi 30 gramów dziennie.
2008, Instytut Maxa Rubnera, Federalny Instytut Badawczy Żywności i Żywienia

Dowiedz się więcej o witaminach i minerałach
Biotyna

Biotyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

Magnez

Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Biotyna pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej

Biotyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych

Magnez przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

Biotyna pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych

Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni

Biotyna pomaga zachować zdrowe włosy

Magnez pomaga w prawidłowej syntezie białka

Biotyna pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych

Magnez pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych

Biotyna pomaga zachować zdrową skórę

Magnez pomaga w utrzymaniu zdrowych kości

Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Magnez pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów

Chrom

Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych
Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi

Magnez odgrywa rolę w procesie podziału komórek

Niacyna

Niacyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
Niacyna pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
Niacyna pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych

Cynk

Cynk pomaga w prawidłowej syntezie DNA

Niacyna pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej

Niacyna pomaga zachować zdrową skórę
Niacyna przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji
rozrodczych

Potas

Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi

Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników
odżywczych
Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu kwasów
tłuszczowych

Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Mangan

Mangan przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
Mangan przyczynia się do utrzymania zdrowych kości

Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu witaminy A

Mangan pomaga w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych

Cynk pomaga w prawidłowej syntezie białka

Mangan pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Cynk pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
Cynk pomaga zachować zdrowe włosy

Miedź

Miedź przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

Cynk pomaga zachować zdrową skórę

Miedź pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi

Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia

Miedź pomaga w prawidłowym transporcie żelaza w organizmie
Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry

Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Miedź pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Cynk pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Kwas
pantotenowy

Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych

Cynk pomaga zachować zdrowe paznokcie

Kwas pantotenowy przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego

Miedź pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Ryboflawina

(witamina B2)

Ryboflawina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
Ryboflawina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym
poziomie

Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych

Kwas pantotenowy przyczynia się do prawidłowej syntezy i metabolizmu
hormonów steroidowych, witaminy D i niektórych neuroprzekaźników

Ryboflawina pomaga zachować zdrową skórę

Kwas pantotenowy przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu czerwonych krwinek
Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia
Ryboflawina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza
Ryboflawina pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
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Dowiedz się więcej o witaminach i minerałach
Selen

Tiamina

Wapń

Selen pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Selen pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy
Selen pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Witamina C

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania kości
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania chrząstki

Tiamina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
Tiamina pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania dziąseł
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania skóry
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania zębów

Wapń przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi
Wapń przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
Wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
Wapń pomaga w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego
Wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych
Wapń bierze udział w procesie podziału i specjalizacji komórek
Wapń jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości
Wapń jest potrzebny do utrzymania zdrowych zębów
Wapń jest niezbędny dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.

Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Witamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
Witamina C pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E

Witamina A

Witamina A przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza
Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych
Witamina A pomaga zachować zdrową skórę
Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia
Witamina A pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Witamina A odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek

Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza

Witamina D

Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu
Witamina D pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi
Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów

Witamina B6

Witamina B12
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Witamina B6 pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny
Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
Witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny
Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu
Witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
Witamina B6 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek
Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Witamina B6 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej

Witamina B12 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
Witamina B12 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
Witamina B12 pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny
Witamina B12 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
Witamina B12 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek
Witamina B12 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Witamina B12 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
Witamina B12 odgrywa rolę w procesie podziału komórek

Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Witamina D odgrywa rolę w procesie podziału komórek
Witamina D jest niezbędna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.

Witamina E

Żelazo

Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Żelazo pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych
Żelazo przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego
Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek
i hemoglobiny
Żelazo pomaga w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie
Żelazo pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Żelazo przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
Żelazo odgrywa rolę w procesie podziału komórek
Żelazo przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych
u dzieci

PIELĘGNACJA
Tajemnica życia leży
w poszukiwaniu piękna
Oscar Wilde
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Pielęgnacja LR ALOE VIA

Twoja droga do
naturalnie pięknej
i zadbanej skóry
Odkryj pielęgnacyjną i regenerującą moc aloesu dla naturalnie pięknej i zdrowej skóry – w
serii LR ALOE VIA. Spośród różnorodnych produktów każdy, niezależnie od wieku znajdzie kosmetyki dopasowane do swoich potrzeb pielęgnacyjnych. LR ALOE VIA pomoże Ci zadbać od stóp
do głów o siebie i swoich najbliższych. LR ALOE
VIA łączy dobroczynne właściwości żelu aloesowego
z najwyższą kompetencją LR, potwierdzoną 15-letnim
doświadczeniem w tworzeniu kosmetyków aloesowych.
Wysoka zawartość aloesu, sprawdzone kompozycje
składników czynnych i naturalna siła cennych bioekstraktów – to wszystko sprawia, że seria LR ALOE VIA
jest wyjątkowa i wykazuje wszechstronne działanie:
regeneruje, nawilża, koi i chroni skórę.
Produkty nie zawierają parabenów i olejów mineralnych.
Regularne kontrole Międzynarodowej Rady Naukowej ds. Aloesu (IASC)
gwarantują wysoką jakość aloesu, począwszy od etapu upraw aż po proces
przetwarzania surowca. Niezależny instytut Dermatest potwierdza dobrą
tolerancję dermatologiczną produktów.
28 produktów LR ALOE VIA zostało zgłoszonych do opatentowania dzięki
wyjątkowemu połączeniu substancji czynnych zawartych w żelu Aloe Vera i
różnych bioekstraktach.
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Pielęgnacja specjalna LR ALOE VIA
Aloe Vera może równie dobrze dbać o nasz organizm od wewnątrz, jak i od zewnątrz. LR oferuje specjalne produkty o wysokiej zawartości żelu
Aloe Vera, które są odpowiednie nawet dla wrażliwej skóry. Zostały one wzbogacone o ekstrakty roślinne z kontrolowanych i certyfikowanych
upraw. Wiele składników aloesu sprawdziło się już w pielęgnacji skóry, ponieważ wzmacniają jej naturalne mechanizmy ochronne i jednocześnie wyrównują poziom jej nawilżenia. Ponadto składniki aloesu zwiększają gładkość skóry, dzięki czemu regularne stosowanie produktów
aloesowych prowadzi do widocznej poprawy witalności skóry.

Aloe Vera Nawilżający,
żelowy koncentrat
Zawiera 90% aloesu, jest odpowiedni do pielęgnacji
cery suchej i problematycznej, idealny jako podkład
pod krem na dzień albo na noc. Posiada żelową konsystencję, najbardziej zbliżoną do miąższu liścia rośliny, z której pochodzi.
Wyniki badania: 70% osób potwierdza, że skóra po użyciu jest przyjemna w dotyku.** 67% osób
potwierdza, że koncentrat łagodzi uczucie suchej
skóry.** 63% osób potwierdza, że skóra sprawia
natychmiastowe wrażenie intensywnie wypielęgnowanej i nawilżonej.

W Tajlandii, Indiach i w Chinach, gdzie Aloe Vera jest łatwo dostępnym
surowcem, przeprowadzono badania losowe. Główną skalą był w
nich czas regeneracji skóry. Aloe Vera stosowano w postaci żelu
i pokryto wazeliną. W grupie kontrolnej w eksperymencie stosowano ATB lub tylko wazelinę. Wynik: szybsza regeneracja, lepszy wygląd uszkodzonej skóry i mniejsza bolesność w przypadku
zastosowania Aloe Vera.
Według badań czasopisma Journal of Dermatologic Surgery and Oncology
Aloe Vera skrócił proces regeneracji skóry na twarzy o 72 godziny. Podobnie
było w przypadku badania przeprowadzonego przez czasopismo Annals
of Emergency Medicine, które przeprowadzono u 154 pacjentów. Wyniki
badań pokazują, że w przypadku stosowania Aloe Vera u 67,9% osób skóra
zregenerowała się bez utraty tkanki, w porównaniu 32,7% osób w grupie
kontrolnej. Aloe Vera zapobiegł zmniejszeniu dopływu krwi do uszkodzonego miejsca, co ułatwiło regenerację.

** Koncentrat Aloe Vera był testowany u 30 kobiet w wieku od 30 do
49 lat przez Dermatest GmbH, w okresie 2 tygodni w październiku
2007 roku.

Ulga dla suchej skóry
Idealny środek dla suchej i atopowej
skóry, przynosi ukojenie w stanach jej
podrażnienia. Przed zastosowaniem kremu nałóż koncentrat Aloe Vera i wmasuj go delikatnie w suche partie skóry.
Łagodzi podrażnienia
Może być stosowany jako okład przy różnego rodzaju opuchliznach. Łagodzi ślady
po ukąszeniach owadów oraz chłodzi „palące” miejsca. Sprawdzi się również jako
dodatek do makijażu.
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(Na podstawie tekstu Em. Prim. MUDr. Milana Carvaša)

Baza pod makijaż
Chcąc zapewnić skórze odpowiednie nawilżenie i gładkość przez cały dzień, dodaj
kroplę koncentratu Aloe Vera do podkładu pod makijaż, zmieszaj, a następnie rozprowadź równomiernie na twarzy. Szczególnie sucha i spierzchnięta skóra utrzyma
zdrowy, piękny wygląd przez cały dzień.
Ukojenie po kąpieli słonecznej
Produkt nadaje się idealnie do skóry
podrażnionej przez słońce. Schłódź najpierw skórę pod zimną bieżącą wodą,

a następnie nałóż grubą warstwę koncentratu Aloe Vera na zaczerwienione
miejsca. Koncentrat chłodzi i nawilża
skórę, dając jej przyjemne ukojenie.
Dzięki swoim właściwościom doskonale
uzupełnia działanie Emergency Spray.
Do skóry zanieczyszczonej
Zanieczyszczona skóra skorzysta z właściwości nawilżających i wyrównujących
żelu Aloe Vera.

90%

Aloe Vera

Pielęgnacja specjalna LR ALOE VIA
Aloe Vera Emergency Spray
83%

Aloe Vera

Aloe Vera Emergency Spray to połączenie 83% żelu Aloe Vera, propolisu, alantoiny i 11 ziół, które mają
działanie przeciwbakteryjne, dezynfekcyjne i nawilżające.
Spray szybko pomaga przy zranieniach, otarciach, stłuczeniach, podrażnieniach, trądziku, łupieżu, stanach
zapalnych skóry, podrażnieniu jej przez słońce, ukąszeniu insektów, oparzeniach. Ma działanie łagodzące,
chłodzi i uspokaja skórę. Wcześniejsze rozpylenie Emergency Spray wzmacnia działanie koncentratu Aloe
Vera i mleczka rozgrzewającego Aloe Vera.
Po goleniu oraz depilacji
Poprzez ciągłe golenie się skóra na twarzy mężczyzn jest często podrażniona i wymaga nawilżenia.
Po goleniu spryskaj dłonie Emergency Sprayem
i wklep go delikatnie w skórę jak płyn po goleniu.
Poczujesz, że skóra wyraźnie się uspokaja. W przypadku suchej skóry nałóż krem antystresowy.
Aloe Vera Emergency Spray jest polecany również
kobietom po depilacji wrażliwych partii ciała takich
jak pachy i okolice bikini.
Dla skóry z oznakami zmęczenia
Z odległości około 30 cm spryskaj twarz, szyję i
dekolt. Skóra od razu nabierze świeżości i blasku.

Do stosowania także na makijaż. Uwaga: omijać
okolice oczu!
Do przetłuszczającej się skóry głowy
Spryskaj skórę głowy i kolistymi ruchami delikatnie wmasuj. Skóra natychmiast wyda się lepiej
ukrwiona i odświeżona. Aloe Vera Emergency
Spray uspokaja ją i stabilizuje.
Ulga dla zmęczonych stóp
Szczególnie latem stopy szybko się pocą i męczą.
Aloe Vera Emergency Spray szybko schładza, a
zawarte w nim ekstrakty ziołowe koją skórę.

Aloe Vera Emergency Spray niezwykle efektywnie uzupełnia się z koncentratem Aloe
Vera np. w przypadku otarć. Przy ukłuciu lub
ukąszeniu przez owady kilkakrotnie smarować miejsce ukłucia lub ukąszenia sprayem
lub żelem – zmniejszy to uczucie pieczenia,
obrzęk i zaczerwienienie. Również Twoje
włosy docenią działanie Aloe Vera. W przypadku przetłuszczających się włosów, można
wcierać spray lub koncentrat w skórę głowy.
Produkty te skutecznie łagodzą także podrażnienia skóry po depilacji. Przy stłuczeniach,
kilkakrotnie smarować miejsca sprayem bądź
koncentratem. W przypadku problemów w
jamie ustnej, pękających kącików ust, aft i po
usunięciu zębów itp. stosować kilkakrotnie
Aloe Vera Emergency Spray z koncentratem
Aloe Vera. Emergency Spray można stosować
także po opalaniu – chłodzi i łagodzi zaczerwienienia skóry. Jak widać, wykorzystanie
tego produktu jest bardzo szerokie, dlatego
warto go mieć zawsze pod ręką.
Emer. Prim. MUDr. Milan Carvaš

„Zioła z ogródka babci” 12 ekstraktów i ich działanie
Ekstrakt z liści eukaliptusa:
działa tonizująco, oczyszczająco, stymulująco

Ekstrakt z rumianku:
uspokaja skórę, działa
tonizująco i antyseptycznie

Ekstrakt z tymianku: działa
tonizująco, antyoksydacyjnie
oczyszczająco

Ekstrakt z męczennicy (passiflory):
działa wygładzająco, łagodząco, ochronnie,
wychwytuje wolne rodniki, łagodzi
podrażnienia, działa antyoksydacyjnie,
oczyszczająco

Ekstrakt z ogórecznika lekarskiego: działa oczyszczająco, tonizująco, ujędrniająco

Ekstrakt z mniszka lekarskiego: działa tonizująco,
odświeżająco, regenerująco
(naskórek)

Ekstrakt z czerwonego
sandałowca: działa
chłodząco, tonizująco

Ekstrakt z szałwii: działa tonizująco,
oczyszczająco, stymulująco,
antyoksydacyjnie

Ekstrakt z krwawnika:
regeneruje skórę, działa
oczyszczająco

Ekstrakt z nagietka:
regeneruje skórę, działa
ochronnie, poprawia
ukrwienie

Ekstrakt z propolisu: jest
antybakteryjny i aktywny
przeciwdrobnoustrojowo

Ekstrakt z korzenia
imbiru: działa stymulująco,
podwyższa przepływ krwi
(zastosowanie miejscowe)

Wyniki badania Aloe Vera Emergency Spray: 100% osób potwierdza, że spray łagodzi podrażnienia skóry; 100% osób potwierdza, że spray łagodzi swędzenie; 100% osób potwierdza,
że spray uspokaja skórę.
* Emergency Spray był testowany u 30 kobiet w wieku od 30 do 50 lat przez Dermatest GmbH w okresie 2 tygodni, w październiku 2007 roku.
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PIERWSZA
POMOC
w pielęgnacji
skóry wrażliwej
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Pielęgnacja specjalna LR ALOE VIA
Aloe Vera Ochronny
krem z propolisem
Odżywcza pielęgnacja z ekstraktem z propolisu
Intensywnie nawilża
Koi skórę i przywraca uczucie komfortu
Podwójna siła propolisu i aloesu do pielęgnacji suchej, zmęczonej skóry z tendencją do łuszczenia się. Zawiera naturalny ekstrakt z wosku pszczelego.
Propolis to żywiczna masa wytwarzana przez pszczoły. Jest ona używana jako
materiał konstrukcyjny do wykładania wewnętrznych powierzchni ula, a także
do uszczelniania małych otworów i pęknięć. Propolis harmonizuje doskonale
z żelem z Aloe Vera i jest szczególnie skuteczny w przypadku skóry suchej. Propolis składa się przede wszystkim z naturalnych żywic pąków drzew oraz z wosku pszczelego, pyłków, olejków eterycznych, pierwiastków śladowych i witamin.

Zastosowanie
Na problemy z suchą skórą
Aloe Vera krem z propolisem docenisz przy problemach z wysuszaniem się
skóry. Nałóż na ciało krem z propolisem Aloe Vera. Po 15–20 minutach wymasuj suche, zrogowaciałe partie skóry, np. łokcie lub kolana. Skóra lepiej
wchłonie zawarte substancje i znów stanie się intensywnie nawilżona.
Do rytuałów wellness
Wrażliwa i wysuszona skóra wymaga intensywnego nawilżenia. Nałóż więc
krem jak maseczkę na twarz i dekolt. Po zabiegu skóra będzie przyjemnie
miękka i elastyczna.
Intensywna maseczka na dłonie
Nałóż obficie krem na dłonie i pozostaw na noc. Dla lepszego efektu możesz ubrać bawełniane rękawiczki, które ogrzeją dłonie i przyspieszą proces
wchłaniania.
Pielęgnacja stóp
Aloe Vera krem z propolisem jest też świetny do pielęgnacji stóp. Zwłaszcza w okresie jesienno - zimowym. Najpierw zaaplikuj na nogi Aloe Vera
Emergency Spray, który przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji. Następnie
posmaruj stopy kremem Aloe Vera z propolisem i pozwól im się zrelaksować.
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79%

Aloe Vera

Pielęgnacja specjalna LR ALOE VIA
Aloe Vera Regulujący
krem DermaIntense
Aloe Vera Regulujący krem DermaIntense to innowacyjne rozwiązanie dla każdego,
kto poszukuje pielęgnacji dla wyjątkowo wymagającej skóry. Unikatowa kompozycja
substancji czynnych – aloesu, olejku z wiesiołka, ekstraktu z mahonii oraz witaminy
B1 – koi i regeneruje suche partie skóry. Dla uzyskania efektu super nawilżenia, krem
można najpierw wsmarować, a następnie pozostawić do całkowitego wchłonięcia.

Aktywny kompleks z witaminą B12:
20% Aloe Vera – specjalnie dobrana zawartość z cennego wnętrza liści Aloe Vera
nawilża, koi i regeneruje.
Olejek z wiesiołka wzmacnia naturalną funkcję ochronną skóry oraz reguluje poziom tłuszczu i nawilżenia. Jest bogaty w kwas gammalinolenowy (GLA), znany ze
swojego kojącego działania na skórę wrażliwą.
Mahonia, krzew z rodziny berberysowatych uspokaja podrażnioną skórę. Jest on
od setek lat z powodzeniem stosowany przy problemach skórnych.
Witamina B12 pomaga w redukcji podrażnień naskórka. Ma udowodnione działanie przy łagodzeniu swędzenia i zaczerwienienia skóry.

Instytut Dermatest GmbH przeprowadził różne testy kremu DermaIntense i uzyskał pozytywne wyniki.
Stwierdzono, że krem DermaIntense
jest pod względem dermatologicznym bardzo dobrze tolerowany, a jego
regularne stosowanie może zapewnić
optymalne wsparcie naturalnej bariery skóry oraz poprawę nawilżenia.
Ponadto u uczestników badania zaobserwowano zwiększenie poziomu
natłuszczenia skóry. Produkt nie zawiera barwników, a jego różowy kolor
wynika z zawartości witaminy B12.
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skóry
skóry
kryteriów osobistych,
dermatologicznych
i obiektywnie wymiernych.

Szorstkość
skóry

* Specjalistyczne i dermatologiczne badanie zostało przeprowadzone przez Dermatest GmbH w maju 2010, pomiar na
20 testowanych osobach w okresie 4 tygodni
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Aloe Vera

Pielęgnacja specjalna LR ALOE VIA

60%

45%

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera Odprężające, rozgrzewające
mleczko
Pielęgnacyjne mleczko z naturalnymi olejkami eterycznymi

Wspomaga regenerację po wysiłku fizycznym

Rozgrzewa

Pielęgnuje skórę, czyniąc ją gładką i elastyczną

Poprawia ukrwienie

Działa chłodząco

Rozgrzewa i jednocześnie pielęgnuje. Olejek eukaliptusowy i wintergrinowy odżywiają, a olejki: oliwkowy, jojoba, z pestek moreli i sezamowy pielęgnują skórę. Zawarte w balsamie olejki
eteryczne powodują najpierw delikatnie efekt odświeżający, a następnie przyjemne ciepło,
wspomagające relaksację np. olejek eukaliptusowy pobudza ukrwienie masowanych tkanek
i przyjemnie odświeża.

Idealne do masażu
Mleczko rozgrzewające Aloe Vera dzięki
zawartości olejków naturalnych świetnie nadaje się jako krem do masażu. Dla uzyskania
optymalnego działania najpierw spryskaj
skórę Aloe Vera Emergency Sprayem, żeby
skóra lepiej wchłaniała składniki pielęgnacyjne. Zastosowanie w przypadku napięć w
okolicy karku: już niewielka ilość mleczka rozgrzewającego na skroniach i karku wystarczy,
aby zmniejszyć nieprzyjemny ucisk. Pobudza
krążenie krwi i znosi blokady.
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Aloe Vera Wielofunkcyjny
żel do ciała MSM

Masaż z mleczkiem rozgrzewającym idealnie
odpręża po całym dniu. Pomoże w przypadku
zmęczonych nóg i stawów po dłuższym siedzeniu, staniu lub wysiłku fizycznym.
Problem zimnych stóp dotyczy wielu osób,
nie tylko zimą. Aby temu zaradzić, warto regularnie masować stopy mleczkiem rozgrzewającym Aloe Vera.
Uwaga: unikać kontaktu produktu z oczami!
Po zastosowaniu należy dokładnie umyć ręce.

Zawiera: aloes, ekstrakty z mącznicy lekarskiej i kory wierzby, a także
MSM (metylosulfonylometan), czyli organiczny związek siarki. Dodatkowo zawiera kwas hialuronowy oraz alantoinę.
Należy stosować go kilkakrotnie w ciągu dnia na wymagające pielęgnacji, oczyszczone partie skóry i równomiernie rozprowadzić. Krem
stanowi idealne uzupełnienie żelu do picia Freedom. Dzięki właściwościom chłodzącym oraz ekstraktom ziołowym, żel wykazuje dobroczynne działanie na zmęczone stawy. Polecany zwłaszcza osobom
uprawiającym dużo sportu oraz wykonującym pracę fizyczną. Wysoka
zawartość aloesu zapewnia skórze elastyczność. Liście mącznicy lekarskiej zawierają arbutynę, a ponadto garbniki i flawonoidy.

Osobom ceniącym aktywność polecamy również suplementy diety: kapsułki Freedom oraz żel do picia Aloe
Vera Freedom.

Olejek
wintergreen
Olejek
JOJOBA

Olejek
morelowy

Eukaliptus
Olejek
sezamowy

Aloes
Oliwka
81

Pielęgnacja zębów LR ALOE VIA
Zainteresowanie roślinną pielęgnacją rośnie, również w kwestii higieny jamy ustnej. Obecnie wiadomo,
że zdrowe zęby mają wpływ na kondycję całego organizmu, dlatego większą wagę przykładamy
do doboru odpowiedniej pasty do zębów. Coraz chętniej na półkach sklepowych szukamy
preparatów, które oprócz składników oczyszczających są wzbogacone w naturalne
ekstrakty i substancje czynne pozyskane z roślin, takie jak np. wyciąg z aloesu i jeżówki.
Aloes to prawdziwy ekspert pielęgnacji, który doskonale dba o piękny uśmiech. Antyseptyczne i
przeciwzapalne działanie aloesu wykorzystywane jest w leczeniu chorób dziąseł i przyzębia.
Stosowanie preparatów z aloesem ogranicza powstawanie płytki nazębnej i chroni przed
próchnicą.*
LR Health & Beauty wspiera naukowców i studentów, zaangażowanych w badania
nad stosowaniem żelu Aloe Vera i badających właściwości tej rośliny. W 2015
roku wsparliśmy badania naukowe na temat żelu aloesowego w pielęgnacji
jamy ustnej, przekazując Wydziałowi Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego do celów badawczo-naukowych próbki badawcze
ekstraktu z tej cennej rośliny, a także gotowe produkty Aloe Vera Extra
Freshness Tooth Gel i Aloe Vera Sensitive Tooth Gel, które posłużyły
jako wzorzec właściwości reologicznych i parametrów fizykochemicznych.
W efekcie adepci kosmetologii, mogli zbadać właściwości
aloesu i na jego bazie, samodzielnie opracować preparaty leczniczo-pielęgnacyjne w ramach pracy magisterskiej, która potwierdza dobre właściwości użytkowe
preparatów handlowych oraz możliwość zastosowania sproszkowanego wyciągu z aloesu do
sporządzania układów żelowych o działaniu
antyseptycznym i przeciwzapalnym.

* Źródło: Sujatha G., Senthil Kumar G., Muruganandan., Srinivasa
Prasad T., Aloe Vera in Dentistry, J Clin Diagn Res., 8(10), 2014.
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Pielęgnacja zębów LR ALOE VIA
Żel i pasta do zębów Aloe Vera są idealne dla dokładnego oczyszczania dziąseł i zębów, zapewniają również świeży oddech. Zastosowany w żelu do zębów wyciąg z jeżówki wzmacnia dziąsła.
W ofercie LR Aloe Vera jest również pasta, która powstała specjalnie z myślą o potrzebach wyjątkowo wrażliwych zębów.

43%

Aloe Vera

Aloe Vera Odświeżający żel do zębów

Aloe Vera Ochronna pasta do zębów

Żel do zębów wzbogacony wyciągiem z aloesu. Dzięki swojej żelowej
konsystencji dokładnie czyści zęby, nie naruszając ich szkliwa. Połączenie
wosku propolisowego i ekstraktu z jeżówki (echinacea) pomaga utrzymać
zdrowe dziąsła. Zapewnia uczucie świeżości w jamie ustnej. Nie zawiera
fluoru. Zalecane stosowanie to 2-3 razy dziennie po posiłkach, przez co
najmniej 2-3 minuty.

Produkt do pielęgnacji jamy ustnej na bazie minerałów przeznaczony do
dokładnego i łagodnego oczyszczania zębów i dziąseł. Polecany wybór do
pielęgnacji zębów reagujących wrażliwością na gorące, zimne, kwaśne i
słodkie napoje i pokarmy. Zapewnia codzienną ochronę szkliwa i dziąseł.
Posiada w składzie aloes, węglan wapnia, chlorek potasu i fluorek. Działanie kojące: chlorek potasu działa korzystnie na podrażnione szyjki zębów i
chroni je przed nadwrażliwością. Połączenie łagodnych składników czyszczących i węglanu wapnia wspomaga remineralizację zębów już podczas
mycia. Zawiera 1450 ppm fluorku sodu dla utwardzenia szkliwa i ochrony
przed próchnicą. Zalecane stosowanie to 2-3 razy dziennie po posiłkach,
przez co najmniej 2-3 minuty.

Pasta jest bezpieczna i nie wpływa na morfologię komórek
dziąsła
Wspomaga pielęgnację wrażliwych dziąseł, wpływając
na wzrost podziałów komórkowych
Może być bezpiecznie stosowana u dzieci
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Aloe Vera
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Pielęgnacja ciała LR ALOE VIA

35%

Aloe Vera

35%

Aloe Vera

35%

Aloe Vera

40%

Aloe Vera

15%

Aloe Vera
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Aloe Vera
Wygładzający
Krem do rąk

Aloe Vera
Odżywczy
krem do rąk

Aloe Vera
Witalizujący
Żel pod prysznic

Aloe Vera
Szampon do
włosów i ciała 2w1

Aloe Vera
Ochronny
dezodorant

Intensywne nawilżenie w trosce
o gładkie ręce. Wchłania się
szybko, zapewniając ochronę i pielęgnację. Zawiera 35%
żelu Aloe Vera i bioekstrakt
z nagietka. Nagietek jest znany
już od starożytności i wykazuje wszechstronne działanie.
Stosowany zewnętrznie we
wszystkich rodzajach podrażnień skóry. Dodatkowo pantenol, witamina E i alantoina łagodzą skórę.

Intensywna pielęgnacja i ochrona dla bardzo suchej skóry rąk,
narażonej na wpływ szkodliwych czynników zewnętrznych.
Nawilża, odżywia, wspomaga regenerację. Szybko się wchłania,
pozostawiając dłonie gładkie i
miękkie. Bez parabenów i oleju
mineralnego. Zawiera 40% Aloe
Vera i nawilżający bioekstrakt
z nagietka. Połączenie olejków
roślinnych zostało uzupełnione
skwalenem i witaminą E dla poprawy kondycji skóry rąk.

Łagodny żel pod prysznic zawiera 35% nawilżającego aloesu i
bioekstrakt z kiwi, pozostawiając naturalne uczucie świeżości.
Dokładnie i delikatnie oczyszcza skórę oraz zapewnia właściwy poziom jej nawilżenia. Odpowiedni do każdego typu skóry,
również suchej i wrażliwej.

Dwa w jednym: zastępuje
szampon i żel pod prysznic. Odpowiedni do każdego rodzaju
skóry i włosów. Zawiera 35%
nawilżającego aloesu i bioekstrakt z bambusa, który pomaga
wzmacniać włosy, nadaje objętość oraz blask. Pozostawia
przyjemne uczucie świeżości.
Wskazówka: aby pobudzić krążenie, warto wypróbować rano
naprzemienny prysznic: po
umyciu ciała szamponem, spryskaj skórę najpierw ciepłą, a potem zimną wodą.

Delikatna i niezawodna ochrona. Zapewnia przyjemne uczucie świeżości przez cały dzień.
Ma delikatny zapach, nie zawiera alkoholu i jest bardzo dobrze tolerowany nawet przez
wrażliwą skórę oraz po depilacji.
Zawiera 15% Aloe Vera i bioekstrakt z bawełny, który łagodzi
podrażnioną skórę.

Pielęgnacja ciała LR ALOE VIA

69%

30%

Aloe Vera

Aloe Vera

35%

Aloe Vera

Aloe Vera Delikatny krem pielęgnacyjny
Delikatny krem (35% Żelu Aloe Vera) intensywnie nawilża skórę twarzy. Nadaje się także
do całego ciała. Można go aplikować także na wyjątkowo wymagające, suche partie skóry.
Wspomaga naturalną barierę ochronną skóry oraz sprawia, że staje się gładka i delikatna.
Jego wielkim plusem jest fakt, że szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy. To
ogromna zaleta, bowiem większość pań wykorzysta go pod makijaż, a panowie docenią za
lekką konsystencję, która się nie klei.
Skład kremu jest bardzo odżywczy, produkt zawiera 35% aloesu, masło shea, olejek
z pestek winogron, olejek jojoba, pantenol oraz bioekstrakt z magnolii.
Olejek z pestek winogron jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe. Pestki winogron
zawierają tylko 12% do 16% oleju. Z tego powodu, już od średniowiecza olej z nasion
winogron był szczególnie cenionym olejem, który wychwalano ze względu na jego pozytywny wpływ na skórę jako prawdziwą „fontannę młodości”. LR korzysta z właściwości tego cennego olejku zarówno w delikatnym kremie pielęgnacyjnym, jak i balsamie do ciała Aloe Vera.

Jeśli produkt stosujemy jako bazę rozkładamy go na całą twarz oraz pod oczy, możemy również cienką warstwę wklepać w skórę powiek. Jest to bardzo ważny etap jeśli
chodzi o przedłużenie trwałości makijażu. Podkład, który nałożymy będzie lepiej się
utrzymywał, a jednocześnie skóra pozostanie dłużej nawilżona i pielęgnowana. Pamiętajmy, że po nałożeniu kremu należy odczekać aż się on wchłonie w skórę i dopiero zacząć nakładać kosmetyki kolorowe.
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Aloe Vera
Nawilżający
balsam do ciała

Aloe Vera
Regenerujący
krem do stóp

Łagodna pielęgnacja nawilżająca
po kąpieli i nie tylko. Zawiera 69%
aloesu, olejek z pestek winogron
i olejek jojoba. Bioekstrakt z magnolii korzystnie wpływa na skórę.
Poprawia nawilżenie skóry, szybko
się wchłania. Pielęgnuje skórę całego ciała.

Odżywczy krem przeznaczony do suchych
i szorstkich stóp. Szybko się wchłania, redukuje rogowacenie, pielęgnuje i regeneruje stopy.
Sposób użycia:
Nałóż na skórę stóp jednolitą warstwę

1kremu.

kolistymi ruchami, wykonując
2Wmasuj
delikatny masaż.

3Stosuj rano i wieczorem.
W przypadku bardzo suchej
skóry, posmaruj stopy wieczorem
i załóż bawełniane skarpety.
Następnego dnia stopy są wypoczęte i miękkie.

30%

Aloe Vera

30%

Aloe Vera

Aloe Vera Modelujący żel do ciała

Aloe Vera Korygujący krem do ciała

Szybko wchłaniający się, odświeżający żel do ciała do wmasowywania w brzuch, ramiona i uda. Zawiera
30% żelu Aloe Vera, bioekstrakt z zielonej herbaty i aktywny kompleks Intenslim®. Poprawia elastyczność
tkanek, a regularnie stosowany wspomaga redukcję obwodu brzucha oraz wzmacnia i ujędrnia skórę.

Odżywczy krem do stosowania na skórę ud i pośladków mający w swoim składzie
30% żelu Aloe Vera, bioekstrakt z zielonej herbaty i aktywny kompleks Legance®.
Ogranicza odkładanie się tkanki tłuszczowej, poprawia elastyczność, gładkość
skóry. 95% osób testujących produkt potwierdziło wyczuwalną poprawę skóry.
W przypadku 85% osób uczestniczących w badaniu, stwierdzono poprawę gęstości skóry przy pomocy obiektywnego pomiaru skóry metodą ultradźwiękową.

Dla optymalnego rezultatu, najpierw wykonaj delikatny masaż z peelingiem Aloe Vera, aby złuszczyć
martwy naskórek i pobudzić cyrkulację. Następnie nałożyć żel modelujący Aloe Vera.
Badanie naukowe* potwierdza modelujące działanie żelu do ciała:
100% osób testujących produkt potwierdziło wyczuwalną poprawę skóry
70% osób potwierdziło, że skóra sprawia wrażenie bardziej elastycznej
70% osób potwierdziło, że skóra jest widocznie ujędrniona i wzmocniona
* Badanie naukowe przeprowadził instytut Dermatest w marcu 2017, wzięło w nim udział 20 kobiet,
a produkt był stosowany codziennie na skórę brzucha.

30% żelu Aloe Vera: poprawia poziom nawilżenia
bioekstrakt z zielonej herbaty: stymuluje, działa ściągająco i antyoksydacyjnie
kompleks Intenslim®: kompleks z kofeiną i imbirem

Sposób użycia:

1Po kąpieli wmasuj krem okrężnymi ruchami w skórę.
2Stosuj dwa razy dziennie.
Badanie naukowe** potwierdza korygujące działanie kremu do ciała:
95% osób testujących produkt potwierdziło wyczuwalną poprawę skóry
W przypadku 85% osób uczestniczących w badaniu, stwierdzono
poprawę gęstości skóry przy pomocy obiektywnego pomiaru skóry
metodą ultradźwiękową. Jest to ważne kryterium dla wzmocnionej,
gładszej i bardziej elastycznej skóry.
Poprawa gęstości skóry aż do 70%

kompleks Legance®: poprawia cyrkulację krwi
** Badanie naukowe przeprowadził instytut Dermatest w marcu 2017, wzięło w nim udział 20 osób, które
stosowały produkt codziennie na uda. Badanie obejmowało także obiektywny pomiar tkanki głębokiej za
pomocą badania USG (sonografia)
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Pielęgnacja cery LR ALOE VIA

50%

50%

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera
Multiaktywny
krem na dzień

Aloe Vera
Regenerujący
krem na noc

Aloe Vera
Krem pod oczy

Lekki krem na dzień intensywnie nawilża
skórę, zmniejsza uczucie napięcia, zapewnia

Intensywnie pielęgnujący, odżywczy krem
do twarzy na noc. Zawiera 50% aloesu, bio-

Lekka i delikatna konsystencja i skuteczny
efekt. Połączenie ekstraktu z oliwek i pep-

gładkość i promienny wygląd, chroni skórę
przed czynnikami zewnętrznymi. Zawiera 50% nawilżającego aloesu, bioekstrakt
z oliwek o działaniu antyoksydacyjnym,
olejek z pestek winogron, kompozycję
olejków roślinnych i wosków, fitoglicerydy
i masło shea. Krem odpowiedni do każdego
typu cery.

ekstrakt z oliwek oraz olejek oliwkowy. Receptura na bazie olejków roślinnych, estrów
woskowych oraz skwalanu, gliceryny i witaminy A. Odżywia, nawilża i wspomaga naturalną regenerację w czasie snu, dzięki czemu skóra po przebudzeniu jest wypoczęta
i gładka. Krem posiada aksamitną konsystencję i odprężający zapach. Krem odpowiedni do każdego typu cery.

tydów uzupełniają kojące ekstrakty z melisy i jęczmienia. Haloxyl® zmniejsza cienie i
worki po oczami oraz sprawia, że delikatne
okolice oczu wyglądają świeżo. Krem redukuje drobne zmarszczki spowodowane
wysuszeniem skóry. Daje przyjemny efekt
chłodzenia.

Sposób użycia:

1Oczyść twarz.
na skórę twarzy, delikatnie
2Nałóż
wmasowując krem okrężnymi ruchami.

3Omijaj okolice oczu.
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50%

Aloe Vera

Sposób użycia:

1Oczyść twarz.
Nałóż na skórę twarzy, szyi i dekoltu,
omijając okolice oczu.

2

3Stosuj wieczorem.

Sposób użycia:
codziennie rano i wieczorem po
1Stosuj
dokładnym oczyszczeniu twarzy.

2Delikatnie wklep w skórę wokół oczu.

Pielęgnacja cery LR ALOE VIA

50%

50%

Aloe Vera

Aloe Vera

50%

Aloe Vera

Aloe Vera Oczyszczające,
równoważące mleczko

Aloe Vera Peeling
do twarzy

Aloe Vera
Oczyszczający tonik

Aloe Vera oczyszczające, równoważące
mleczko z bioekstraktem z dzikiej róży i 50%
aloesu, delikatnie oczyszcza twarz i usuwa
makijaż, utrzymując jednocześnie naturalny
poziom nawilżenia skóry. Dzięki doskonałym właściwościom regenerującym, mleczko
zapewnia cerze suchej i wrażliwej odpowiednią pielęgnację i przywraca jej prawidłową równowagę.

Aloe Vera Peeling do twarzy przynosi
natychmiastowe
uczucie
odświeżenia
i dogłębnego oczyszczenia. Jego formuła
z aktywnym bioekstraktem z róży i aloesem
zapobiega powstawaniu niedoskonałości.
Jednocześnie jej peelingujące drobinki
usuwają martwy naskórek i wygładzają
powierzchnię skóry. Efekt: cera staje się
natychmiast oczyszczona i bardziej gładka.

Delikatny i bezalkoholowy tonik do twarzy. Łagodnie usuwa zanieczyszczenia, nie powodując przesuszania się skóry. Jego formuła zawiera 50% aloesu,
bioekstrakt z dzikiej róży, pantenol, ekstrakt z alg oraz
proteiny pszenicy, co zapewnia optymalne nawilżenie
skóry. Tonik idealnie przygotowuje skórę do aplikacji
kremu na dzień lub na noc. W efekcie, skóra jest głęboko oczyszczona, ukojona, jak również zyskuje zdrowy,
piękny wygląd. Produkt przebadany dermatologicznie.

Sposób użycia:

Sposób użycia:

Sposób użycia:

1zwilżoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.

okrężne ruchy, rozprowadź
2Wykonując
produkt na skórę twarzy, szyi i dekoltu.

peeling kolistymi ruchami,
2Wmasuj
omijając okolice oczu.

Nadmiar mleczka usuń przy pomocy
wacika lub wody.

3
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Niewielką ilość peelingu nanieś na

1Nałóż niewielką ilość na wacik.

3

Dokładnie spłucz letnią wodą.

1Nasącz wacik tonikiem.
2Oczyść nim skórę twarzy, szyi i dekoltu.
optymalnych rezultatów stosuj inne produkty
3Dla
z linii LR Aloe Via.

Pielęgnacja cery LR ALOE VIA

50%

50%

Aloe Vera

Aloe Vera
Odświeżający żel-krem

Aloe Vera Ekspresowa
maseczka nawilżająca

Lekka, orzeźwiająca i nietłusta konsystencja
sorbetu. Błyskawicznie przywraca skórze

Orzeźwiająca, żelowa formuła maseczki odświeża skórę
i nadaje jej promienny wygląd. Kompozycja składników takich jak: żel Aloe Vera, bioekstrakt z dzikiej róży, Aquaxyl™ i
Aquapront™ sprawia, że skóra jest aż do 95% bardziej
nawilżona już w 3 minuty* i bardziej elastyczna.

świeżość i promienny wygląd. 50% aloesu
intensywnie nawilża skórę. Bioekstrakt z oliwek działa antyoksydacyjnie. Produkt odpowiedni do pielęgnacji cery kobiet i mężczyzn,
polecany zwłaszcza na lato.
Sposób użycia:

1Oczyść twarz.
2Nakładaj rano i wieczorem.
możesz stosować jako bazę
3Produkt
pod podkład.
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Aloe Vera

Sposób stosowania:

1Oczyść twarz.
Nałóż sporą ilość maseczki na skórę twarzy, szyi

2i dekoltu.
3Pozostaw na 3 minuty.
4Nadmiar usuń chusteczką kosmetyczną.

*potwierdzone na podstawie pomiaru dokonanego korneometrem
u 20 uczestników badania Dermatest w styczniu 2017.

50% żelu aloesowego intensywnie nawilża suchą
i podrażnioną skórę.

Łagodny składnik AquaxylTM zmniejsza utratę wody
przez naskórek.

Aquapront™ to wypełniacz zmarszczek i składnik
zmniejszający pory, który poprawia wygląd skóry
bezpośrednio po nałożeniu.

Pantenol poprawia zdolność skóry do zatrzymywania
nawilżenia.
Bioekstrakt z dzikiej róży ściąga pory i tonizuje.

Pielęgnacja cery LR ALOE VIA
Grupa docelowa
Maseczka powstała z myślą o młodych, dynamicznych osobach, które interesują się nowinkami kosmetycznymi, jednak
może być z powodzeniem stosowana przez wszystkie osoby, które chcą głęboko oczyścić cerę, intensywnie ją nawilżyć
i zapobiegać zanieczyszczeniom. Odpowiednia dla każdego typu cery, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Jeśli marzysz o promiennej, czystej cerze, ta maseczka jest właśnie dla Ciebie!

Właściwości
Detoks jest ważny również dla skóry, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę coraz większe zanieczyszczenie środowiska.
Nasza skóra codziennie jest narażona na wiele szkodliwych czynników. Zanieczyszczenia osadzają się na niej, tworząc
niewidoczną gołym okiem warstwę, która utrudnia oddychanie. Spaliny, pył i kurz, promieniowanie UV i elektrosmog
powodują stres oksydacyjny i mają negatywny wpływ na wygląd. W ten sposób nasza skóra staje się sucha, zmęczona
i zanieczyszczona. Przedwczesne starzenie i głębsze zmarszczki to inne niepożądane skutki tego zjawiska. Detoks już
od dawna jest znany w dietetyce, a obecnie ten trend zyskuje na popularności również w kosmetyce.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, LR opracowało kosmetyczną „broń” przeciwko zanieczyszczeniom. Efekt?
Detoks i oczyszczanie w innowacyjnej maseczce bąbelkowej Aloe Vera. To wyjątkowa na rynku kombinacja wielu
skutecznych substancji takich jak detoksykujące ekstrakty z moringi i imbiru, nawilżający aloes oraz aktywator tlenu.
Dzięki tym efektywnym składnikom produkt wykazuje intensywne działanie oczyszczające i pielęgnujące.

Aloe Vera Maseczka bąbelkowa
Detoksykująca maseczka bąbelkowa
Głębokie oczyszczanie i intensywne
nawilżenie
Uwalnia od obumarłych komórek
naskórka oraz zanieczyszczeń
Prosty i przyjemny sposób użycia
oraz krótki czas działania
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Bubble Booster (aktywator piany) – zwiększa dostarczanie tlenu i powoduje powstawanie bąbelków, co wzmacnia
detoksykacyjne i nawilżające działanie maseczki. Dzięki temu zanieczyszczenia są łatwiej usuwane, a skóra zostaje dogłębnie nawilżona.
Ekstrakt z moringi – uwalnia od cząsteczek zanieczyszczeń i tworzy ochronny film, dzięki czemu skóra pozostaje czysta na dłużej.
Ekstrakt z imbiru – dziki imbir z Madagaskaru. Neutralizuje wolne rodniki, a zawarte w nim antyoksydanty zapobiegają
starzeniu się skóry. Oprócz głębokiego oczyszczania maseczka wykazuje również efekt anti-age.
Aloe Vera – maseczka zawiera 30% żelu aloesowego, który intensywnie nawilża skórę, dzięki czemu jest ona delikatna
i gładka w dotyku.
Stosowanie maseczki to czysta przyjemność. Aplikacja jest prosta, a bąbelki przyjemnie łaskoczą skórę. To prawdziwa frajda dla wszystkich zmysłów i odrobina magii w Twojej codziennej rutynie pielęgnacyjnej. Działanie jest widoczne, wyczuwalne, a nawet można je usłyszeć! Co więcej, nie musimy się obawiać pobrudzenia umywalki, ponieważ w
przeciwieństwie do np. glinki, nasza maseczka nie brudzi.

Pielęgnacja cery LR ALOE VIA

Pieni
się!

Żelowa konsystencja maseczki
w kontakcie ze skórą zamienia się
w piankę, powstają małe bąbelki.

Musuje!

Substancje czynne zaczynają działać,
a my czujemy przyjemne łaskotanie.

Słychać
szum!

Powstawaniu pianki towarzyszy
delikatny szum. Cenne substancje
czynne przenikają w głąb skóry.

Sposób użycia:
Stosuj maseczkę bąbelkową 1-2 razy w tygodniu, w zależności od
swoich potrzeb. Przed użyciem przemyj twarz wodą lub mleczkiem / tonikiem Aloe Vera.

1 Przed pierwszym zastosowaniem potrząśnij tubką przez 10-15 sekund (lub do momentu, kiedy nie będzie słychać szumu).

pomocy pompki dozującej odmierz 3 porcje i nałóż równomiernie
2 Przy
na oczyszczoną, suchą skórę twarzy, omijając okolice oczu i ust. Produktu nie należy wmasowywać w skórę.

3 Zobacz, co się dzieje! W ciągu kilku sekund żel zmienia się w warstwę
gęstej pianki, która cały czas pieni się i rośnie. Pianka po pewnym czasie
znika lub pozostaje całkowicie na skórze do momentu usunięcia.

4 Pozostaw na skórze od 5 do 10 minut, a następnie po prostu zmyj letnią
wodą.

5 Na koniec nałóż wybrany krem z serii LR ALOE VIA (np. Aloe Vera Nawilżający żel-krem).
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EKSTRAKT Z MORINGI
W tradycyjnym zastosowaniu medycznym roślina ta służy jako środek antyseptyczny.
Antybakteryjne działanie nasion jest wykorzystywane do uzdatniania wody. Z niepozornych nasion moringi pozyskiwany jest ekstrakt bardzo bogaty w antyoksydanty, proteiny i witaminy, który znajduje zastosowanie również w kosmetyce.
Ekstrakt z moringi chroni skórę przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych,
takich jak substancje szkodliwe zawarte w powietrzu lub promieniowanie UV. Poza tym
zapobiega on osadzaniu drobnych cząsteczek na skórze (efekt lotosu) oraz umożliwia
dokładne oczyszczanie skóry. Ekstrakt z moringi detoksykuje i dogłębnie oczyszcza skórę.
Drzewo moringa (Moringa oleifera) jest nazywane również „cudownym drzewem”. Rośnie ono w regionach tropikalnych subtropikalnych. W Indiach moringa jest częścią tradycyjnej medycyny (ajurweda). Prawie wszystkie części – liście, nasiona, korzenie, strąki
i kwiaty są stosowane już od tysięcy lat. Roślina zyskała również popularność jako super
żywność.
EKSTRAKT Z IMBIRU
W 2018 r. imbir został ogłoszony rośliną leczniczą roku, co świadczy o jego różnorodnym zastosowaniu. W naszym produkcie stosujemy ekstrakt z dzikiego imbiru z Madagaskaru (INCI: Hedychium Coronarium Root Extract), który nie tylko zwalcza wolne
rodniki, lecz również zapobiega starzeniu skóry za sprawą zawartych antyoksydantów.
AKTYWATOR PIANY
Żelowa formuła maseczki bąbelkowej Aloe Vera w ciągu kilku sekund zamienia się w
warstwę gęstej pianki. Jak to się dzieje? Maseczka bąbelkowa jest produktem dwufazowym, tzn. składa się z dwóch komponentów: żelu oczyszczającego i płynu aktywującego z dużą zawartością tlenu. Oba te składniki są oddzielone od siebie w dozowniku
i łączą się dopiero po wstrząśnięciu. Dopiero po wymieszaniu produkt jest gotowy do
użycia. Bez uprzedniego wstrząśnięcia jego działanie może być bardzo ograniczone.
Dozownik znajduje się pod ciśnieniem i kiedy pompką wyciskamy porcję maseczki, ciśnienie zmniejsza się, a tlen zawarty w płynie aktywującym zostaje uwolniony, następnie powstają bąbelki, które wspierają przenikanie składników do skóry. Aktywator piany
zwiększa dostarczanie tlenu, co z kolei wzmacnia detoksykujące i nawilżające działanie
maseczki.

Pielęgnacja włosów LR ALOE VIA Nutri Repair
Nasze włosy zbudowane są z trzech warstw. Zewnętrzną tworzą
łuski („cuticula”), których struktura przypomina szyszkę jodłową.
Warstwa łusek chroni miękką, wewnętrzną część włosa. Natomiast
na powierzchni znajdują się lipidy (tłuszcze), które chronią włos
przed wysuszeniem i zapewniają elastyczność. Głównym składnikiem lipidów jest 18-MEA (kwas metyloeikozenowy). Wygląd łusek
odzwierciedla kondycję włosów. Zdrowe włosy mają płasko ułożone łuski, ich powierzchnia jest równomierna i gładka, są miłe w
dotyku, łatwo się rozczesują i pięknie błyszczą. Pod warstwą łusek
znajduje się warstwa włókien („cortex”), stanowiąca około 90%. W
środku włosa mamy natomiast rdzeń („medulla”).
Zniszczone włosy mają uszkodzoną, nierówną, a nawet porowatą
powierzchnię. To sprawia, że są matowe, szorstkie, mało elastyczne. Uszkodzone włosy szybko ulegają wysuszeniu, dlatego produkty do pielęgnacji suchych, zniszczonych włosów powinny zawierać
składniki czynne, które odżywiają, wzmacniają i regenerują. Po
każdym myciu należy używać odżywki, która zamyka łuski i w ten
sposób chroni włosy, ułatwia rozczesywanie i nadaje połysk.

Prawidłowa pielęgnacja włosów
Właściwa pielęgnacja włosów rozpoczyna się już na etapie mycia. Zabieg ten warto poprzedzić dokładnym rozczesaniem. Myj
włosy w letniej wodzie i używaj niewielkiej ilości szamponu. Zawsze dokładnie spłucz szampon, a następnie użyj odżywki, która
wygładza powierzchnię włosów (odżywkę również spłucz). Raz
lub dwa razy w tygodniu warto dodatkowo zastosować głęboko
pielęgnującą maskę. Mokre włosy są osłabione, dlatego po umyciu kosmyki delikatnie osuszamy ręcznikiem, unikając wycierania. Nie szczotkujemy ich, lecz rozczesujemy splątane końcówki
grzebieniem o rzadkich zębach.

LR ALOE VIA Nutri Repair
Linia kosmetyków do pielęgnacji włosów LR ALOE VIA Nutri
Repair, to kompleksowy zestaw produktów przeznaczonych do
ochrony włosów suchych i zniszczonych. By uzyskać optymalny
efekt warto stosować z odżywkami i maską z tej serii.

Działanie potwierdzone badaniami
Kompleks Nutri-Oil-Repair
Odżywka do włosów i maska odżywiają i regenerują włosy od środka za sprawą specjalnego kompleksu Nutri-Oil-Repair z siłą 7 naturalnych olejków.
Olej lniany - pomaga regenerować komórki i pielęgnuje suchą,
wrażliwą skórę głowy
Olej kokosowy - pielęgnuje skórę głowy i pomaga utrzymać równowagę nawilżenia włosów, chroniąc je przed wysuszaniem
Olej słonecznikowy - jest bogaty w kwas linolowy, który działa
antyoksydacyjnie i ochronnie
Olej awokado - dzięki cennym kwasom tłuszczowym nadaje
zniszczonym i suchym włosom zdrowy wygląd, blask i gładkość
Olej arganowy - wspiera naturalne procesy naprawcze, wzmacnia cebulki i zapewnia naturalny połysk
Olej makadamia - nawilża suche włosy i dostarcza niezbędnych
kwasów tłuszczowych
Olej oliwkowy - dostarcza ważnych substancji odżywczych i pomaga chronić włosy
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Działanie serii pielęgnacyjnej Nutri Repair zostało potwierdzone
badaniami biofizykalnymi oraz testami konsumenckimi:
Jedwabista gładkość: nawet 3-krotnie łatwiejsze rozczesywanie*
Zdrowy połysk: mniejsza łamliwość włosów o ponad 90% *
Energetyzujący zapach – polubiło go 95% testujących**
Badanie biofizykalne proDERM
Badanie biofizykalne przeprowadzone przez proDERM w styczniu 2018r. potwierdza, że po zastosowaniu szamponu, odżywki
i maski Aloe Vera Nutri Repair, włosy rozczesuje się, aż 3x łatwiej w porównaniu z neutralnym szamponem, a ich łamliwość
zmniejsza się o ponad 90%.
Test konsumencki Dermatest
W trakcie testu konsumenckiego przeprowadzonego przez
Dermatest osoby testujące potwierdziły, że włosy są wyraźnie
gładsze, bardziej błyszczące i lepiej się rozczesują. 95% uczestników testu polubiło zapach produktów. Test z udziałem 40
osób został przeprowadzony przez Dermatest w grudniu 2017.

45%

15%

Aloe Vera

60%

Aloe Vera

Aloe Vera

15%

Aloe Vera

Aloe Vera Nutri-Repair
Szampon do włosów

Aloe Vera Nutri-Repair
Odżywka do włosów

Oczyszczanie i wzmocnienie

Gładkość, blask, łatwiejsze
rozczesywanie

Szampon łagodnie oczyszcza włosy,
wzmacnia je dzięki prowitaminie B5, a
zawarty tam aloes zapewnia optymalny
poziom nawilżenia włosów i skóry głowy.
Odpowiedni do każdego rodzaju włosów.

Odżywia i regeneruje włosy od wewnątrz bez ich obciążania dzięki zawartemu kompleksowi Nutri-Oil-Repair na
bazie 7 naturalnych olejków. Aktywne
składniki pielęgnujące wygładzają włosy
i zamykają łuski.

45% żelu aloesowego
Bioekstrakt z bambusa
Prowitamina B5

15% żelu aloesowego
Odżywczy, regenerujący kompleks
Nutri-Oil-Repair na bazie 7 naturalnych olejków

Aloe Vera Nutri-Repair
Maska do włosów

Aloe Vera Nutri-Repair
Odżywka do włosów
w sprayu bez spłukiwania

Długotrwała ochrona przed
uszkodzeniami

Termoochrona

Odżywia i głęboko regeneruje włosy, wypełnia porowate miejsca, odbudowuje
uszkodzony 18-MEA, przywraca włosom
stabilność, wygładza i długotrwale chroni przed uszkodzeniami.
15% żelu aloesowego
Odżywczy, regenerujący kompleks
Nutri-Oil-Repair na bazie 7 naturalnych
olejków
Aktywny składnik regenerujący 18-MEA

Tworzy płaszcz ochronny zabezpieczający przed działaniem wysokiej temperatury. Odżywia i nawilża, dzięki zawartości aloesu.

60% żelu aloesowego
Bioekstrakt z bambusa

Sposób użycia:

Sposób użycia:

Sposób użycia:

Sposób użycia:

1Zwilż włosy.

1Umyj włosy.
Na wilgotne włosy nanieś odżywkę
2i delikatnie wmasuj.

1Umyj włosy.
Nałóż na wilgotne włosy porcję maseczki
2wielkości orzecha włoskiego, zamiast

1Spryskaj włosy przed suszeniem,

3Odczekaj 2 - 3 minuty.
4Spłucz wodą.

3
4Spłucz wodą.

Nanieś szampon na wilgotne włosy
i delikatniej wmasuj w skórę głowy
i we włosy.

2

3Po umyciu spłucz wodą.

Warto wiedzieć:
Po umyciu włosów łuski są otwarte, włos
jest osłabiony i narażony na działanie wysokiej temperatury lub uszkodzenie podczas czesania. Odżywka pomaga wygładzić
i zamknąć łuski włosa.
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odżywki.
Pozostaw na 3 minuty.

Warto wiedzieć:
Włos składa się w 2% z lipidów, które go
chronią i zapewniają gładkość. Kwas metyloeikozenowy 18-MEA jest jednym z głównych składników płaszcza lipidowego włosów. Negatywne czynniki zewnętrzne takie
jak koloryzacja, mogą uszkodzić warstwę
lipidową, przez co włosy stają się porowate,
matowe i łamliwe. Maska regeneruje 18MEA, wypełnia porowate miejsca i chroni
włos przed uszkodzeniem.

prostowaniem lub stylizacją.

2Produkt nie wymaga spłukiwania.

Warto wiedzieć:
Wysoka temperatura podczas suszenia lub
prostowania może uszkadzać powierzchnię włosów. Bez odpowiedniej ochrony
podczas tych zabiegów stylizacyjnych,
włosy stają się suche, matowe i łamliwe.
Odżywkę można stosować zarówno na
mokre, jak i na suche włosy w razie potrzeby.

L-Recapin: System pielęgnacji dla mocnych i gęstych włosów
Hamuje uwarunkowane genetycznie wypadanie włosów

Skuteczność potwierdzona przez badanie naukowe

Poprawia objętość włosów

Na zlecenie firmy LR instytut DermaTronnier GmbH przeprowadził badanie*, w którym 20 mężczyzn w wieku od 21 do 60 lat testowało tonik L-Recapin przez 4 miesiące.

Skuteczność potwierdzona naukowo
Aby włosy były mocne i zdrowe, należy je odżywiać – tylko wtedy są
w stanie się regenerować i metabolizować substancje. Regeneracja
włosów nie jest prosta. Kiedy jeden włos rośnie, inny wypada. Na
ten proces ma w dużej mierze wpływ to, jaką pielęgnację otrzymują
cebulki, które odżywiają włosy. L-RECAPIN to specjalistyczne produkty do pielęgnacji włosów dedykowane mężczyznom z uwarunkowanym genetycznie, przedwczesnym wypadaniem włosów.

Przyczyny przedwczesnego wypadania włosów:
Hormony - dihydrotestosteron (DHT) pośrednio powoduje zanik
cebulki włosa
Niedostateczne odżywienie cebulek włosów - niedostateczne
ukrwienie skóry głowy ogranicza ilość dostarczanych do cebulek
włosa substancji odżywczych
Nieprawidłowe osadzenie w skórze głowy - uszkodzenie struktury włosa może prowadzić do nieprawidłowego osadzenia włosa
w skórze głowy, co może skutkować wypadaniem włosów

Rozwiązanie: kompleks substancji aktywnych
L-Recapin zawiera innowacyjny, specjalny kompleks substancji
czynnych Procapil®, składający się z kwasu oleanowego, apigeniny
i biotynyl-GHK. Ta kompozycja może przeciwdziałać genetycznie
uwarunkowanemu wypadaniu włosów. Regenerująca formuła jest
bogata w substancje, które pomagają w osadzaniu włosów w skórze i pomagają w przedłużeniu fazy wzrostu. Substancje zawarte w
L-Recapin nie mają działań niepożądanych.
Kwas oleanolowy pozyskiwany z liści drzewa oliwnego zmniejsza zanik mieszków włosowych
Apigenina to flawonoid z owoców cytrusowych, który wspiera
ukrwienie cebulki włosa
Biotinyl-GHK (specjalne, witaminizowane białko) wspiera osadzenie cebulki włosa w skórze głowy.
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Badanie potwierdza:
L-Recapin spowalnia wypadanie włosów
Dzięki zastosowaniu L-Recapin włosy pozostają dłużej w fazie
wzrostu
L-Recapin przyczynia się znacząco do osadzenia cebulki
Kompleks substancji czynnych L-Recapin chroni, wzmacnia
i regeneruje cebulkę włosa
*Wyniki badania toniku L-Recapin:
76% uczestników badania potwierdziło skuteczność produktu oraz poprawę objętości
włosów. U uczestników stwierdzono wzrost liczby włosów (gęstość włosów) oraz wzrost
liczby włosów znajdujących się w fazie anagenowej. Jednocześnie zmniejszył się procentowy udział włosów znajdujących się w fazie telogenowej (spoczynkowej). To oznacza, że

Fazy wzrostu włosów
Proces wzrostu włosów można
ogólnie podzielić na trzy fazy: faza
wzrostu (faza anagenowa), faza
przejściowa (faza katagenowa) oraz
faza spoczynku (faza telogenowa).
Zasadniczym problemem, który powoduje uwarunkowane genetycznie
wypadanie włosów, jest stałe skracanie fazy wzrostu. Faza anagenowa to
faza wzrostu włosa, w której powstaje nowa cebulka włosa oraz rozpoczyna się proces wzrostu włosa. Faza
anagenowa w przypadku włosów na
głowie człowieka trwa od dwóch do
sześciu lat w zależności od wieku, płci
oraz umiejscowienia. Faza katagenowa oznacza fazę wzrostu włosa. W
tej końcowej fazie, w której znajduje
się aż do 18% włosów na głowie, brodawka włosa oraz mieszek włosowy
regenerują się.

włos pozostaje dłużej w naturalnej fazie wzrostu.

Szampon L-Recapin Tonik L-Recapin
Przebadana
dermatologicznie
kompozycja substancji zawartych
w szamponie delikatnie oczyszcza
i wzmacnia włosy. W ten sposób
włosy i skóra głowy są optymalnie
przygotowane na zastosowanie
toniku L-Recapin. Szampon L-Recapin wspiera działanie toniku, który
stosowany punktowo na umyte i
jeszcze wilgotne włosy wzmacnia
ich siłę i poprawia wygląd.

Tonik może pomóc zachować bujne i
gęste włosy. Specjalny biokompleks,
zawarty w toniku L-Recapin, może
przyczynić się do lepszego osadzenia
włosów w skórze, pobudzić wykorzystanie składników odżywczych i
ukrwienie skóry głowy oraz przyczynić się do wydłużenia fazy wzrostu
włosów. Nadaje włosom połysk i siłę,
dbając o witalny i wypielęgnowany
wygląd.

Sposób użycia: Najpierw umyć włosy szamponem L-Recapin. Następnie za pomocą dołączonego kroplomierza, nałożyć
tonik L-Recapin równomiernie na wilgotne włosy i skórę na wierzchu głowy. Delikatnie wmasować w skórę okrężnymi
ruchami. Tylko stałe i regularne stosowanie umożliwia osiągnięcie optymalnych rezultatów.

Ochrona przeciwsłoneczna LR ALOE VIA
Promieniowanie UVC jest niebezpieczne dla organizmu człowieka, lecz ze względu na krótkie fale zwykle
nie dociera do powierzchni Ziemi. Jednak biorąc pod
uwagę wyraźne powiększanie się dziury ozonowej,
dyskusje o szkodliwości UVC są coraz bardziej aktualne.
Promieniowanie UVB działa na powierzchnię skóry
i może spowodować jej oparzenie. Skóra człowieka
ma bardzo silny kod pamięci – pamięta poparzenia z
dzieciństwa. Jeżeli dojdzie do ponownego poparzenia,
następuje inicjacja rozwoju komórek rakotwórczych i
w niektórych przypadkach powstają guzy.
Promieniowanie UVA jest najbardziej niebezpieczne
ze wszystkich rodzajów promieniowania. Te promienie
mają długie fale i wnikają głęboko w skórę. Właśnie
dlatego mają wpływ na przedwczesne starzenie się
skóry, tworzenie się zmarszczek i przebarwień. Promienie UVA mają największy udział w świetle słonecznym, nawet 95%. Nasz organizm ich nie czuje i dlatego
nie potrafi nas przed nimi przestrzegać – często dochodzi do ukrytego uszkodzenia, o którym człowiek
nie ma pojęcia przez długi czas.
LR oferuje najwyższą jakość produktów Aloe Vera
Sun do opalania z różnym faktorem ochrony przeciwsłonecznej (SPF). Faktor ochrony przeciwsłonecznej
informuje o stopniu ochrony. Możemy obliczyć czas
ekspozycji skóry na słońcu. Jeżeli nasza skóra bez stosowania filtrów zaczerwieni się po 15 minutach, należy
pomnożyć faktor ochrony przez ten czas (np. nakładamy krem z filtrem SPF 10: 10 x 15 minut bezpiecznego
przebywania na słońcu). Ponowne nałożenie kremu
nie przedłuża czasu bezpiecznego przebywania na
słońcu.
Po kąpieli słonecznej polecamy chłodzący żel-krem
Aloe Vera po opalaniu, który działa łagodząco, regenerująco i nawilżająco, a zawarte masło shea i 70% aloesu intensywnie pielęgnują skórę.
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Właściwości

Typ 1

Typ 2

Typ 3

kolor włosów

rude lub blond

blond

brązowe lub czarne

kolor oczu

niebieskie / zielone

niebieskie / zielone

zielone / brązowe

kolor skóry

jasna cera, piegi

jasna cera

średnia lub ciemna cera

typ cery

bardzo wrażliwa

wrażliwa

średnio lub mało wrażliwa

czas ochrony własnej

5–10 min.

10–20 min.

20–30 min.

zalecenie

SPF 50

SPF 30

SPF 20

Co najmniej miesiąc przed pobytem na słońcu zacznij stosować
tabletki z karotenem, które wspomagają brązowienie skóry i
wychwytują wolne rodniki.

koloru. Czasu opalania wyliczonego na podstawie faktora
ochronnego nigdy nie wykorzystuj do końca, lepiej zostawić
rezerwę czasową.

Krem do opalania nakładaj zawsze co najmniej 20 minut przed
opalaniem. Potrzebny jest czas na to, żeby faktor ochronny na
skórze zaczął działać.

Szczególnie wysokiego filtra ochronnego używaj na czoło, kark,
nos, uszy, ramiona, dekolt i wierzchnią stronę stóp. Pamiętaj o
pomadce ochronnej z filtrem przeciwsłonecznym.

W pierwszych dniach opalania wybieraj kremy z jak najwyższym czynnikiem ochronnym. Stopniowo zmniejszaj SPF dopiero wtedy, kiedy Twoja skóra zacznie nabierać brązowego

Unikaj bezpośredniego słońca (między godziną 11–15). Najbardziej bezpieczne jest poranne słońce (do około godz. 10) i
słońce w półcieniu, gdzie dociera 65% promieniowania UV.

Pielęgnacja LR ALOE VIA dla dzieci
W pielęgnacji skóry niemowląt mniej oznacza więcej. Aksamitnie miękka i gładka skóra
dziecka jest bardzo wrażliwa, ponieważ nie ukształtowała w pełni swojej bariery ochronnej.
Dlatego potrzebuje wyjątkowo delikatnych składników, które ją pielęgnują, chronią

40%

Aloe Vera

Aloe Vera Baby Krem
ochronny
Krem ochronny Aloe Vera pielęgnuje i chroni skórę maluszka pod pieluszką. 40% aloesu
intensywnie nawilża, bioekstrakt z nagietka
koi i regeneruje skórę, a tlenek cynku chroni
skórę przed podrażnieniami. Nie zawiera parabenów i olejków zapachowych.
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i regenerują. Nowa seria pielęgnacyjna dla dzieci LR ALOE VIA zawiera to, co najlepsze
w aloesie, a także cenny bioekstrakt z nagietka. Produkty bez parabenów, olejów mineralnych i olejków zapachowych.

30%

Aloe Vera

Aloe Vera Baby Emulsja myjąca i szampon
Aloe Vera Baby Emulsja myjąca i szampon jest przeznaczony do pielęgnacji delikatnych włosów oraz wrażliwej skóry głowy dziecka. Preparat łagodnie myje,
a dzięki starannie dobranym składnikom nie szczypie w oczy. Kosmetyk może
być stosowany również do pielęgnacji delikatnych włosów i wrażliwej skóry osób
dorosłych. Zawiera 30% aloesu dla intensywnego nawilżenia skóry głowy oraz
bioekstrakt z nagietka, który koi skórę głowy.

Myjąc dziecku główkę, prowadź gąbkę od czoła w stronę karku. W ten sposób
unikniemy dostania się szamponu do oczu dziecka. Odruch mrugania nie jest
u dzieci tak dobrze wykształcony jak u dorosłych. Emulsja do kąpieli Aloe Vera
ma bardzo łagodną formułę, jednak nikt nie lubi, jak coś dostanie się do oczu.
Następnie delikatnie osusz skórę i główkę ręcznikiem, bez wycierania.

40%

Aloe Vera

Aloe Vera Baby Krem
do twarzy i ciała
Delikatny krem do pielęgnacji wrażliwej skóry twarzy i ciała dzieci. Zawiera 40% aloesu
dla intensywnego nawilżenia oraz bioekstrakt z nagietka dla dodatkowej ochrony
i regeneracji. Pantenol wspiera regenerację.

Pielęgnacja LR ALOE VIA dla mężczyzn
Troska o dobry wygląd w dzisiejszych czasach nie jest już tylko domeną kobiet. Dla współczesnego mężczyzny jest to tak samo ważne. Również tutaj istotną rolę odgrywa środowisko,
odżywianie i stres. Cera mężczyzny jest dodatkowo narażona na podrażnienie spowodowane
goleniem. Podczas golenia wraz z zarostem skóra traci również zewnętrzną warstwę lipidową skóry, która pełni funkcję ochronną. Jeżeli po goleniu panowie nie zadbają o stosowną
pielęgnację, skóra ma tendencję do szybkiego wysuszania się, a niewielkie rany mogą również

30%

Aloe Vera

prowadzić do infekcji. Stosowanie wysokiej jakości produktów, które ujędrniają cerę, dezynfekują ją i przyspieszają jej regenerację, ułatwia również sam proces golenia.
Seria Aloe Vera Men łagodzi cerę podrażnioną w wyniku golenia i jednocześnie ją pielęgnuje. W
ofercie dostępne są produkty do kompleksowej męskiej pielęgnacji, krok po kroku.

50%

50%

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera Łagodząca pianka
do golenia i żel do golenia

Aloe Vera Balsam
po goleniu

Aloe Vera Krem
antystresowy

Łagodząca pianka do golenia Aloe Vera oraz żel do golenia chronią wrażliwą skórę twarzy przed podrażnieniami. Ich ulepszona, delikatna dla skóry formuła z aloesem nie powoduje uczucia pieczenia. Zmiękczają zarost
i zapewniają komfortowe i dokładne golenie skóry twarzy. W efekcie staje
się: gładka w dotyku, wygląda na zdrowszą i bardziej zadbaną.

Balsam po goleniu posiada lekką
formułę, która wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologii w
pielęgnacji skóry. Kombinacja 50%
aloesu, bioekstraktu z białej herbaty z przeciwzapalnym kompleksem
ARO, regeneruje skórę po goleniu.
Nie pozostawia lepkiej warstwy,
szybko się wchłania i daje efekt
natychmiastowego orzeźwienia.

Pielęgnujący krem o 24-godzinnym działaniu. Odpowiedni
do każdego rodzaju skóry. Zawiera 50 % Aloe Vera, nawilża i łagodzi podrażnienia. Zawarte w kremie substancje
takie jak lecytyna, witamina A i E działają wzmacniająco na
naskórek, chronią przed wolnymi rodnikami i regenerują.
Ekstrakt z białej herbaty ma działanie kojące i witalizujące.

Sposób użycia:

1Wstrząśnij przed aplikacją.
poziomo, naciśnij
2Trzymając
dozownik.

3Dokładnie rozmasuj produkt

99na skórze twarzy.

4Rozpocznij golenie.
5Nadmiar usuń letnią wodą.

Sposób użycia:

1Równomiernie rozprowadź warstwę kremu na twarz.
2Stosuj rano i wieczorem.

Dowiedz się więcej o wybranych ekstraktach roślinnych

Aloes
Aloe barbadensis

Choć aloes wyglądem bardziej przypomina kaktus,
należy do rodziny liliowatych. Jest rośliną stepową
o grubych, mięsistych liściach, w których gromadzi
wodę. Z pielęgnacyjnych właściwości podobno
miała korzystać już królowa Kleopatra. Choć aloes naturalnie nie występuje w naszych szerokościach geograficznych, nasze babcie hodowały go
w doniczce i stosowały jako domowy środek przy
różnego rodzaju zranieniach, oparzeniach lub ukąszeniach.
Współczesna literatura (Bräckle 1993: 54-55)
potwierdza, że aloes jest prawdziwym dobrodziejstwem dla skóry: oczyszcza, wygładza, nawilża, stymuluje ukrwienie i poprawia elastyczność.
Swoje właściwości zawdzięcza bogactwu składników, takich jak wielocukry, śluzy, aloina, biostymulatory, kwasy organiczne, witaminy np. tiamina
i biotyna oraz sole mineralne, m.in. cynk, magnez,
miedź i molibden (Kuźnicka, Dziak 1992: 18).
Cała seria AV

Awokado
Persea gratissima

Imbir
Zingiber officinale

Jeżówka
Echinacea

Jojoba
Simmondsia chinensis

Awokado to nie tylko smaczny składnik sałatek i
pasty do kanapek - równie dobrze sprawdza się w
pielęgnacji skóry. Według ekspertów olej z miąższu
awokado stanowi źródło nienasyconych kwasów
tłuszczowych oraz witamin A, B, D i E, a po nałożeniu na skórę łatwo się wchłania oraz zapewnia
gładkość i elastyczność (Bräckle 1993: 58).
Korektor Colours, serum do dłoni i paznokci

Foeniculum vulgare

Aloe barbadensis

Bogaty w krzem ekstrakt z bambusa dba o miękką
i delikatną skórę, a w pielęgnacji włosów nadaje
objętości i blasku oraz pomaga wzmacniać włosy.
Szampon i odżywka do włosów AV, szampon
do włosów i ciała AV

Krwawnik

Eukaliptus
Eucalyptus globulus
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Eukaliptus nie jest mizernym ziółkiem, lecz drzewem sięgającym nawet do 150 metrów wysokości.
Olejek eukaliptusowy znajduje zastosowanie m.in.
w inhalacjach, do kąpieli lub okładów w dolegliwościach kostno-mięśniowych, a jego zapach skutecznie odstrasza komary (Vidaling 2008: 30).
Emergency Spray, AV Mleczko rozgrzewające

Liście i korzenie jeżówki zawierają goryczkę, żywice, olejek eteryczny i echinakozyd (Bräckle 1993:
73). Jeżówka była tradycyjnym środkiem stosowanym przez Indian w przypadku różnych obrażeń
(López, Máñez 2016: 84).

Magnolia
Magnolia biondii

Masło shea
Butyrospermum parkii

Żel do zębów AV

Koper włoski
Bambus

Korzeń imbiru jest znany w medycynie chińskiej i
ajurwedyjskiej. Znany z działania rozgrzewającego
może być stosowany zewnętrznie np. do masażu
(Vidaling 2008: 36).
Emergency Spray AV

Achillea millefolium

Wbrew swojej nazwie, olej jojoba nie jest właściwie
tłustym olejkiem, lecz płynnym woskiem, tłoczonym z nasion amerykańskiej rośliny stepowej. Jest
wysoko cenionym surowcem ze względu na walory pielęgnacyjne: czyni skórę miękką i elastyczną,
zawiera sporo witamin, a przy tym jest odporny
na jełczenie i nie ma lepkiej konsystencji w przeciwieństwie do tłustych olejów (Bräckle 1993: 74).
Maseczka na noc Zeitgard, mleczko rozgrzewające AV, balsam AV,krem na noc Zeitgard
Racine, serum do dłoni i paznokci

Wywar z kopru włoskiego ma zastosowanie w kąpielach parowych twarzy, okładach na skórę, płukankach do włosów, a nawet jako kojący kompres
na zmęczone oczy (Bräckle 1993: 89).
Powerlift

Według legendy krwawnik został odkryty przez
bohatera wojny trojańskiej Achillesa (stąd łacińska
nazwa). Ziele zawiera olejek lotny, flawonoidy, gorycz achilleinę, garbniki, cholinę, sole mineralne, a
w olejku występuje azulen. (Kuźnicka, Dziak 1992:
96). Wykazuje podobne działanie do rumianku i
jest stosowany w pielęgnacji skóry podrażnionej,
zaczerwienionej lub zanieczyszczonej (Bräckle
1993: 93).
Emergency Spray AV, Powerlift

Melisa
Melissa officinalis

Mniszek
Taraxacum officinale

Morela
Prunus armeniaca

Ekstrakt z magnolii ma działanie uspokajające i wyciszające skórę oraz odświeżające.
Balsam AV, krem pielęgnacyjny AV

Żółty, gęsty tłuszcz pozyskiwany z orzechów afrykańskiego drzewa masłowego
(masłosza), jest dość trwały i topi się w
temperaturze około 40°C. Jego dobroczynne działanie na skórę wynika z właściwości
ochronnych, pielęgnacyjnych i kojących
(Bräckle 1993: 89).
Powerlift, krem Beauty Diamonds,
krem pielęgnacyjny AV, żel-krem po
opalaniu AV, maseczka na noc Zeitgard,
krem na dzień AV, balsam AV, krem
korygujący AV, krem na noc Zeitgard
Racine, krem pod oczy Zeitgard Racine,
nawilżający żel-krem anti-age Zeitgard,
regenerujący żel-krem anti-age Zeitgard

Melisa działa uspokajająco na suchą i
wrażliwą skórę (Bräckle 1993: 84).
Powerlift, krem pod oczy AV

Liście mniszka są zbierane wiosną (można z
nich przygotować sałatkę), a korzenie pod
koniec lata. Surowiec zawiera m.in. laktony,
triterpeny, steroidy, kwasy fenolowe, karoteny, sole mineralne i polisacharydy, takie
jak inulina i śluzy roślinne (López, Máñez
2016: 62-63).
Emergency Spray

Olej z pestek moreli jest wartościowym olejem roślinnym, przypomina właściwościami
olejek migdałowy (Bräckle 1993: 94).
mleczko rozgrzewające AV

Podany wykaz ziół dotyczy ogólnych informacji na temat roślin zgodnie z dostępną, podaną poniżej literaturą. Właściwości opisywanych składników
nie należy bezpośrednio przenosić na końcowe produkty.

Dowiedz się więcej o wybranych ekstraktach roślinnych

Nagietek
Calendula officinalis

Piękne kwiaty nagietka, które od dawna były obecne
w naszych ogrodach, przywędrowały do nas z krajów
śródziemnomorskich i zwracają uwagę intensywnie żółtym lub pomarańczowym kolorem (dawniej służyły jako
barwnik spożywczy, a nawet do koloryzacji włosów). Łacińska nazwa calendula oznaczająca „mały zegar“ wiąże
się z tym, że kwiaty nagietka zgodnie z rytmem dnia o
świcie rozchylają płatki, a o zmierzchu zamykają się (Vidaling 2008: 46). Ten niepozorny kwiatek może nawet
pełnić funkcję naturalnej „stacji pogodowej”: jeśli przed
godziną 9 rano płatki nagietka są ułożone równolegle
do ziemi, zapowiada to bezdeszczowy dzień. Roślina
kryje w sobie prawdziwe bogactwo składników: olejku
lotnego, flawonoidów, karotenoidów, alkoholi triterpenowych, śluzu, związków żywicowych, goryczy i kwasu
jabłkowego (Kuźnicka, Dziak 1992: 118-120). Nagietek
doskonale sprawdza się w pielęgnacji delikatnej i wrażliwej cery, wykazuje ochronne działanie na zanieczyszczoną i szorstką skórę (Bräckle 1993: 90). Nagietek
należy do najpopularniejszych i najskuteczniejszych
środków w regeneracji skóry w przypadku różnego
rodzaju podrażnień, skaleczeń i zadrapań, bywa również stosowany przy wypryskach i oparzeniach. Działa
zmiękczająco, wygładza, tonizuje i nawilża, pielęgnuje
suchą cerę i działa kojąco na skórę popękaną w wyniku
zimna lub wody (López, Máñez 2016: 78-79).
AV Emergency Spray, krem do rąk AV, seria AV
Baby, mydło w płynie AV

Róża dzika
Rosa canina

Rumianek
Chamomilla recutita

Sezam
Sesamum indicum

Owoce dzikiej róży wyróżniają się wysoką zawartością
witaminy C (kwasu askorbinowego) i kwasu dehydroaskorbinowego, ponadto zawierają karotenoidy, flawonoidy, garbniki, witaminy B1, B2 i K (Kuźnicka, Dziak
1992: 142).
Peeling AV, mleczko AV, tonik AV, maseczka AV,
chusteczki oczyszczające AV

Według dostępnych źródeł, koszyczki rumianku są
źródłem olejku lotnego, flawonoidów, związków kumarynowych, choliny i farnezenu (Kuźnicka, Dziak 1992:
144). Jednak najważniejszym składnikiem jest olejek
eteryczny, zawierający azulan i bisabolol. Ze współgrania wszystkich substancji aktywnych rumianku, wynikają
jego właściwości kojące, łagodzące, odświeżające skórę
i włosy. Stosowanie rumianku w celach kosmetycznych
ma bardzo długą tradycję, np. w postaci odwaru lub ekstraktu w tonikach, kąpielach parowych, kremach i jako
dodatek do kąpieli, ponadto napar z rumianku często
służył także do rozjaśniania włosów (Bräckle 1993: 76).
AV Emergency Spray, krem z propolisem, Powerlift

Olej z nasion sezamowych ma dobroczynny wpływ na
skórę i wykazuje działanie ochronne (Bräckle 1993: 94).
AV Mleczko rozgrzewające

Tymianek
Thymus vulgaris

AV Emergency Spray

Wierzba
Salix alba

Wiesiołek
Oenothera biennis

Oliwka
Olea europaea

Oliwa wytłaczana z dojrzałych oliwek zawiera ważne dla
organizmu kwasy tłuszczowe (Bräckle 1993: 88).
AV Mleczko rozgrzewające, AV krem na dzień,
AV krem na noc, AV krem pod oczy

Szałwia
Salvia officinalis

Owies
Avena sativa

Owies to idealny składnik peelingu, maseczek oraz kąpieli oczyszczających.
Nawilża i wygładza suchą skórę, zmiękcza, wspomaga
regenerację, jest odpowiedni zwłaszcza do cery suchej,
wrażliwej i podrażnionej. Swoje właściwości kojące i
pielęgnujące zawdzięcza dużej zawartości krzemionki i
śluzów roślinnych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin i minerałów (Bräckle 1993: 81).
Powerlift

Zarówno nazwa łacińska „salvia” („ta, która ratuje”), jak
i przysłowia ludowe (np. „gdzie szałwia w ogrodzie, tam
doktor nie zachodzi”), pozwalają domyślać się znaczenia szałwii w życiu naszych przodków (Vidaling 2008:
54). Ze względu na właściwości ściągające, aseptyczne
i przeciwpotne, jest z powodzeniem stosowana w preparatach do cery tłustej, dezodorantach, płukankach itp.
(Bräckle 1993: 93). Szałwia jest przydatnym środkiem w
pielęgnacji jamy ustnej (działanie ochronne na dziąsła i
błony śluzowe). Może także przynosić ulgę w przypadku
ukąszeń - okład powinien pozostać na skórze aż do wyschnięcia (López, Máñez 2016: 93). Zgodnie z literaturą,
liście szałwii zawierają olejek lotny (który w składzie
posiada m.in. tujon, pinen, cyneol, kamforę), garbniki,
triterpeny, gorycz pikrosalwina, witaminę B1 i kwas nikotynowy (Kuźnicka, Dziak 1992: 144).
AV Emergency Spray

Pochodzący z południa Europy tymianek jest
nie tylko aromatyczną przyprawą. Posiada właściwości antyseptyczne, wynikające z obecności
olejku eterycznego (Bräckle 1993: 98). Najważniejszym składnikiem czynnym tymianku jest tymol, poza tym zawiera w swoim składzie linalol,
terineol, borneol, cyneol i octan bornylu, garbniki, kwasy – kawowy, chlorogenowy, ursolowy i
flawonoidy (Kuźnicka, Dziak 1992: 165). Tymianek można stosować zewnętrznie na skórę oraz
do pielęgnacji jamy ustnej (Vidaling 2008: 58).).

Kora wierzby zawiera proste fenole (najważniejszy to salicyna, którą udało się wyizolować z kory
wierzby w 1882 roku) oraz taniny i flawonoidy
(López, Máñez 2016: 78-79).
AV Żel do ciała MSM

Olej z nasion wiesiołka to bogate źródło ważnych dla organizmu kwasów tłuszczowych,
przeciwdziała zmęczeniu i starzeniu się skóry
(Bräckle 1993: 86).
AV DermaIntense

Winogrona
Vitis vinifera

Olejek z pestek winogron jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe. Pestki winogron zawierają tylko 12 do 16% oleju. Z tego powodu,
już od średniowiecza olej z nasion winogron był
szczególnie cenionym olejem, który wychwalano
ze względu na jego pozytywny wpływ na skórę
jako „fontannę młodości”.
AV Balsam do ciała, AV krem pielęgnacyjny,
AV Krem na dzień, PowerLift

Literatura:
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Antybakteryjna pielęgnacja Microsilver Plus
Microsilver Plus to specjalna seria do pielęgnacji antybakteryjnej, która pomaga przywrócić skórze równowagę. Szczególną cechą produktów
Microsilver jest zawartość czystego srebra, dekspantenolu i różnych związków cynku. Dzięki tej kombinacji składników z wyjątkową substancją czynną Microsilver BG™, produkty wykazują potrójne działanie: neutralizowanie bakterii, regulowanie problemów skórnych oraz ogólną
stabilizację wyglądu skóry.

Częste pytania
Co to jest MICROSILVER BG™?
MICROSILVER BGTM to porowate cząsteczki srebra z gąbczastą strukturą powierzchni (widoczną pod mikroskopem elektronowym). Posiada ono dużą, antymikrobiologicznie aktywną
powierzchnię, której działanie w produktach serii MICROSILVER PLUS zostało po raz pierwszy zastosowane w kosmetyce do pielęgnacji skóry.

Jakie jest zadanie MICROSILVER BG™?
MICROSILVER BG™ ma za zadanie likwidować znajdujące się na skórze szkodliwe mikroorganizmy (np. bakterie, wirusy, grzyby, drożdżaki), które znajdują najlepsze warunki do wzrostu
(intensywne namnażanie się) zwłaszcza w przypadku uszkodzeń oraz podrażnień skóry. Działanie MICROSILVER BG™ opiera się przede wszystkim na zakłócaniu oraz oddziaływaniu na
regulowane enzymatycznie funkcje metaboliczne błony komórkowej mikroorganizmów. Aktywnie wspierane są naturalne procesy regeneracji podrażnionej lub obciążonej skóry.

Połączenie tlenku cynku i dekspantenolu wspiera naturalne procesy gojenia skóry. Jest ona
wypoczęta, wygląda na zadbaną miękką i gładką.

W jaki sposób produkowany jest MICROSILVER BG™?
Po długoletnim opracowywaniu produkcji najdrobniejszych cząsteczek czystego metalu srebra (zwiększenie powierzchni mikronizowanych cząsteczek) znane od dawna właściwości metalu szlachetnego srebra mogą dzisiaj być wykorzystane również w sposób ukierunkowany i
zoptymalizowany w celach kosmetycznych. Z bardzo czystego srebrnego drutu, w warunkach
próżni i za pomocą prądu o dużym napięciu, wyrzucane są pojedyncze atomy srebra, które
następnie łączą się ze sobą tworząc nieregularnie zbudowane kompleksy srebra zawierające
do 20 atomów (mikrocząstki). Wiele spośród tych pojedynczych jednostek tworzy potem widoczną pod mikroskopem elektronowym gąbczastą, luźną strukturę. Powstający w ten sposób
szary proszek ze srebra jest bardzo czysty i nie wykazuje żadnych śladów innych niepożądanych metali.

W jaki sposób niszczone są mikroorganizmy na skórze?
Gąbczasta, duża struktura powierzchni MICROSILVER BG™ umożliwia duży kontakt (absorpcja/resorpcja) z mikroorganizmami. Jednocześnie z metalicznego mikrosrebra (MICROSILVER BG™) stale wydzielane są jony srebra. Te aktywne cząsteczki srebra atakują bezpośrednio ścianę komórkową mikroorganizmów, wstrzymują ich podział komórkowy i hamują
tym samym ich dalsze rozmnażanie.

SREBRO:
likwiduje
mikroorganizmy

DEKSPANTENOL:
stabilizuje
stan zapalny

Co dzieje się ze skórą dzięki zastosowaniu MICROSILVER BG™?
Skóra oczyszczona z obecności mikroorganizmów odpoczywa, jej wygląd normalizuje się.
Dzięki działaniu MICROSILVER BG™ utrzymujemy świetny wygląd skóry, która zyskuje
komfort i jest wyraźnie odprężona.

Jakie działanie ma kompleks substancji czynnych złożony z tlenku
cynku i dekspantenolu, znajdujący się w produktach MICROSILVER
PLUS?
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ZWIĄZKI CYNKU:
przyspieszają proces
gojenia

Bakterie to dla człowieka potencjalne ryzyko. Występują
wszędzie: np. na dłoniach,
włosach, przedmiotach, nawet
w wodzie. Bakterie szybko
się namnażają (podwojenie
liczby bakterii już po 20
minutach [np. streptokoki]) i
łatwo się przenoszą poprzez
na przykład podanie ręki,
kontakt ze skórą, wydychane
powietrze, klawiatury, klamki
drzwi. Mogą być przyczyną
wielu problemów.

Antybakteryjna pielęgnacja Microsilver Plus

Microsilver Plus
Dezodorant w kulce

Microsilver Plus
Szampon do włosów

Microsilver Plus
Żel do oczyszczania rąk

W czasie stresu gruczoły apokrynowe wydzielają pot. Bakterie rozkładają pot i powodują powstawanie przykrego zapachu.
Dezodorant w kulce Microsilver Plus o działaniu antybakteryjnym usuwa bakterie odpowiedzialne za powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Dzięki temu czujesz się świeżo i pewnie przez
cały dzień.

Szampon przeciwłupieżowy Microsilver Plus zwalcza nie tylko łupież,
lecz również przyczynę powstawania łupieżu. Substancja czynna
Microsilver tworzy ochronną warstwę na obciążonej skórze głowy
i zapobiega gromadzeniu się nowych bakterii. Jednocześnie szampon
uspokaja suchą, swędzącą skórę głowy i łagodnie oczyszcza oraz pielęgnuje włosy. Stosowany regularnie, pomaga zapobiegać powstawaniu
łupieżu. Wmasować w wilgotne włosy i dokładnie spłukać.

Żel do oczyszczania rąk dba o higieniczną czystość
dłoni, nawet wtedy, gdy nie masz dostępu do wody.
Odświeża i pielęgnuje. Dobra higiena rąk pomaga
zapobiegać rozprzestrzenianiu się szkodliwych
bakterii. Oczyszcza dłonie, działa antybakteryjnie.

24-godzinna ochrona przed przykrym zapachem
Bez alkoholu
Bez soli aluminium – nie blokuje gruczołów potowych
Talk absorbuje pot
Microsilver przeciwdziała bakteriom
Dekspantenol pielęgnuje i łagodzi delikatną skórę
pod pachami
Wyniki testu:
80% potwierdziło, że przykry zapach już nie powstaje
80% potwierdziło, że skóra nie jest podrażniona
*Antybakteryjny dezodorant w kulce został przetestowany z udziałem 20 osób w
wieku od 25-76 lat przez Dermatest GmbH w ciągu 4 tygodni w kwietniu 2010
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Microsilver: tworzy antybakteryjną warstwę ochronną na skórze
głowy
Dekspantenol łagodzi podrażnioną, suchą skórę głowy
Cynk wspomaga gojenie
Octopirox: sprawdzony składnik przeciwłupieżowy
Wyniki testu:
100% potwierdziło, że przykry zapach już nie powstaje
80% potwierdziło, że skóra nie jest podrażniona
*Szampon przeciwłupieżowy przetestowany z udziałem 10 mężczyzn w wieku
22-56 lat przez Derma Consult GmbH w okresie od kwietnia do czerwca 2008

Zapewnia uczucie świeżości i czystości
nawet wtedy, gdy nie masz dostępu do wody
Szybko się wchłania
Nie klei się po nałożeniu

Dłonie są stale narażone na czynniki zewnętrzne (np. woda, zanieczyszczenia,
mróz) i mają kontakt z bakteriami. Duże
obciążenie osłabia barierę ochronną
skóry. Konsekwencje to większa utrata
nawilżenia (> suche dłonie) i łatwiejsze
przenikanie bakterii do skóry
(> podrażniona skóra dłoni).

Pielęgnacja cery problematycznej z Microsilver – czyste srebro dla czystej skóry
Dzięki swojemu antybakteryjnemu działaniu Microsilver jest idealny do skóry z zanieczyszczonymi porami. Stosując codziennie rano
i wieczorem krem do mycia twarzy Microsilver Plus łagodnie i dokładnie oczyszczasz pory (kwas salicylowy otwiera pory). Następnie nałóż
krem do twarzy Microsilver Plus, który zapobiega powstawaniu zanieczyszczeń i pielęgnuje skórę bez dodatku oleistych składników. Krem
dodatkowo zawiera Defensil o działaniu kojącym. Więcej o działaniu Microsilver na stronie 50.
Działanie przebadane naukowo
Badania potwierdzają znaczącą redukcję sebum*
Znacząca poprawa skóry trądzikowej**
Redukcja zaskórników o około 24%, grudek
o około 30%, krostek o 29%**
Bardzo dobra tolerancja przez skórę wrażliwą
i podrażnioną**
* Antybakteryjny krem do twarzy został przetestowany przez Dermatest GmbH
u 20 osób w wieku 16-24 lat ze skórą tłustą, stosowanie raz dziennie w okresie
6 tygodni w listopadzie 2010 roku.
** Antybakteryjny krem do twarzy przetestowany przez Dermatest GmbH
u 30 osób z trądzikiem w wieku 13-25 lat przy stosowaniu kremu do twarzy raz
dziennie w okresie 6 tygodni w listopadzie 2010 roku.

Microsilver Plus
Krem do mycia twarzy

Microsilver Plus
Krem do twarzy

Do tłustej skóry z niedoskonałościami. Oczyszcza pory
delikatnie i głęboko, nie wysuszając skóry. Zmniejsza zanieczyszczenia i stabilizuje funkcje skóry.

Do tłustej skóry z niedoskonałościami. Krem do twarzy działa przeciwzapalnie, zmniejsza niedoskonałości
skóry i zapobiega powstawaniu nowych zanieczyszczeń. Łagodzi i regeneruje skórę oraz poprawia wygląd
skóry. Nietłusty, nie klei się i szybko się wchłania.

Microsilver BG™: redukuje bakterie
Dekspantenol: wygładza i odżywia
Cynk: przyśpiesza gojenie i regenerację
Tensydy cukrowe: wyjątkowo łagodne oczyszczanie

Bardzo dobra tolerancja, nawet w przypadku
podrażnionej skóry, z tendencją do trądziku
Wyraźna redukcja sebum
Znacząca poprawa wyglądu skóry

Zaskórniki – charakterystyczne punkciki na
nosie i policzkach są bardzo uciążliwe i trudno
powstrzymać się od tego, żeby się ich pozbyć.
Niestety nie jest to dobry pomysł. Po pierwsze,
w ten sposób łatwiej dochodzi do podrażnień,
a naciskając zbyt mocno, można się nawet nabawić małych siniaków. Po drugie, rozszerzone
pory i tak znowu wypełnią się łojem. Niewątpliwie lepszym sposobem na walkę z zaskórnikami
jest codzienne, dokładne oczyszczanie.
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Microsilver BG™: redukuje bakterie i zapobiega
powstawaniu nowych zanieczyszczeń
Dekspantenol: wygładza i odżywia
Cynk: przyśpiesza gojenie i regenerację
Defensil: koi skórę, łagodzi i działa przeciwzapalne

Piękne zęby to zadbane zęby
Czy wiesz, że szkliwo zębów to najtwardsza tkanka w ludzkim organizmie? Musi codziennie bronić się przed różnymi atakami
spowodowanymi przez pożywienie i żucie. Pavel Hanzelka w swoim artykule*, podkreśla jak ważna jest właściwa dieta oraz pielęgnacja
jamy ustnej, aby cieszyć się pięknym i zadbanym uśmiechem:

Nadmiar cukrów w pożywieniu prowadzi do ich rozkładu mikrobiologicznego w jamie ustnej oraz powstawania kwasów
organicznych, jak kwas mlekowy, octowy, mrówkowy, propionowy oraz masłowy, które przyczyniają się do demineralizacji
szkliwa (wypłukują wapń ze szkliwa zębów, zamieniając go
na jony H+). Poziom pH w jamie ustnej oznacza dynamiczny
proces, który przebiega po spożyciu pokarmu, przy którym
regularnie „karmimy” także bakterie jamy ustnej, które następnie zakwaszają resztki jedzenia, przyklejone do zębów,
pH (szczególnie w okolicach zębów) spada poniżej 5,5, czyli
do wartości kwaśnych, przy czym demineralizacja (odwapnianie) zaczyna przeważać nad remineralizacją (uzupełnienie
ubytków) szkliwa zębów. Mechaniczne oczyszczanie zębów
po jedzeniu (szczoteczka do zębów, ale również guma do żucia) usunie resztki pokarmu wraz ze znaczną częścią bakterii,
a produkcja śliny podwyższa pH w jamie ustnej do ponad 5,5,
aż do wartości neutralnych (pH 7), kiedy zacznie przeważać
remineralizacja. Jeśli jednak po spożyciu pokarmu zęby nie
zostaną oczyszczone, z jego resztek i bakterii powstaje na
ich powierzchni właśnie płytka nazębna (bakteryjna), do której ślina już nie przeniknie i tym samym nie może efektywnie
zneutralizować kwasu, który powstaje w płytce. Niektóre
powierzchnie zębów (szczególnie wokół dziąseł oraz tam,
gdzie powierzchnia zębów nie jest gładka, np. powierzchnia
żucia zębów trzonowych) w przypadku niewłaściwej higieny
są praktycznie przez cały dzień wystawione na działanie kwaśnego pH, co prowadzi właśnie do demineralizacji szkliwa.

resztki pokarmu, które są trudne do usunięcia nawet przy
pomocy szczoteczki do zębów. Osadzają się tutaj również pozostałe bakterie, które rozkładają cukry oraz powstają wspomniane kwasy i prowadzą następnie do odwapnienia szkliwa.
W ten sposób koło się zamyka. (…) Najważniejszą zasadą jest
właściwe i regularne oczyszczanie zębów oraz oczywiście wybór dobrej jakościowo pasty do zębów.

Jak już powiedziano, demineralizacja powstaje ew. zaczyna
przeważać, kiedy poziom pH spada poniżej 5,5, co przy płytce
bakteryjnej następuje szybko. Powstałe w ten sposób ubytki
demineralizacyjne w szkliwie mogą prowadzić do powstania
zmian próchniczych. W tych ubytkach następnie zbierają się

powstaniu kwasów).
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Firma LR oferuje dobre jakościowo pasty do zębów Microsilver plus, a także gumę do żucia Microsilver plus, które
pomagają zadbać o czyste zęby i świeży oddech. Ważnym
składnikiem obu tych produktów jest mikrosrebro z gąb-

Skuteczność potwierdzona przez Dermatest:
Pasta do zębów: 90% osób potwierdziło stabilizację
dziąseł1
Guma do żucia wspomagająca higienę zębów likwiduje
83% bakterii2
antybakteryjna pasta do zębów przetestowana z udziałem 10 kobiet i mężczyzn
w wieku od 18 do 72 lat przez Dermatest GmbH w ciągu 4 tygodni w kwietniu
2006.
2
Dotyczy bakterii Streptococcus. Guma do żucia została przetestowana z udziałem 20 osób w wieku od 26 do 54 lat, przez Dermatest GmbH w ciągu 2 dni w
lutym 2010.
1

Pastę do zębów MICROSILVER, oprócz zwykłego mycia
zębów, można stosować także jak poniżej:

czastą strukturą. Gąbczasta struktura umożliwia dużą przyczepność i dzięki temu wielokrotnie zwiększa skuteczność
srebra. Pasta Microsilver zawiera także dekspantenol, który
wykazuje działanie łagodzące oraz cynk o działaniu antyoksydacyjnym. Deksapantenol (prowitamina B5) łagodzi nadwrażliwość zębów a cynk wspomaga ich regenerację. Innym
istotnym składnikiem pasty do zębów jest hydroksyapatyt,
który umożliwia ochronę przed powstawaniem drobnych
ubytków w szkliwie, jak również monofluorofosforan sodu,
który pomaga w mineralizacji szkliwa. Guma do żucia zawiera
erytrytol, ksylitol, sorbitol i maltitol, czyli alkohole cukrowe,
stosowane jako substancje słodzące. Nadają gumie słodki
smak, a przede wszystkim nie szkodzą zębom (nie są to cukry,
które zostałyby rozłożone przez bakterie przy jednoczesnym

Zarówno pasta do zębów, jak i guma do żucia marki
MICROSILVER chronią głównie przed bakteriami Streptococcus oraz Lactobacillus.

a/ redukcja nieprzyjemnego zapachu z jamy ustnej – pasek pasty nanieść na język i zostawić na chwilę, następnie dokładnie
wypłukać usta.
b/ czyszczenie przestrzeni międzyzębowych – nanieść pastę
na szczoteczkę do przestrzeni międzyzębowych i wyczyścić
je, pozostawić na chwilę, następnie wypłukać usta
c/ pielęgnacja/ochrona dziąseł – przy pomocy szczoteczki do
przestrzeni międzyzębowych wmasować pastę w dziąsła i pozostawić na pewien czas.
Oprócz produktów Microsilver, LR oferuje również żele do
zębów Aloe Vera, która zawiera ekstrakt z jeżówki (echinacei)
oraz propolis o właściwościach łagodzących. Ta pasta do zębów zawiera 43% żelu Aloe Vera. Dla zębów wrażliwych (reagujących na gorące, zimne, słodkie i kwaśne) skuteczna jest
ochronna pasta do zębów Aloe Vera z zawartością 40% żelu
Aloe Vera.
* Tekst na podstawie artykułu: MUDr. Pavel Hanzelka „PRODUKTY LR pro péci
o chrup a o dutinu ústní”

Pasta do zębów Microsilver Plus
Bakterie atakują szkliwo i mogą powodować próchnicę, paradontozę i nieświeży oddech. Pasta do zębów i guma do żucia Microsilver Plus
to kompletny program ochrony dla zdrowych zębów i dziąseł. Zawarty w produktach składnik czynny Microsilver skutecznie redukuje
bakterie, które są odpowiedzialne za problemy dentystyczne.

Microsilver Plus Pasta do zębów
Pasta do zębów Microsilver Plus oczyszcza i pielęgnuje wrażliwe zęby i dziąsła.
Zapobiega próchnicy, płytce nazębnej i zapaleniu dziąseł (profilaktyka paradontozy) i redukuje nieświeży oddech. Zawiera Microsilver BGTM, dekspantenol,
cynk, hydroksyapatyt oraz monofluorofosforan sodu (1450 ppm fluoru).

CYNK
WZMACNIA
I CHRONI
DZIĄSŁA

Sposób użycia:

1Dokładnie szczotkować zęby rano i wieczorem (po posiłkach) przez minimum
2 minuty.

Zastosowanie pasty Microsilver

MINERAŁ
HYDROKSYAPATYT
ODBUDOWUJE
NATURALNE SZKLIWO
ZĘBÓW, „NAPRAWIA”
SZORSTKĄ
POWIERZCHNIĘ ZĘBÓW
ORAZ DBA O MOCNE,
ZDROWE ZĘBY

Pasta Microsilver, stosowana codziennie rano i wieczorem do szczotkowania
zębów, zapewnia dobrą higienę jamy ustnej.
Nałóż odrobinę pasty na język i poczekaj parę minut. Eliminuje to bakterie
odpowiedzialne za nieświeży oddech i działa jak płyn do płukania ust.
Nałóż pastę na szczoteczkę do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych lub,
w razie potrzeby, miejscowo na dziąsła.

MICROSILVER
LIKWIDUJE
BAKTERIE
W JAMIE USTNEJ

Potwierdzona skuteczność: 90% uczestników badania potwierdziło
stabilizację dziąseł*
*Antybakteryjna pasta do zębów przetestowana z udziałem 10 kobiet i mężczyzn
w wieku od 18 do 72 lat przez Dermatest GmbH w ciągu 4 tygodni w kwietniu 2006

Zmniejszenie stanów zapalnych i krwawienia dziąseł o 16,67%*
*Antybakteryjna pasta do zębów przetestowana z udziałem 30 osób w wieku 21-65
lat, przy stosowaniu pasty dwukrotnie w ciągu dnia. Test przeprowadził Dermatest
GmbH w okresie 4 tygodni w listopadzie 2010.
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DEKSPANTENOL
KOI WRAŻLIWE
ZĘBY I DZIĄSŁA

Guma do żucia Microsilver wspomagająca higienę zębów
Częste pytania
Jakie zalety ma guma do żucia
Microsilver Plus wspomagająca
higienę zębów?

Czy osoby noszące protezę zębową
lub aparat ortodontyczny mogą
stosować tę gumę do żucia?

Guma do żucia Microsilver zawiera substancje
czynne stosowane w tradycyjnych gumach do
żucia dla wspomagania higieny zębów, a oprócz
tego zawiera wyjątkowy składnik aktywny MicroSilver. To unikalne połączenie zwiększa skuteczność pielęgnacji jamy ustnej.

Zasadniczo nie jest to wykluczone. Guma do żucia
Microsilver ma miękką konsystencję i mniej się klei
do zębów niż zwykłe gumy do żucia. Jednak nie
można w 100% wykluczyć przyklejenia się gumy
do aparatu lub protezy, dlatego w takich przypadkach radzimy, aby to wypróbować.

Kiedy zaleca się stosowanie gumy
do żucia MicroSilver Plus?

Czy guma do żucia wspomagająca
higienę zębów jest odpowiednia
również dla dzieci?

Z dentystycznego punktu widzenia stosowanie pielęgnacyjnej gumy do żucia jest zalecane
po każdym posiłku i przekąsce, zwłaszcza jeśli
pod ręką nie ma szczoteczki do zębów (w pracy,
w czasie podróży). Guma do żucia w redukuje
ilość bakterii odpowiedzialnych za powstawanie
kwasów, płytki nazębnej i próchnicy, a także pielęgnuje zęby.

Jak długo należy żuć gumę do żucia?
Co będzie, jeśli ktoś będzie ją żuł
dłużej?
Zalecamy żucie gumy przez co najmniej pięć minut, aby osiągnąć jak największą redukcję bakterii. Im dłużej się żuje gumę, tym bardziej skuteczne jest jej działanie.

ERYTRYTOL,
KSYLITOL, SORBITOL
I MALTITOL
POMAGAJĄ
ZAPOBIEGAĆ
ROZWOJOWI
BAKTERII

MICROSILVER
LIKWIDUJE
BAKTERIE
W JAMIE
USTNEJ

Żucie gumy jest zalecane od 6 roku życia. Jednak
decyzja zawsze należy do rodziców, którzy powinni stwierdzić, czy dziecko jest gotowe, żeby
żuć gumę. Generalnie guma do żucia Microsilver
może być stosowana również przez dzieci i młodzież.

Czy składnik Microsilver BGTM
powoduje skutki uboczne?
Nie, MicroSilver nie ma skutków ubocznych. Działanie opiera się wyłącznie na reakcjach fizycznych,
w wyniku których niszczone są bakterie. Microsilver nie ingeruje w procesy metabolizmu człowieka.

REGENERUJE
BŁONĘ ŚLUZOWĄ
JAMY USTNEJ,
REMINERALIZUJE
ZĘBY

* Dotyczy bakterii Streptococcus. Guma do żucia została przetestowana z udziałem 20 osób w wieku od 26-54 lat. Badanie
przeprowadził instytut Dermatest GmbH w okresie 2 dni w lutym 2010

Srebro od stuleci służy jako środek przeciwko zarazkom: np. srebrne kielichy, kawałki srebra
w naczyniach przeciwko psuciu się np. mleka itp. Działa na płaszczyźnie fizycznej i nie przenika do
metabolizmu człowieka.
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ZMNIEJSZA
POWSTAWANIE
PŁYTKI
NAZĘBNEJ

SYSTEM ANTI-AGE
ZEITGARD
Piękno zaczyna się w chwili,
kiedy decydujemy się być sobą.
Coco Chanel
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ZEITGARD: trzy dopasowane kroki do młodo wyglądającej skóry
Dążenie do ideału piękna oraz pragnienie zachowania młodego i pięknego wyglądu dotyczy nie tylko kobiet, lecz w coraz większym
stopniu także mężczyzn. Żyjemy aktywnie, musimy radzić sobie z wieloma wyzwaniami, presją czasu i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, dlatego potrzebujemy maksymalnie skutecznego, indywidualnie dopasowanego, szybkiego i nieskomplikowanego systemu pielęgnacji
skóry, który można z łatwością stosować na co dzień.

Oczyszczanie twarzy
Podstawą dobrej, skutecznej pielęgnacji jest
czysta cera. Dlatego pierwszym etapem jest
dokładne, głębokie oczyszczanie przy pomocy
urządzenia ZEITGARD 1 z technologią Microsilver oraz specjalnie dopasowanego żelu lub
kremu oczyszczającego. Zalecany czas oczyszczania to 1 minuta.
ZEITGARD 1 został nominowany do nagrody
German Design Award. Tym samym LR stoi
w jednym szeregu obok wiodących niemieckich przedsiębiorstw, które stawiają na nowoczesny design.

System anti-age
Kolejny etap pielęgnacji to ekskluzywny system anti-age, który
składa się ze specjalnych produktów anti-age oraz innowacyjnego urządzenia ZEITGARD 2. System ten pozwala zmniejszać
zmarszczki oraz sprawia, że skóra wygląda młodziej. Produkty anti-age takie jak krem-żel nawilżający ZEITGARD Anti-Age System lub
krem-żel regenerujący ZEITGARD Anti-Age System zostały dopasowane do różnych potrzeb skóry i mogą redukować oznaki upływającego czasu w sposób ukierunkowany i długotrwały.
Innowacyjny ZEITGARD 2 przy pomocy termicznej technologii
ciepła i zimna pomaga transportować substancje aktywne anti-age
do głębokich warstw skóry oraz optymalnie przyswoić dzięki funkcji masażu. Dodatkowo stymulowany jest metabolizm skóry, dzięki czemu jest ona lepiej chroniona przed szkodliwymi czynnikami.
Cały zabieg pielęgnacyjny z ZEITGARD 2 trwa 4 minuty.

Pielęgnacja cery
Uzupełnieniem obu pierwszych etapów jest indywidualnie dobrana, odżywcza pielęgnacja, dzięki której można się cieszyć
długotrwałymi i zadowalającymi rezultatami. Wybierz według
swoich potrzeb kremy na co dzień i produkty do zadań specjalnych, które zapewniają składniki pielęgnacyjne, ochronę
i promienny wygląd cery.
Program anti-age ZEITGARD z trzema krokami pielęgnacji stanowi kompletny system. Zasadniczo można stosować tylko jedną,
wybraną część tego programu, jednak dla uzyskania optymalnych
efektów, polecamy stosowanie wszystkich trzech kroków w ramach całościowej pielęgnacji. Zatem przed nałożeniem indywidualnie dobranego kremu anti-age, warto najpierw oczyścić skórę z
ZEITGARD 1 oraz wykonać zabieg pielęgnacyjny z ZEITGARD 2,
aby w ten sposób perfekcyjnie przygotować skórę do pielęgnacji.

Filozofia programu ZEITGARD
ZEITGARD to innowacyjny, całościowy, skuteczny i długofalowy program pielęgnacji twarzy. Aby uzyskać maksymalne rezultaty, połączyliśmy innowacyjną technologię (czyli zaawansowane urządzenia kosmetyczne) z najwyższej jakości kosmetykami, a wszystko w oparciu o procesy w skórze. Podstawą dla stworzenia skutecznych produktów pielęgnacyjnych oraz technologii była obserwacja naturalnych procesów fizjologicznych zachodzących w skórze. Aby móc spełnić wszystkie potrzeby skóry, program ZEITGARD podzielono na trzy dopasowane do siebie kroki. Filozofia
ZEITGARD to 5 minut dla głębokiego oczyszczania oraz pielęgnacji dopasowanej do wieku i typu skóry.
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Krok 1: system oczyszczania ZEITGARD dla nieskazitelnie czystej cery
10x skuteczniejsze niż tradycyjne
oczyszczanie!
Manualne oczyszczanie skóry może usunąć jedynie większe
zanieczyszczenia. Większych cząsteczek, które gromadzą się
w drobnych wgłębieniach skóry i porach, nie można dokładnie usunąć ręcznie. System ZEITGARD umożliwia dokładne
oczyszczenie nawet tych obszarów skóry. Dzięki połączeniu
specjalnych włókien szczoteczki oraz produktów oczyszczających, które tworzą strukturę „siateczki”, możliwe jest usunięcie zanieczyszczeń nawet z trudno dostępnych obszarów.
W ten sposób skóra jest oczyszczona nawet 10x dokładniej
niż podczas tradycyjnego oczyszczania dłonią. Skóra jest
wyczuwalnie bardziej miękka, świeża, zadbana i optymalnie
przygotowana do pielęgnacji. Składniki pielęgnacyjne mogą
bez przeszkód przenikać w głąb skóry i rozwinąć swoje pełne
działanie. Dodatkowo szczoteczka delikatnie stymuluje skórę,
dzięki czemu zachowuje ona elastyczność oraz młody i jędrny
wygląd. Skóra odzyskuje świeży, zaróżowiony koloryt. Usunięcie nadmiaru sebum oraz obumarłego naskórka pozwala
uregulować aktywność skóry. W ten sposób można zmniejszyć, a nawet uniknąć niedoskonałości.

Dokładne i łagodne oczyszczanie dla
każdego typu skóry
Urządzenie oczyszczające ZEITGARD jest odpowiednie dla
osób w różnym wieku, dla każdego rodzaju cery, zarówno
dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Urządzenie nie jest zalecane
jedynie dla dzieci i osób z wyraźnymi problemami dermatologicznymi. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z
dermatologiem. Zasadniczo urządzenie oczyszczające ZEITGARD jest odpowiednie dla każdego typu skóry (skóra normalna, sucha, tłusta, mieszana). Osobom o wrażliwej skórze
rekomendujemy delikatną szczoteczkę typu „soft” z różowymi włóknami, do tego polecamy również łagodny krem
oczyszczający. Jeśli nie występuje nadwrażliwość, polecamy
szczoteczkę typu „classic” z niebieskimi włóknami, a do tego
żel oczyszczający, który dodatkowo odświeża skórę.
Również Panowie mogą z powodzeniem stosować ZEITGARD. Męska skóra ze względu na swoją specyfikę (większe
pory, zwiększona produkcja sebum) wymaga bardziej intensywnego oczyszczania. W ten sposób można także uniknąć
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uciążliwego wrastania włosków na twarzy.
Istnieją różne rodzaje trądziku, które wymagają różnych form
terapii – przed zastosowaniem urządzenia radzimy skonsultować się z dermatologiem. Obowiązuje ogólna zasada, aby nie
używać urządzenia oczyszczającego w przypadku „otwartego”
trądziku, ponieważ może wtedy dojść do rozprzestrzeniania
się infekcji na twarzy. Jeśli trądzik ustąpił, można powoli rozpocząć stosowanie 1–3 razy w tygodniu.
Urządzenia oczyszczającego ZEITGARD nie można stosować
w przypadku występowania następujących objawów:
jeśli występuje sezonowa lub stała, wzmożona alergia
skórna lub poważne poparzenie słoneczne,
jeśli masz małe i / lub otwarte rany lub przyjmujesz
leki, które mogą powodować nadwrażliwość skóry
(np. antybiotyki).

Regulacja intensywności
Dzięki różnym poziomom można dostosować intensywność
oczyszczania do potrzeb skóry. Na początku zaleca się rozpoczęcie od pierwszego, najlżejszego stopnia. Po fazie przyzwyczajenia się można zwiększyć prędkość. Poziom 1 to wyjątkowo łagodne oczyszczanie, zalecane na początku stosowania.
Poziom 2 zapewnia bardziej intensywne oczyszczanie. Poziom 3 daje największe efekty i jest idealny dla mniej wrażliwych partii skóry oraz dla bardzo intensywnego oczyszczania.

Wystarczy 1 minuta dziennie dla piękna!
Promienna, czysta skóra w minutę? Z ZEITGARD to możliwe.
Włącz rytuał oczyszczania cery do swojego codziennego programu pielęgnacji! Urządzenie kosmetyczne ZEITGARD oraz
produkty oczyszczające z tej serii zostały tak dopasowane,
aby można było korzystać z nich codziennie. Jednak zalecamy obserwować skórę zarówno podczas stosowania, jak i po
każdym zabiegu oczyszczania. Na początku mogą wystąpić
pojedyncze, lekkie reakcje skórne, które szybko ustępują.
Ewentualne, początkowe reakcje, świadczą o skuteczności.
Oczyszczanie jest nie tylko potrzebne – powinno być także
przyjemne! Taki właśnie jest rytuał oczyszczający z urządzeniem ZEITGARD. Nie trzeba go mocno przykładać do skóry.
Ważne jest, aby główka szczoteczki znajdowała się bezpośrednio na powierzchni skóry. Przesuwaj szczoteczkę spokojnymi, kolistymi ruchami po poszczególnych partiach skóry.

Specjalna struktura szczoteczki
Włókna szczoteczki mają zaokrąglone końcówki, dzięki
czemu oczyszczanie jest wyjątkowo delikatne. Szczoteczka
oscyluje, dokładne usuwając zanieczyszczenia i pozostałości
makijażu. Czyni to delikatniej i skuteczniej niż obracająca się
szczoteczka. Opracowane specjalnie dla LR włókna szczoteczki pozostają higienicznie czyste aż do 3 miesięcy dzięki
antybakteryjnemu działaniu MICROSILVER.
Miękka szczoteczka („soft”), którą można rozpoznać po
jasnoróżowym wzorze, posiada wyjątkowo delikatne
włókna. Dzięki temu jest bardzo miękka i przyjemna dla skóry. Specjalna struktura włókien zapewnia skuteczne oczyszczanie skóry i optymalne usuwanie naturalnych zanieczyszczeń. Ten rodzaj szczoteczki jest odpowiedni zwłaszcza w
przypadku lekkich zanieczyszczeń oraz dla osób o wrażliwej
skórze, która jest skłonna do zaczerwienienia i ma raczej
małe pory.
Klasyczna szczoteczka („classic”), którą można rozpoznać po
jasnoniebieskim wzorze, jest wyposażona w nieco mocniejsze
i grubsze włókna niż szczoteczka miękka. Przy pomocy tej
szczoteczki można usunąć więcej silniejszych zanieczyszczeń,
oczyszczanie skóry jest bardzo skuteczne, a zarazem łagodne
dla skóry. Ten rodzaj szczoteczki polecamy osobom ze skórą
normalną, która nie reaguje podrażnieniem na pielęgnację
i oczyszczanie.

Jedyny taki produkt z Microsilver
- dla większej higieny
Składnik MICROSILVER BG™ działa jak tarcza ochronna:
redukuje bakterie i zapobiega ich namnażaniu się. Jony srebra za pomocą ruchu molekularnego docierają z wnętrza
włókien na powierzchnię. Tym samym na włóknach stale
utrzymywana jest antymikrobiologiczna „tarcza ochronna”.
To oznacza najwyższą, higieniczną czystość! Nie musisz martwić się tym, co może gromadzić się na włosiu szczoteczki.
Przy normalnym trybie użytkowania, higieniczna czystość
jest zapewniona przez 3 miesiące. Należy pamiętać, że jony
srebra działają wyłącznie na powierzchni włókien, dlatego
po każdym użyciu należy oczyszczać szczoteczkę z widocznych zabrudzeń.

Częste pytania na temat szczoteczki ZEITGARD 1
Jak często należy wymieniać główkę szczoteczki?
Szczoteczkę ZEITGARD można porównać ze szczoteczką elektryczną
do zębów, z tym, że jamie ustnej znajduje się znacznie więcej bakterii
niż na skórze. Szczoteczkę do zębów wymienia się co miesiąc, maksymalnie co 2 miesiące. Dzięki unikalnej warstwie MICROSILVER BGTM
na włóknach szczoteczki ZEITGARD, główkę szczoteczki wystarczy
wymieniać co 3 miesiące (jeśli szczoteczka jest używana raz dziennie).
Jeśli używasz szczoteczki częściej niż raz dziennie, trzeba ją częściej
wymieniać.

Jakie stosować produkty oczyszczające?
Nasze produkty oczyszczające ZEITGARD są dopasowane do szczoteczek i razem wykazują wysoką kompatybilność. Ich konsystencja
(stopień lepkości) została tak opracowana, aby na każdym poziomie
prędkości produkt nie spływał ani nie rozpryskiwał się. Udowodniony
efekt oczyszczania jest zapewniony tylko w połączeniu z linią produktów oczyszczających ZEITGARD. Generalnie nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli ktoś chciałby używać innych produktów, np. swojego ulubionego mleczka Aloe Vera, jednak nie możemy zapewnić tego samego
efektu.
Jeśli ktoś jest przyzwyczajony do tego, żeby oczyszczać twarz wyłącznie wodą, jest to zasadniczo możliwe z urządzeniem ZEITGARD,
jednak na dłuższą metę niezalecane. Skóra potrzebuje kosmetyku
oczyszczającego, który umożliwia dokładne uwolnienie jej od zanieczyszczeń i makijażu.
Jasnoróżowy krem oczyszczający dla skóry wrażliwej: delikatne
oczyszczanie, nawilżenie i ukojenie skóry. Krem z ekstraktem z bawełny został specjalnie opracowany z myślą o skórze delikatnej i wrażliwej. Kremowa konsystencja piany relaksuje i uspokaja skórę.
Jasnoniebieski żel oczyszczający dla każdego typu skóry: intensywne
oczyszczanie i odżywianie. Neutralne pH zawarte w lekko pieniącym
się żelu sprawia, że Twoja skóra jest gładka i świeża. Wydajność obu
produktów: 30 aplikacji (125 ml / 1 miesiąc).

Czy urządzenie oczyszczające ZEITGARD działa
jak peeling?
Oprócz intensywnego oczyszczania z urządzeniem ZEITGARD, można dodatkowo raz w tygodniu stosować peeling. Urządzenie ZEITGARD uwalnia skórę od pozostałości makijażu oraz nadmiaru sebum
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i innych zanieczyszczeń. Jednak aby pozbyć się zrogowaciałego naskórka, dodatkowo polecamy łagodny peeling Aloe Vera. Uwaga: nie
należy stosować peelingu Aloe Vera wraz z urządzeniem!

Czy można usuwać szczoteczką makijaż?
Oczywiście. Dzięki temu skóra jest głęboko oczyszczona, a zalegające na niej cząsteczki są w łagodny sposób usuwane. W przypadku
bardzo silnego makijażu możesz wstępnie oczyścić twarz chusteczką
kosmetyczną, aby uniknąć silnego przebarwienia szczoteczki. Skóra
odzyskuje świeży, różowy koloryt. Może się zdarzyć, że trzeba będzie wydłużyć czas stosowania, ponieważ zaprogramowany czas 60
sekund okaże się zbyt krótki. Można również ostrożnie, tylko przez
kilka sekund przejechać szczoteczką po ustach, aby pozbyć się śladów
mocnej szminki (Jednak bardziej skoncentruj się na bruzdach nosowo-wargowych. Efekt „treningu” wkrótce da o sobie znać).
UWAGA: omijaj okolice oczu! Okolice oczu są bardzo wrażliwe i mogą
być oczyszczane tylko dłonią, przeznaczonymi do tego celu produktami. Polecamy płyny do demakijażu Deluxe lub Colours. Wskazówka:
Możesz przez kilka sekund przytrzymać szczoteczkę po obu stronach
twarzy przy tzw. kurzych łapkach. Celem takiego „treningu” jest redukcja drobnych linii.

Co robić, jeśli po oczyszczaniu z ZEITGARD skóra
jest zaczerwieniona i podrażniona?
W przypadku wrażliwej skóry lub braku dostatecznych informacji,
radzimy skonsultować się z dermatologiem, który może dokładnie
ocenić typ skóry oraz udzielić informacji o stosowaniu szczoteczki
oczyszczającej. Może wystąpić zaczerwienienie, które jest głównie
wynikiem pobudzenia mikrocyrkulacji krwi. Jeśli po paru dniach wystąpią krostki, jest to efekt oczyszczania. Należy wówczas skrócić czas
stosowania, aż stan skóry poprawi się i nastąpi regeneracja. Przed zastosowaniem nowego produktu oczyszczającego na twarzy, należy
wypróbować go na skórze przedramienia. Niektóre produkty, w tym
te zawierające kwasy, mogą podrażniać skórę, jeśli są używane wraz
ze szczoteczką. Jeśli wystąpiło podrażnienie, pozwól skórze odpocząć,
a następnie nałóż kojący koncentrat Aloe Vera i odrobinę kremu AV
z propolisem. Następnego dnia ostrożnie ponów próbę oczyszczania
za pomocą szczoteczki. Z reguły urządzenie ZEITGARD nie wywołuje
podrażnień. Nie należy stosować go wraz z mechanicznymi peelingami np. mikrodrobinkami lub zmielonymi muszlami.

Ogólnie można rozróżnić ruchy
rotacyjne i oscylacyjne.
Większość szczoteczek wykonuje
na skórze ruchy rotacyjne
(obrotowe). Natomiast szczoteczki
oscylacyjne poruszają się z dużą
prędkością (kilka tysięcy razy na
minutę) raz w jedną, raz w drugą
stronę. To duża różnica dla naszej
skóry, ponieważ ta częstotliwość
pozwala oczyścić skórę, nie
wywołując podrażnień. Inne
techniki, np. rotacja, powodują
obciążenie skóry w jednym
kierunku.

Poczuj i zobacz różnicę z urządzeniem
oczyszczającym ZEITGARD 1

10X SKUTECZNIEJSZE

ŁATWY

OCZYSZCZANIE

W UŻYCIU

ODPOWIEDNI

PRZETESTOWANY

DLA KAŻDEGO

DERMATOLOGICZNIE

RODZAJU SKÓRY

TECHNOLOGICZNIE ZAAWANSOWANA, OSCYLUJĄCA SZCZOTECZKA
Z UNIKATOWYM SYSTEMEM HIGIENY MICROSILVER
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Twój rytuał oczyszczający z ZEITGARD 1 krok po kroku

1

Czy naładowałeś baterię swojego
ZEITGARD do pełna? Możesz zaczynać!

urządzenia

Urządzenie ZEITGARD służy do oczyszczania twarzy
i usuwania makijażu. Urządzenie oczyszczające nie jest
odpowiednie do wrażliwych okolic oczu! Demakijaż oczu
należy wykonać oddzielnie.
W przypadku bardzo mocnego makijażu możesz wstępnie oczyścić twarz chusteczkami kosmetycznymi, dzięki
temu zapobiegniesz zbytniemu przebarwieniu szczoteczki.

3

Weź teraz urządzenie ZEITGARD do ręki i trzymaj
chwilę pod bieżącą wodą. Powód: włókno stanie się
bardziej miękkie i chłonne na krem lub żel oczyszczający. Ostrożnie strząśnij nadmiar wody, tak aby w trakcie
pracy woda nie ociekała po ręce.

5

Włącz urządzenie ZEITGARD poprzez naciśnięcie
i przytrzymanie przycisku ON przez ok. 3 sekundy.
Kolejnym naciśnięciem wybierz właściwy poziom.
Małe diody wskazują poziom, który został wybrany.
Przez pierwsze 14 dni wykonuj oczyszczanie na
poziomie 1 i podwyższaj go dopiero wówczas, gdy
skóra przyzwyczai się do takiej formy oczyszczania.
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2

Teraz weź główkę szczoteczki przeznaczoną dla swojego rodzaju skóry i nałóż ją na urządzenie aż usłyszysz
klik. Szczoteczka jest założona i gotowa do pracy.
Podobnie jak w przypadku szczoteczki do zębów, każda
osoba powinna mieć własną końcówkę szczoteczki.

4

Zwilż lekko twarz. Poprzez dwukrotne naciśnięcie
pompki nałóż na środek główki szczoteczki odpowiedni
produkt oczyszczający.

6

Oczyszczanie rozpocznij na policzku wykonując okrężne ruchy i lekko dociskając do skóry, ruchy kieruj w
stronę podbródka. Zaleca się oczyszczać każdą partię
twarzy przez 20 sekund, co jest sygnalizowane impulsem na urządzeniu i sygnałem akustycznym. Wówczas
należy zmienić policzek i oczyszczać twarz w kierunku podbródka przez kolejnych 20 sekund. Następne
20 sekund poświęć na oczyszczanie czoła i nosa.
Nigdy nie stosuj szczoteczki w okolicach oczu. Nawet
zamknięte oczy są wyjątkowo wrażliwe! Wskazówka: możesz przez kilka sekund przytrzymać szczoteczkę po obu stronach twarzy, przy tzw. kurzych
łapkach. Efektem takiego «treningu» będzie redukcja
drobnych linii.

Twój rytuał oczyszczający z ZEITGARD 1 krok po kroku

7

Ciesz się swoim nowym rytuałem oczyszczającym! Zamknij oczy i
zrelaksuj się. Zataczaj delikatnie kręgi przy liniach i zmarszczkach,
przykładowo po bokach twarzy w kierunku włosów, nad ustami
i nad bruzdą nosowo-wargową. Efekt treningu będzie wkrótce
widoczny. Zachowaj ostrożność i powściągliwość zwłaszcza na
początku, gdyż z doświadczenia wiemy, że właśnie wtedy trudno
przerwać oczyszczanie, bo jest ono tak przyjemne. Mniej znaczy
więcej, za to regularnie. Przez pierwsze 14 dni radzimy trzymać
się zalecanego czasu 1 minuty, aby powoli przyzwyczajać skórę do
oczyszczania szczoteczką.

9

Następnie odłóż urządzenie ZEITGARD na bok i dłonią lub gąbeczką oraz dużą ilością wody zmyj pozostałości produktu. Czy to nie
jest zadziwiające, że po oczyszczaniu twarzy nie występuje uczucie
napięcia, a skóra jest miękka jak aksamit? To właśnie kolejna różnica
pomiędzy oczyszczaniem ręcznym i przy użyciu urządzenia. Twoja
skóra jest ożywiona, dobrze ukrwiona i sama wyrównuje poziom
nawilżenia. To widać i czuć: czujesz się jak po nałożeniu dobrego
kremu.

8

Gdy oczyścisz twarz, poświęć kolejną minutę na
oczyszczanie szyi i dekoltu. Urządzenie nadaje się
także do stosowania na ramionach i na przesuszonych łokciach.

10

Po osuszeniu twarzy obejrzyj swój ręcznik.
Pozostał biały. Nie ma śladów typowych pozostałości po oczyszczaniu twarzy.

Zasady prawidłowego stosowania możesz także
obejrzeć w filmie instruktażowym ZEITGARD.
Znajdziesz go w materiałach do pobrania na
stronie internetowej www.LRworld.com

11

Na koniec sięgnij po swój ulubiony kosmetyk pielęgnacyjny (serum, krem lub maskę), a przekonasz się, że możesz go dozować w
mniejszej ilości. Twoja skóra potrzebuje mniejszej ilości kosmetyku,
ponieważ zwiększa się jej zdolność wchłaniania. Zawarte w kremie
substancje czynne mogą lepiej wnikać w skórę, a tym samym osiągasz ciągłą poprawę stanu swojej skóry. To wspaniałe!
Do pielęgnacji skóry po zabiegu oczyszczania firma LR oferuje
w swoim portfolio szeroką ofertę produktów (np. Nanogold, Serox, Beauty Diamonds, Aloe Vera, Powerlift oraz Platinum)

Zaraz po użyciu umyj swoją szczoteczkę za pomocą wody i delikatnego żelu lub mleczka myjącego. W ten sposób usuniesz też przebarwienia.
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Ważne:
szczoteczka powinna stać na stacji ładującej bez
nasadki ochronnej. Pozwól, aby szczoteczka wyschła
na powietrzu. Nasadka ochronna jest dobrym rozwiązaniem podczas podróży.

Krok 2: system anti-age ZEITGARD
Zeitgard 2 – element kompleksowego programu anti-age – to kolejny milowy krok firmy LR w obszarze pielęgnacji skóry. Dzięki połączeniu
kosmetyki aparatywnej i manualnej hasło „ZEITGARD – for timeless beauty” nabiera nowego znaczenia. Celem jest aktywacja naturalnych
procesów metabolizmu w skórze.

Stworzony w oparciu o fizjologiczne
procesy w skórze
Z uwagi na czynniki indywidualne (zbyt mało snu, nikotyna,
stres, niewłaściwa dieta, promieniowanie słoneczne itd.) oraz
naturalny proces starzenia powstawanie zmarszczek i utrata
gładkiej skóry wydają się nieuniknione. Pomocny okazuje się
ZEITGARD 2. Przy użyciu tradycyjnej, manualnej aplikacji
produktów anti-age jesteśmy w stanie dotrzeć tylko do zewnętrznej warstwy skóry, czyli naskórka (epidermis), podczas
gdy połączenie produktów pielęgnacyjnych i urządzenia kosmetycznego pozwala przeniknąć do głębszych warstw skóry.
Aby możliwa była regeneracja skóry, działanie powinno obejmować skórę właściwą (dermis), która stanowi centrum kolagenu i elastyny, czyli substancji zapewniających elastyczność i
wzmacniających skórę.

Technologia
ZEITGARD 2 to innowacyjne urządzenie kosmetyczne, które
umożliwia bardziej intensywną pielęgnację i głębsze działanie. Centralnym elementem ZEITGARD 2 jest głowica ze stali
szlachetnej, która działa w oparciu o innowacyjną technologię
i może być stosowana do pielęgnacji skóry z oznakami starzenia. Nowością jest tutaj połączenie technologii termicznej
oraz wibracji. Za pomocą przycisku można uruchomić ogrzewanie stalowej płytki do 42 stopni lub schłodzenie do 5 stopni. Dodatkowo masaż aktywuje skórę.
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Naturalnie innowacyjna zasada działania
ZEITGARD 2 wykorzystuje połączenie technologii termicznej oraz wibracji. Obie znane w dermatologii metody bazują
na naturalnych procesach zachodzących w skórze oraz jej
reakcjach dostosowawczych.
W fazie ciepła pory skórne otrzymują sygnał przegrzania
tzn. temperatura na zewnątrz jest zbyt wysoka i organizm
musi się schłodzić. W rezultacie pory skórne otwierają się.
W tym samym momencie aplikowane są produkty anti-age
ZEITGARD i składniki aktywne mogą przenikać do głębszych warstw skóry.
W drugim etapie, fazie zimna, uruchamiany jest drugi mechanizm obronny. Schłodzenie skóry sugeruje, że organizmowi zagraża wyziębnięcie na skutek niskich temperatur i
jest sygnałem do zamknięcia porów. Produkt anti-age, który
przeniknął już w głąb skóry, jest praktycznie zamykany wewnątrz skóry.
Oba efekty wspiera wytwarzana przez ZEITGARD 2 wibracja, która działa bezpośrednio na tkankę łączną, dzięki
czemu stymulowana jest mikrocyrkulacja w obrębie drobnych naczyń krwionośnych. Tym samym poprawia się zaopatrzenie skóry w składniki regenerujące oraz usuwane są
substancje szkodliwe. Ponadto masaż wspomaga transport
składników do głębszych warstw skóry. Metodę można
porównać do masażu w salonie kosmetycznym, kiedy kosmetyczka delikatnie wklepuje składniki aktywne w skórę,
aby się lepiej wchłonęły. Wibracja przypomina ten proces,

jednak ma znacznie wyższą częstotliwość i skuteczność.
W rezultacie składniki czynne mogą przeniknąć znacznie
głębiej i wykazywać swoje działanie w warstwie skóry właściwej, odpowiedzialnej za tworzenie nowych komórek.

Zalety:
Bezpieczne i długotrwałe rozwiązanie dostosowane do
użytku domowego
Szybki i prosty sposób użycia
ZEITGARD 2 oraz wykorzystane w nim technologie działają w oparciu o procesy fizjologiczne w skórze

ZEITGARD 2
Zatrzymaj czas dla swojej skóry

WYCZUWALNA
SKUTECZNOŚĆ JUŻ OD
PIERWSZEJ CHWILI

PRODUKTY ANTI-AGE SĄ
ZATRZYMYWANE WEWNĄTRZ
SKÓRY I MOGĄ WYKAZYWAĆ
PEŁNE DZIAŁANIE

POŁĄCZENIE TRZECH
BADANIA DERMATEST
POTWIERDZAJĄ
DZIAŁANIE

STYMULACJA SKÓRY
DZIĘKI TECHNOLOGII
TERMICZNEJ (CIEPŁA I ZIMNA)
ORAZ MASAŻOWI

117

ZNANYCH W DERMATOLOGII
METOD

Produkty ZEITGARD anti-age
Krem-żel nawilżający

Serum pod oczy

Odpowiedni dla osób już w młodym wieku przy pierwszych oznakach
starzenia. Intensywnie nawilża bez pozostawiania tłustej warstwy
i wspiera strukturę skóry. Nawilżający krem-żel pomaga wzmacniać
i definiować skórę twarzy. Bogata formuła wzmacnia struktury przy
pierwszych oznakach starzenia. Nawilżający krem-żel zawiera składniki tworzące strukturę skóry, które są istotne w grubszych warstwach
skóry np. na czole. Celem jest przeniknięcie składników w głąb skóry
i wypełnienie jej od środka.

Skóra wokół oczu jest cienka i bardziej narażona na
powstawanie zmarszczek. Lekka, delikatna formuła serum szybko się wchłania. Serum jest wydajne
(wystarczy minimalna ilość) oraz odpowiednie do
każdego typu skóry, dla kobiet i mężczyzn.

Zaleca się rozpoczynanie pielęgnacji od okolicy oczu.

Sposób użycia:

1 Nałóż na opuszki palców kroplę serum.

1Krem-żel nawilżający można stosować na czoło i policzki.
2Na policzki lub czoło odmierzyć szpatułkę kremu-żelu.
3Wmasować krem-żel w skórę przy użyciu urządzenia
ZEITGARD 2 zgodnie z poniższą instrukcją.

Czoło: po nałożeniu produktu, na czole wykonać 10 ruchów w kształcie litery S, od lewej górnej części do prawej dolnej części czoła. 30
sekund fazy ciepła plus 30 sekund fazy zimna w sumie daje 1 minutę
dla pielęgnacji czoła. Policzki: nałożyć odrobinę kremu-żelu i prowadzić urządzenie od kości policzkowej w kierunku czubka nosa, wzdłuż
bruzdy nosowo-wargowej aż do podbródka. Przeznaczyć po 30 sekund na fazę ciepłą i zimną na każdym policzku, łącznie zabieg na oba
policzki trwa 2 minuty.
Składniki: połączenie substancji czynnych Patch H2O oraz Ultra
Filling Spheres.

Sposób użycia:

2 Przy zamkniętych powiekach, opuszkami palców
delikatnie rozprowadź serum na skórze pod
oczami oraz na skroniach. Warstwa serum
umożliwia prowadzenie urządzenia ZEITGARD

3 Uruchom urządzenie ZEITGARD 2 krótkim

naciśnięciem przycisku. Włącza się tryb ciepła
(zapala się czerwona lampka). W okolicy oczu
nie zaleca się stosowania funkcji masażu (wibracji).
Prowadź urządzenie powoli 5x w jedną i w drugą
stronę, łącznie przez 5 sekund.

4 W podobny sposób użyj urządzenia ZEITGARD 2
w trybie zimna (niebieska lampka).

Składniki: specjalna kompozycja substancji czynnych Patch H2O oraz Ultra Filling Spheres zapewnia
delikatnej skórze wokół oczu nawilżenie, zwiększa
napięcie i elastyczność.

Patch H2O zawiera naturalnie występujący w skórze kwas hialuronowy, który znajduje się
w tkance łącznej i ma decydujące znaczenie dla nawilżenia skóry. Kwas hialuronowy wiąże
nawet 600-krotną ilość wody. Jest to ważne dla regeneracji i pielęgnacji skóry, ponieważ dzięki
nawilżeniu można poprawić elastyczność skóry i zapobiegać powstawaniu zmarszczek na skutek
przesuszenia.
Ultra Filling Spheres można sobie wyobrazić jako małe kuleczki: początkowo puste cząsteczki są
w stanie wchłonąć wilgoć jak gąbka i zwiększyć objętość. Dzięki temu zmarszczki są wypełniane,
a skóra sprawia wrażenie ujędrnionej, gładszej, bardziej elastycznej i świeżej.
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Produkty ZEITGARD anti-age
Krem-żel regenerujący

Badanie systemu ZEITGARD anti-age

Specjalnie dopasowana kompozycja substancji czynnych dla regeneracji dojrzałej skóry kobiet i mężczyzn. Pielęgnuje skórę od wewnątrz i może redukować głębokość zmarszczek. Wraz z wiekiem struktura skóry ulega osłabieniu, a kontury twarzy wiotczeją, tkanka łączna traci elastyczność, napięcie i
gęstość. Dlatego potrzebne jest dodatkowe wsparcie dla struktury głębszych warstw skóry. Krem-żel
regenerujący anti-age wspiera struktury komórek dzięki głębokiemu i skutecznemu działaniu kompleksów strukturotwórczych, które są szczególnie ważne dla grubszych warstw skóry np. na policzkach. Celem jest dotarcie substancji czynnych do głębokich warstw, dzięki czemu mogą one wypełniać
skórę od wewnątrz.
Sposób użycia:

1Krem-żel regenerujący można stosować na czoło i policzki.
2Na policzki lub czoło odmierzyć szpatułkę kremu-żelu.
Wmasować krem-żel w skórę przy użyciu urządzenia ZEITGARD 2 zgodnie z poniższą
instrukcją.

3

Czoło: po nałożeniu produktu, na czole wykonać 10 ruchów w kształcie litery S, od lewej
górnej części do prawej dolnej części czoła.
30 sekund fazy ciepła plus 30 sekund fazy
zimna w sumie daje 1 minutę dla pielęgnacji
czoła. Policzki: nałożyć odrobinę kremu-żelu
i prowadzić urządzenie od kości policzkowej w
kierunku czubka nosa, wzdłuż bruzdy nosowo-wargowej aż do podbródka. Przeznaczyć po 30
sekund na fazę ciepłą i zimną na każdym policzku. Łącznie zabieg na oba policzki trwa 2 minuty.
Składniki: dopasowana do potrzeb dojrzałej
skóry kompozycja Patch H2O oraz Ultra Filling
Spheres może redukować głębokość zmarszczek. Substancja Patch H2O oraz wyjątkowo
wysokie stężenie Ultra Filling Spheres wspierają skórę od środka. Połączenie działania nawilżającego Patch H2O oraz chłonności Ultra
Filling Spheres, które zwiększają objętość, widocznie przeciwdziała procesowi starzenia się
skóry. Cera sprawia wrażenie świeższej, gładszej, ujędrnionej i bardziej elastycznej.
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Skuteczność
udowodniona naukowo*
Przy regularnym stosowaniu,
system anti-age ZEITGARD
pozwala wyraźne zmniejszyć
zmarszczki. 80% użytkowniczek potwierdza nawet widoczny natychmiastowy efekt*.
System anti-age ZEITGARD
został przetestowany w badaniach naukowych i pozwala na
osiągnięcie doskonałych
rezultatów.

95%

Polepszone wchłanianie substancji czynnych

95%

Poprawa nawilżenia skóry

90%

Zmiana elastyczności skóry

80%

Rezultaty widoczne i wyczuwalne natychmiast

75%

Widocznie odmłodzona skóra wokół oczu

* Badanie Dermatest z udziałem 40 osób w lipcu i sierpniu 2015 r.

Sposób użycia ZEITGARD 2

1

OCZYSZCZANIE TWARZY

1x

Oczyść twarz przy pomocy ZEITGARD 1. Dzięki temu Twoja
skóra jest delikatnie i głęboko oczyszczona i tym samym idealnie przygotowana do dalszej pielęgnacji.

3

OKOLICA OKA – ZABIEG ZIMNEM
Ponownie naciśnij 1x krótko przycisk On/Off, aby uruchomić funkcję zimna. Zapala się niebieska lampka.

W rozdziale o oczyszczaniu odnajdziesz wskazówki dotyczące sposobu użycia ZEITGARD 1.

Ponownie przesuwaj urządzenie powoli 5x w jedną i w
drugą stronę, łącznie 10 razy. Powtórz zabiegi ciepłem i
zimnem w okolicy drugiego oka.

1x

Wyłącz ZEITGARD 2 (przytrzymaj przycisk On/Off przez
Po oczyszczaniu polecamy tonik Nanogold lub
Beauty Diamonds.

3 sekundy).
Wyczyścić ZEITGARD 2 ściereczką Microsilver.

2

4

OKOLICA OKA – ZABIEG CIEPŁEM

CZOŁO – ZABIEG CIEPŁEM

Rozpoczynaj zabieg od okolicy oczu. Nałóż na opuszki
palców kroplę serum pod oczy Zeitgard.

1x

Przy zamkniętych powiekach, delikatnie rozprowadź
serum na skórę pod oczami oraz po bocznej stronie. Pozostaw serum na skórze, aby móc łatwo przesuwać urządzenie ZEITGARD 2 po skórze.
Teraz uruchom ZEITGARD 2 przyciskiem On/Off (przytrzymaj przez 3 sekundy). Zapala się czerwona lampka,
rozpoczyna się zabieg ciepłem. Po kilku sekundach urządzenie jest ogrzane do 42 stopni.
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Na czoło nałóż szpatułką odrobinę nawilżającego kremu-żelu ZEITGARD lub regenerującego kremu-żelu
ZEITGARD (w zależności od potrzeb skóry).

1x

Ponownie uruchom ZEITGARD 2 przyciskiem On/Off
(przytrzymaj przycisk On/Off przez 3 sekundy). Zabieg
ciepłem rozpoczyna się. Przez kolejne krótkie wciśnięcie przycisku On/Off możesz równolegle do zabiegu ciepłem dołączyć funkcję wibracji.
Tym razem na czole zakreślaj esowaty kształt. Rozpocznij u góry po lewej stronie i kieruj się w prawą stronę na
dół. Łącznie wykonaj 10 takich ruchów.

Ustaw ZEITGARD 2 płasko po zewnętrznej stronie skóry
od okiem i lekko dociskając, prowadź urządzenie w kie-

Uwaga: nie zapomnij o pionowej zmarszczce na czole

runku nosa. Przesuwaj urządzenie powoli 5x w jedną i
w drugą stronę, łącznie 10 razy.

między brwiami. Prowadź urządzenie 5x od nasady nosa
w lewo i w prawo do góry

2x

Sposób użycia ZEITGARD 2

5

1x

2x

1x

2x

Jednym krótkim wciśnięciem przycisku On/Off
uruchom funkcję zimna. Ponownie przytrzymaj
przycisk On/Off przez około 3 sekundy, aby
równolegle dołączyć do zabiegu zimnem funkcję wibracji.

Włącz funkcję zimna, krótko wciskając przycisk On/Off.
Poprzez kolejne krótkie wciśnięcie przycisku On/Off,
równolegle do zabiegu zimnem możesz uruchomić funkcję wibracji.
Na czole zakreślaj esowaty kształt. Rozpocznij u góry po
lewej stronie i kieruj się powoli w prawą stronę na dół.
Łącznie wykonaj 10 takich ruchów.

Prowadź urządzenie ZEITGARD 2 od kości policzkowej w kierunku nosa oraz wzdłuż bruzdy
nosowo-wargowej. Powtarzaj ten proces, kierując się w dół twarzy aż dotrzesz do podbródka. Łącznie wykonaj 10 takich ruchów.

Nie zapomnij o pionowej zmarszczce na czole.

6

Powtórz całą procedurę z funkcją ciepła i zimna
również na drugim policzku.

POLICZEK – ZABIEG CIEPŁEM

Na policzek nałóż szpatułką odrobinę nawilżającego
kremu-żelu ZEITGARD lub regenerującego kremu-żelu
ZEITGARD (w zależności od potrzeb skóry).
Uruchom zabieg ciepłem, 1x krótko wciskając przycisk.
Poprzez kolejne krótkie wciśnięcie przycisku On/Off,
równolegle do zabiegu ciepłem możesz uruchomić funkcję wibracji.

7

POLICZEK – ZABIEG ZIMNEM

CZOŁO – ZABIEG ZIMNEM

1x

1 x Wyłącz urządzenie ZEITGARD 2 (przytrzymaj przycisk On/Off przez 3 sekundy).

1x

2x

Prowadź urządzenie ZEITGARD 2 od kości policzkowej
w kierunku nosa oraz wzdłuż bruzdy nosowo-wargowej.
Powtarzaj ten proces, kierując się w dół twarzy aż dotrzesz do podbródka. Łącznie wykonaj 10 takich ruchów.
Uwaga: nie zapomnij o bruździe nosowo-wargowej oraz
o drobnych zmarszczkach wokół ust.

Wyczyścić ZEITGARD 2 ściereczką Microsilver.
Nie ma potrzeby czyszczenia wodą. Odstaw
urządzenie na stację ładującą.

8

CODZIENNA PIELĘGNACJA CERY

Teraz na całą twarz nałóż krem do codziennej
pielęgnacji cery ZEITGARD i lekko wmasuj.
Twoja skóra jest jędrna, odżywiona i wzmocniona. Jeśli chcesz, zastosuj pielęgnację również na
szyi i dekolcie

ABY OPTYMALNIE STOSOWAĆ SYSTEM, PAMIĘTAJ O NASTĘPUJĄCYCH WSKAZÓWKACH:
1. Okolice oczu, czoło i policzki należy poddawać zabiegom oddzielnie.
2. Podczas przesuwania urządzenia staraj się w miarę możliwości, aby urządzenie miało kontakt ze skórą, co umożliwi jego działanie.
3. Sam decydujesz o rytmie i harmonogramie pielęgnacji. Nie każdy dzień jest taki sam i również nasze odczuwanie ciepła i zimna jest zmienne. Wypróbuj czas stosowania który będzie dla Ciebie
najlepszy i kojący. Zalecenie dotyczące czasu stosowania 5 minut jest tylko niezobowiązującą wskazówką.
4. Nie liczy się jednorazowy czas użycia, lecz systematyczne i konsekwentne stosowanie.
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Krok 3: pielęgnacja anti-aging

Skuteczna i długotrwała pielęgnacja skóry twarzy
Uzupełnieniem obu zabiegów pielęgnacyjnych z urządzeniem kosmetycznym ZEITGARD jest dopasowana do indywidualnych potrzeb, odżywcza
pielęgnacja, która długotrwale dba o piękną cerę. Piękno jest w Twoich rękach. Zadbaj o nie z ZEITGARD.

Daily Care

Special Care

RACINE:

BEAUTY DIAMONDS:

SEROX:

MASECZKA NA NOC:

Skuteczna pielęgnacja podstawowa ze składnikami o działaniu
nawilżającym i energetyzującym. Przeciwdziała pierwszym
oznakom starzenia.

Luksusowa, intensywna
pielęgnacja na bazie diamentów
i peptydów. Odżywcze formuły
dbają o dojrzałą, wymagającą
skórę.

Pielęgnacja przeciwdziałająca zmarszczkom mimicznym i utracie objętości skóry.
Wyjątkowe połączenie kwasu hialuronowego i Ultra Filling Spheres™.

Regenerująca maseczka ze skuteczną
formułą pielęgnacyjną, która pozwala
odzyskać wypoczęty wygląd w ciągu

NANOGOLD:

PLATINUM:

POWER LIFT:

Odżywcze formuły pielęgnacyjne
ze złotem i jedwabiem regenerują
oraz przeciwdziałają fotostarzeniu
i oznakom upływu czasu.

Specjalna linia pielęgnacyjna

Hydratyzujący i energetyzujący
preparat z kompleksem 7 ekstraktów
ziołowych do pielęgnacji skóry kobiet
i mężczyzn
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z innowacyjnym kompleksem
substancji czynnych dla
wymagającej skóry mężczyzn.

nocy. Odżywcza, kremowa konsystencja z cennymi olejkami rozpieszcza
suchą skórę.

ZEITGARD PowerLift 20+

PowerLift - intensywny
zastrzyk świeżości
PowerLift szybko dodaje witalności zmęczonej cerze. Jest to
lekki krem przeznaczony dla osób w każdym wieku, których
skóra wygląda na zmęczoną i wyczerpaną. Szczególnie polecamy kobietom i mężczyznom między 20 i 40 rokiem życia,
a więc osobom, które nie chcą konsekwentnie używać serii
drogich produktów, mogą sobie jednak pozwolić na jeden
innowacyjny produkt o szczególnie wysokiej skuteczności.
Lekka, kremowa emulsja z kwasem hialuronowym, peptydami

KOPER WŁOSKI

MASŁO SHEA
KWAS HIALURONOWY

KRWAWNIK

z owsa, ekstraktem z alg i kompozycją 7 ziół działa jak zastrzyk,
który szybko poprawia kondycję skóry. Nawilża, wygładza i działa

CHMIEL

przeciwzmarszczkowo.
WITAMINA A

JEMIOŁA

ABC wybranych składników PowerLift
Peptydy z owsa (Hydrolyzed Oat Protein) mają podwójne działanie: po
pierwsze tworzą warstwę na powierzchni skóry, która optycznie wygładza linie
i drobne zmarszczki, a po drugie regulują poziom nawilżenia skóry.
Kwas hialuronowy to pełen mocy składnik, który wchłania wilgoć jak gąbka,
wypycha zmarszczki i podpiera włókna kolagenowe i elastynowe.

RUMIANEK

KOZŁEK LEKARSKI

MELISA

PEPTYDY Z OWSA

Miks 7 ekstraktów ziołowych - rumianek, melisa, koper włoski, chmiel, jemioła,
krwawnik, kozłek lekarski. Te niepozorne zioła pozwalają jeszcze lepiej zadbać
o urodę.
ALGI MORSKIE
(LAMINARIA)
Idealny wstęp do pielęgnacji stanowią kosmetyki do oczyszczania Aloe
Vera. Aby wesprzeć działanie kremu PowerLift, sięgnij po ekspresową
maseczkę nawilżającą Aloe Vera. Po kilku minutach skóra wchłonie
maseczkę. Następnie nałóż krem PowerLift.

123

ZEITGARD 25+

Pielęgnacja podstawowa Racine
Skuteczna pielęgnacja podstawowa Zeitgard Racine to zastrzyk nawilżenia, witalności i świeżości dla zmęczonej i spragnionej energii skóry.
Jeszcze zanim pojawią się pierwsze zmarszczki, można spowolnić proces starzenia skóry za pomocą kompleksu z koenzymem Q10 i algami.
Seria pielęgnacyjna Zeitgard Racine wspiera metabolizm energetyczny w komórkach, aktywuje skórę i zapewnia świeży, promienny wygląd.

Racine Q10
Krem pod oczy

Racine
Serum kolagenowe

Delikatny krem pod oczy z koenzymem Q10 przeznaczony do wrażliwej
skóry wokół oczu. Dodaje energii i wzmacnia wymagającą szczególnej
pielęgnacji skórę pod oczami. Kompleks witamin ECA wzmacnia naturalną regenerację skóry i zwalcza wolne rodniki. Delikatna skóra wokół
oczu jest wyraźnie wygładzona i odprężona. Krem aktywnie zapobiega
powstawaniu zmarszczek i chroni skórę przed wpływem światła dzięki
filtrowi UV.

Skoncentrowane serum kolagenowe intensywnie nawilża skórę i oraz pomaga wiązać
nawilżenie. Poprawia elastyczność i jędrność
skóry oraz zapobiega powstawaniu zmarszczek.
Sposób użycia:

Sposób użycia:

serum rano na oczyszczoną skórę
1 Nałóż
twarzy, szyi i dekoltu.

Nakładaj codziennie wieczorem po oczyszczeniu twarzy
1(w
przypadku bardzo suchej skóry również rano) na oczyszczoną

2 Następnie nałóż krem na dzień.

skórę wokół oczu.

2Delikatnie wklep opuszkami palców.
Składniki: Ubichinon, znany powszechnie pod nazwą koenzym Q10, to
skuteczny składnik aktywny w komórkach, który w ciągu ostatnich lat
zyskał taką popularność jak witaminy A, C i E. Jest nazywany „wyłapywaczem” wolnych rodników.
Kompleks pielęgnacyjny z algami poprawia poziom nawilżenia. Witamina
A zapobiega zmarszczkom. Witamina E chroni przed wolnymi rodnikami.
Witamina C działa antyoksydacyjnie.
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Składniki: Kolagen jest produkowanym w
organizmie białkiem, które utrzymuje elastyczność i jędrność tkanek. Jako składnik kosmetyków kolagen natychmiast nawilża skórę,
nadając jej gładkość i sprężystość.

ZEITGARD Racine 25+

Koenzym Q10
Ubichinon, znany powszechnie pod nazwą koenzym Q10, to skuteczny składnik aktywny
w komórkach, który w ciągu ostatnich lat zyskał taką popularność jak witaminy A, C i E.
Substancja ta bezpośrednio bierze udział w produkcji energii w komórkach.
Koenzym Q10 jest naturalnie występującą substancją, która odgrywa kluczową rolę

w zaopatrywaniu komórek w energię. Koenzym Q10 jest produkowany w organizmie, jednak
może być również przyjmowany wraz z pożywieniem lub stosowany zewnętrznie na skórę.
Koenzym Q10 sprawdził się w pielęgnacji skóry jako skuteczny środek przeciwko pierwszym
oznakom starzenia. Przyczynia się do neutralizacji wolnych rodników, zapobiegając powstawaniu
zmarszczek. Rezultat to energia i świeżość dla Twojej skóry.

Racine Q10 Krem na dzień

Racine Q10 Krem na noc

Odżywczy krem na dzień z koenzymem Q10. Dodaje skórze energii dla perfekcyjnej ochrony i zapobiega przedwczesnemu powstawaniu zmarszczek. Biologiczny kompleks pielęgnacyjny pozyskiwany z
alg poprawia poziom nawilżenia skóry. Filtr UV chroni przed wpływem światła słonecznego, a witamina E chroni komórki.

Perfekcyjna pielęgnacja na noc. Koenzym Q10 to aktywna substancja naturalnie występująca w organizmie, która dodaje skórze energii. Krem aktywuje naturalną fazę regeneracji skóry i zapobiega powstawaniu zmarszczek. Skóra jest długotrwale nawilżana i
odzyskuje gładki, świeży wygląd.

Sposób użycia:

Sposób użycia:

1

na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wmasowując krem
1Nałóż
okrężnymi ruchami.

2Stosuj codziennie rano.

2Stosuj codziennie wieczorem.

Nałóż na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wmasowując krem okrężnymi
ruchami.

Składniki: Ubichinon, znany powszechnie pod nazwą koenzym Q10, to skuteczny składnik aktywny
w komórkach, który w ciągu ostatnich lat zyskał taką popularność jak witaminy A, C i E. Substancja ta
bezpośrednio bierze udział w produkcji energii w komórkach.
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Składniki: Ubichinon, znany powszechnie pod nazwą koenzym Q10, to skuteczny składnik aktywny w komórkach, który w ciągu ostatnich lat zyskał taką popularność jak witaminy A, C i E. Substancja ta bezpośrednio bierze udział w produkcji energii w komórkach.
Pozyskany z alg kompleks pielęgnacyjny zwiększa poziom nawilżenia skóry.

ZEITGARD Nanogold 30+

Nanogold - bogata formuła przeciwko oznakom przedwczesnego starzenia się skóry
Złoto i jedwab w Nanogold są w stanie przeciwdziałać przedwczesnemu starzeniu się skóry spowodowanemu przez światło i przy tym delikatnie pielęgnować cerę. Czyste złoto i czysty jedwab w skali nano to optymalna ochrona skóry przed przedwczesnym starzeniem spowodowanym działaniem światła.
Kompleks substancji Nanogold & Silk może skutecznie wchłaniać promienie UVA i redukować uszkodzenia. Nanozłoto i jedwabne proteiny dają cerze
ochronę przed promieniowaniem UVA, które w dużej mierze odpowiedzialne jest za przedwczesne zmarszczki. Każdego dnia bowiem nasza skóra narażona jest na działanie światła dziennego, co może prowadzić do powstawania widocznych oznak przedwczesnego starzenia. Jedwab wspomaga syntezę
endogennego kolagenu, przez co skóra pozostaje elastyczna i młoda. Dodatkowe substancje dopełniają serię produktów dla idealnej ochrony skóry.

Nasz ekspert
dr Raimund Lierhammer
dyrektor ds. rozwoju produktów i kontroli jakości
w dziale kosmetyków

Co jest wyjątkowego w nanozłocie
i w jedwabiu?
Po raz pierwszy jako surowca użyliśmy złota i jedwabiu w nanocząsteczkach, osiągając przez to zaskakującą skuteczność preparatu
w głębokich partiach skóry. Biologiczne sprzężenie złota i jedwabiu
jako jedyne jest w stanie wchłonąć niemal w 100% szkodliwe promieniowanie UVA zawarte w świetle dziennym. Zapobiega to powodowanemu przez naturalne światło starzeniu się skóry, które jest także
określane mianem fotostarzenia.

Fotostarzenie to proces, w którym:

ABC wybranych składników Nanogold

Promienie UVA mogą bez przeszkód docierać do
warstw naskórka i skóry właściwej. Następnie substancje tworzące rusztowanie skóry ulegają uszkodzeniu. W następstwie powstają wolne rodniki.
Wolne rodniki uszkadzają strukturę kolagenową, dochodzi do złamań w tych strukturach i w ten sposób
pod wpływem działania światła powstają zmarszczki
(fotostarzenie).
Proces ten obrazują rysunki, prezentujące wpływ
promieniowania UVA z odpowiednią ochroną (rys. 1)
oraz bez zastosowania ochrony na skórze (rys.2).

Uvinul A Plus®* to filtr UVA, który po nałożeniu na
skórę chroni ją przed promieniowaniem UVA i dzięki
temu przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się skóry.
Roślinny Aglycal® jest pochłaniaczem wolnych rodników.
SYN®-COLL** wspiera naturalną syntezę kolagenu oraz
pomaga skórze odzyskać jej pierwotną elastyczność
i sprężystość.
* Znak handlowy BASF AG

** Made by PENTAPHARM Lt.

zmarszczka spowodowana
działaniem światła

Dlaczego promienie UVA są tak szkodliwe?
Promienie te wnikają w głębokie warstwy skóry, gdzie trafiają na tkankę łączną, która jest odpowiedzialna za elastyczność i wygląd skóry.
Niczym „permanentne bombardowanie” promienie te uszkadzają
włókna kolagenowe. Powstają przy tym tzw. wolne rodniki. Włókna
kolagenowe łamią się i zlepiają. W skórze tworzą się stwardnienia,
a na jej powierzchni pojawiają się zmarszczki.

promieniowanie
cieplne

warstwa rogowa
naskórka

bariera Uvinul A+
(krem na dzień)

naskórek

W jaki sposób działają nanozłoto i jedwab?

wolny rodnik
bariera Nanogold
+ jedwab
struktura
krystaliczna

Po pierwsze blokują promienie UV i wychwytują wolne rodniki, po
drugie pomagają w odbudowie naturalnego kolagenu w skórze. Złoto i jedwab wspólnie absorbują promienie UVA i wiążą wolne rodniki.
Jedwab ponadto aktywizuje produkcję naturalnego kolagenu w skórze.
126

rys.1

uszkodzona struktura
kolagenu
skóra właściwa

rys. 2
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Nanogold krem na dzień

Nanogold krem na noc

Nanogold Tonik

Absorpcja UVA i ochrona. Wysoce wydajny krem na dzień z innowacyjnym i ekskluzywnym systemem substancji. Kompleks Nanogold &
Silk długotrwale chroni skórę w ciągu dnia przed skutkami promieniowania UVA, które znajduje się w świetle dziennym. To właśnie ono w
przeważającej części odpowiedzialne jest za starzenie skóry spowodowane działaniem światła, tzw. fotostarzenie (fotoaging). Ta funkcja ochrony zostaje wzmocniona przez Uvinul A Plus® oraz Aglycal®.
Uvinul A Plus® działa jak zewnętrzna tarcza ochronna i pierwsza bariera dla intensywnego promieniowania UVA. Aglycal® natomiast hamuje
powstawanie wolnych rodników.

Odbudowa dzięki zawartości kolagenu, ochrona i regeneracja. Bogaty krem na noc z ekskluzywnym kompleksem substancji czynnych. Kompleks Nanogold &
Silk regeneruje skórę w nocy i wspiera tworzenie endogennego kolagenu. Ta funkcja wspierana jest przez substancję czynną SYN®COLL, która przywraca skórze jej
pierwotną elastyczność i sprężystość.

Delikatne oczyszczanie, przygotowanie do
dalszej pielęgnacji.
Podstawowe substancje: Nanogold, proteiny
jedwabiu.
Dodatkowe substancje: pantenol

Podstawowe substancje: Nanogold, proteiny jedwabiu.
Dodatkowe substancje: SYN®COLL, TIMP-Peptiden®.

1Tonik stosuj rano i wieczorem po oczyszczeniu

Podstawowe substancje: Nanogold, proteiny jedwabiu.
Dodatkowe substancje: Uvinul A Plus®, Aglycal®, TIMP-Peptiden®.

Sposób użycia:

2Nasącz tonikiem wacik i delikatnie przetrzyj

Sposób użycia:

1Stosuj codziennie rano po oczyszczeniu twarzy i użyciu tonika.
na skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wmasowując
2Nałóż
krem okrężnymi ruchami. Krem bardzo dobrze rozprowadza się
na skórze.

3Następnie można nałożyć makijaż.
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1Stosuj codziennie wieczorem po oczyszczeniu
twarzy i użyciu tonika..

2Nałóż na skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie
wmasowując krem okrężnymi ruchami.

Sposób użycia:
twarzy mleczkiem np. z linii LR ALOE VIA.

nim twarz, szyję i dekolt. Omijaj okolicę oczu.

3Następnie nałóż krem na dzień lub na noc
Nanogold.

ZEITGARD Serox 35+

Serox: ukierunkowane działanie
przeciwzmarszczkowe
Serox to pielęgnacja do wymagającej cery w obszarze zmarszczek
mimicznych. Zapewnia doskonałą pielęgnację i wygładzenie skóry.
Idealny dla kobiet od około 35 roku życia, które:
Dostrzegają zmarszczki mimiczne w okolicach ust,
oczu i na czole.
Szukają alternatywy dla botoksu.
Korzystają z usług salonów kosmetycznych i pragną
kontynuować profesjonalną pielęgnację w domu.
Pragną mieć gładką i jędrną cerę.
Pragną zredukować zmarszczki powstałe w wyniku
wysuszenia skóry.
Pragną wyglądać świeżo i promiennie.

Serox Serum Instant Result oraz Krem Intensive Result idealnie
ze sobą współdziałają. Podczas gdy serum ma działanie odprężające i rozluźniające mięśnie, krem optycznie wygładza skórę.
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Wycinek powiększony – nerwy
Argireline® to białko, które w sposób odwracalny blokuje synapsy dróg nerwowych w skórze. Przerwany zostaje w ten sposób przekaz bodźców za pośrednictwem nerwów do mięśni, co pozwala na kilkugodzinne rozluźnienie i zrelaksowanie mięśnia. Efekt paraliżujący
wywołuje natomiast w wysokim stopniu trująca toksyna botulinowa, którą wiele osób daje
sobie wstrzykiwać podskórnie mimo bólu towarzyszącego zabiegowi. Testy przeprowadzone z substancją czynną Argireline® pokazały natomiast, że po 30-dniowym regularnym
stosowaniu możliwe jest spłycenie zmarszczek mimicznych aż do 60%.
Nerwy

Synapsa

Argireline®

Wycinek powiększony – włókna kolagenowe

Ameliox®

Włókna kolagenowe

Ameliox® to kompleks liposomowy, wspierający działanie składnika Argireline®.
Ameliox® odkłada się pomiędzy spiralnymi strukturami włókien kolagenowych i zapewnia trwałe, przeciwstawne ustawienie wszystkich włókien. W przypadku długotrwałego,
mechanicznego obciążenia (niektóre mięśnie twarzy wykorzystujemy 400 razy na sekundę), może się zdarzyć, że poszczególne włókna kolagenowe „zderzają” się i zlepiają się
ze sobą wzajemnie. Skutkiem tego jest powstanie zesztywniałej i nieelastycznej struktury
w jednym miejscu, podczas gdy w innym miejscu brak wspierającego oddziaływania kolagenu. Właśnie to powoduje powstawanie zagłębień i zmarszczek. Ameliox® ponadto skutecznie wychwytuje wolne rodniki.

Wycinek powiększony – naskórek
Hyaluronic Filling Spheres® to kolejny sposób walki ze zmarszczkami. Poprzez skórę
tracimy wodę. Jest to proces, którego (z wyjątkiem pocenia się) nawet nie zauważamy.
Hyaluronic Filling Spheres, czyli mikrokapsułki z liofilizowanym kwasem hialuronowym
wchłaniają się w skórę. Jeżeli mają one styczność z wilgocią, wówczas pęcznieją i wypełniają pustą przestrzeń pod zmarszczkami. Wgłębienia zmarszczek są wypychane na zewnątrz.

Wycinek powiększony – powierzchnia skóry

Czwartym podstawowym składnikiem Serox by LR jest biopolimer z protein migdała.
Odkłada się on w nierównościach na powierzchni skóry, tworząc cieniutką, lecz trwałą
i elastyczną warstewkę, wygładzając w efekcie kontury twarzy.
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Serox Krem
Intensive Result
Natychmiastowy efekt przeciwzmarszczkowy z Hyaluronic Filling Spheres®.
Innowacyjne połączenie składników
Argireline® i Ameliox® po 30 dniach
widocznie redukuje widoczność zmarszczek mimicznych.

Serox Serum
Instant Result
Serox Serum Instant Result dostarcza
skórze cennych składników, w efekcie
staje się ona bardziej elastyczna i zyskuje zdrowy wygląd. Serum to koncentrat
substancji aktywnych służący redukcji
zmarszczek mimicznych. Argireline®
redukuje głębokość zmarszczek powstałych w wyniku skurczów mięśni twarzy.
Ameliox® wzmacnia i chroni włókna kolagenowe w skórze.
Sposób użycia:

1Najpierw nałóż serum Instant Result

2 razy dziennie punktowo na obszary
zmarszczek mimicznych i delikatnie
wmasuj w skórę.

2Po nałożeniu serum nałóż na twarz
krem Intensive Result i delikatnie
wmasuj.

3Dla uzyskania maksymalnych

rezultatów zaleca się stosowanie obu
preparatów z linii Serox jednocześnie.
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ABC wybranych składników Serox
Ameliox® to substancja przeciwdziałająca zmarszczkom
mimicznym o działaniu relaksującym i nawilżającym. Likwiduje sztywność włókien kolagenowych, dzięki czemu
twarz wygląda na bardziej gładką.
Argireline® daje efekt „botox-like”. Zmniejsza głębokość
zmarszczek mimicznych, neutralizuje mikro napięcia
skóry, co spowalnia powstawanie drobnych zmarszczek.
DynaliftTM ujędrnia skórę. Tworzy wzmacniającą
warstwę, która wygładza skórę natychmiast i na długo.
Gatuline Expression® idealny w pielęgnacji przeciwzmarszczkowej i pielęgnacji anti-aging. Redukuje
przede wszystkim drobne zmarszczki oraz zmarszczki
mimiczne na czole, wokół ust i oczu. Efekty działania są
widoczne od razu. Redukuje powierzchnię zmarszczek
nadając skórze gładki i elastyczny wygląd.
Kwas hialuronowy czyli naturalny składnik skóry, który
wiąże wodę w naskórku. Wraz z wiekiem ilość kwasu hialuronowego maleje.
Hyaluronic Filling SpheresTM to mikrokapsułki z kwasem hialuronowym, które pęcznieją w skórze i wypełniają ją od wewnątrz, wywołując efekt natychmiastowego
wygładzenia zmarszczek.
Ronasphere
LDP®
mikrocząsteczki
rozpraszające światło powodują, że skóra wygląda pięknie.
Rozświetlenie skóry daje efekt optycznej redukcji
zmarszczek.
SesaflashTM daje natychmiastowy efekt ujędrnienia i nawilżenia skóry dzięki proteinom sezamu.

ZEITGARD Serox 35+

Serox Preparat do pielęgnacji
przeciwzmarszczkowej
Innowacyjny preparat pielęgnacji przeciwzmarszczkowej
z natychmiastowym efektem działania. Po zastosowaniu
preparatu skóra jest natychmiast elastyczniejsza, drobne
zmarszczki są mniej widoczne, a kontur twarzy wygładzony.
Natychmiastowe działanie i szybka aplikacja sprawiają, że
można stosować ten produkt, kiedy potrzebny jest szybki
efekt liftingu.

Argireline
Solution®

Ronasphere®

Sposób użycia:

1Przy pomocy aplikatora nałóż kropelkę preparatu na
zmarszczki i lekko wklep opuszkami palców.

2Stosuj preparat rano i wieczorem przed nałożeniem kremu
na dzień lub na noc.

Dynalift™

Sesaflasch™
i kwas
hialuronowy

3W razie potrzeby można stosować punktowo w ciągu dnia.

Serox Profesjonalne
płatki pod oczy
Płatki pod oczy składają się z czystego kolagenu, który jest
najważniejszym składnikiem tkanki łącznej i odpowiada za elastyczność i napięcie skóry. To produkt, który szybko zregeneruje skórę w okolicach oczu. Idealnie sprawdza się przed ważnym
wyjściem.
Sposób użycia:
płatki: naciśnij opakowanie tak, aby wtłoczyć
1Aktywuj
płyn do komory z płatkami.

2Zdejmij folię, gdy płatki będą całkowicie nawilżone.
Nałóż płatki gładką stroną na skórze i pozostaw na
315
minut.

4Stosuj raz w tygodniu.
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Gatuline
Expression®

ZEITGARD Serox 35+

Sekret zmysłowych ust
Serox
Serum do ust
Nowe serum do ust nie tylko pielęgnuje
usta, lecz również je wypełnia. Innowacyjna formuła anti-age zawiera m.in. witaminę E i Ultra Filling Spheres. Już podczas aplikacji wyczuwalne jest delikatne
mrowienie, a po 4 tygodniach stosowania
widoczne są efekty.
Sposób stosowania:

1Nakładaj serum na usta kilka razy
w ciągu dnia.

Badanie

Działanie
Serum wypełnia usta i nadaje im ładniejszy
kontur. Zawarty w produkcie składnik aktywny Ultra Filling Spheres™ wykazuje
działanie anti-age. Sprawia on, że nawilżenie jest zatrzymywane w skórze ust, dzięki
czemu usta wydają się pełniejsze i bardziej
atrakcyjne, a jednocześnie wygładzane są
zmarszczki na ustach. Ponadto bogata w
składniki odżywcze i bardzo wydajna formuła z woskiem słonecznikowym, masłem
shea, woskiem akacjowym oraz witaminą E
zapewnia skórze naturalną ochronę i przywraca jej równowagę wodno-lipidową,
zapobiegając pierzchnięciu i wysuszaniu
naskórka. Działanie serum jest wyczuwalne bezpośrednio po aplikacji w postaci delikatnego mrowienia.

Potwierdzona skuteczność*
Usta pełniejsze aż do 15%
Wyraźnie wygładza zmarszczki
Poprawia kontury ust
Odżywcza i wydajna formuła, proste
stosowanie
* 4-tygodniowe badanie zostało przeprowadzone
przez Dermatest z udziałem 10 osób.

132

Grupa docelowa
Produkt dedykowany dla kobiet w każdym
wieku, które chcą mieć pełniejsze i zadbane
usta oraz wyglądać młodo.

ZEITGARD Serox 35+

Serox
Instant Skin Perfector
Idealny dla kobiet, które chcą na co dzień stosować preparat
pielęgnacyjny dający perfekcyjny efekt w ciągu kilku sekund
i pozwalający zatuszować drobne zmarszczki i niedoskonałości.

W produkcie LR ZEITGARD Serox Instant Skin
Perfector połączyliśmy dwie głęboko działające
substancje anti-age:
Ultra Filling SpheresTM
Ta technologia opiera się na zdolności dehydratyzowanych i połączonych kuleczek (składających
się z biopolimerów), które przedostają się do
górnej warstwy skóry (naskórka) i tam wchłaniają wodę, która paruje z położonej niżej warstwy skóry (skóry właściwej). Objętość kuleczek
zwiększa się i w ten sposób skóra jest ujędrniona,
wygładzona i nawilżona.
Gatuline® In-Tense
Pod tą nazwą kryje się skoncentrowany, olejny
ekstrakt z rośliny Spilanthes Acmella. Działanie
Gatuline® In-Tense opiera się na stymulacji fibroblastów (komórki w tkance łącznej). Następuje
poprawa gęstości oraz wzmocnienie skóry, dzięki
czemu odzyskuje ona równomierny wygląd.
Czym są właściwie fibroblasty?
Fibroblasty produkują wszystkie włókna i molekularne budulce tkanki łącznej oraz nadają jej
strukturę i wytrzymałość. Aktywność fibroblastów zmniejsza się wraz z wiekiem, dlatego zmienia się forma i właściwości tkanki łącznej. Staje
się ona bardziej wiotka, pogarsza się funkcja stabilizująca i podpierająca.
Źródło: Leksykon biologii: fibroblasty (o.J.)
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Działanie
Wraz z wiekiem pojawiają się zmarszczki, bardziej widoczne stają się pory, skóra
traci elastyczność i wiotczeje. W celu przeciwdziałania tym oznakom stworzyliśmy
Serox Instant Skin Perfector stanowiący uzupełnienie codziennej pielęgnacji.
Preparat o dwukierunkowym działaniu daje natychmiastowy efekt poprawy
wyglądu – optyczne odmłodzenie skóry w ciągu kilku sekund. Aksamitnie gładka formuła z delikatnymi pigmentami sprawia, że skóra wygląda jak odmieniona. Zmniejsza się widoczność porów, niedoskonałości i zmarszczek, a błyszczące
partie twarzy są zmatowione. Co więcej, systematycznie stosowany produkt
długofalowo dba o lepszy wygląd skóry, zapewniając regenerację struktury skóry dzień po dniu. Dzieje się tak za sprawą głęboko działających składników czynnych anti-age Gatuline® In-Tense oraz Ultra Filling SpheresTM, które długofalowo
poprawiają jędrność i elastyczność skóry, dzięki czemu wydaje się gładsza.

1

2

NATYCHMIASTOWY EFEKT
Poprawa wyglądu w ciągu kilku sekund – efekt utrzymuje się do momentu
zmycia ze skóry: Natychmiastowy efekt gładszej i piękniejszej skóry: aksamitny mus wyrównuje drobne zmarszczki i nierówności oraz zmniejsza pory.
Kryjąca formuła z pigmentami tuszuje mankamenty i nadaje równomierny,
matowy wygląd.
Efekt wypełnionej, jędrnej skóry: Ultra Filling SpheresTM wypełniają górną
warstwę skóry i zapobiegają utracie nawilżenia.
DŁUGOFALOWE DZIAŁANIE
Długofalowa regeneracja struktury skóry od wewnątrz dzięki głęboko
działającej substancji anti-age Gatuline In-Tense® .
Długofalowe działanie wzmacniające i wygładzające: dzięki stymulacji funkcji
fibroblastów wzmacniany jest kolagen oraz tkanka łączna.

Sposób użycia:

1 LR ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector to produkt, którego można używać

codziennie o dowolnej porze. Przed użyciem zaleca się nałożenie swojego
kremu na dzień. Następnie nałożyć na całą twarz ZEITGARD Serox Instant
Skin Perfector - porcję wielkości orzecha laskowego. Po chwili można wykonać
makijaż.

Dla wzmocnienia działania, zalecamy połączenie kilku produktów z serii
LR ZEITGARD Serox. Rozpoczynamy od serum Instant Result, następnie krem
Intensive Result, a na końcu Instant Skin Perfector.

ZEITGARD Beauty Diamonds 40+

Beauty Diamonds - luksusowa pielęgnacja cery dojrzałej
Beauty Diamonds to wyjątkowa pielęgnacja ze specjalnie dobranym składem. Seria jest dedykowana osobom od około 40 roku życia z cerą suchą
i wymagającą, które cenią luksusową pielęgnację, dbają o dobry wygląd, chciałyby zredukować zmarszczki i polepszyć elastyczność skóry. Jedyna
w swoim rodzaju kombinacja składników pielęgnujących skórę (takich jak heksapeptyd) i najnowocześniejszych substancji czynnych opartych na
diamentach, które spowalniają proces starzenia się skóry. Zastosowane w produktach substancje na bazie diamentów wraz z innowacyjnym, syntetycznym heksapeptydem przeciwdziałają starzeniu się skóry, neutralizują wolne rodniki i chronią przed negatywnymi czynnikami środowiska zewnętrznego, pomagają wzmacniać skórę, efektywnie redukować zmarszczki i wygładzać cerę.

Intensywny krem

Krem na dzień

Zastrzyk energii dla wymagającej, suchej skóry. Przy każdym
zastosowaniu substancje kremu
takie jak Dermaxyl czy kompleks
lipidowy Lipodermol pielęgnują
skórę w dzień i w nocy.

Innowacyjny przeciwzmarszczkowy krem na dzień z filtrem
UV. Po jego zastosowaniu zachodzi aktywacja syntezy kolagenu i w efekcie zmarszczki
wyglądają na wygładzone. Wydajna i głęboko nawilżająca
substancja roślinna MatrixylTM dostarcza idealną ochronę
przeciw wolnym rodnikom a
dzięki zastosowaniu substancji
Moist 24TM krem zapewnia witalność przez wiele godzin.
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Krem na noc
Naturalne olejki w połączeniu
z wydajnymi oraz identycznymi
z naturalnie występującymi w
skórze substancjami o działaniu
przeciwzmarszczkowym
rozpieszczają skórę podczas
snu. Dzięki zawartym w kremie
ceramidom i fosfolipidom skóra
wygląda na gładszą, delikatnie
zliftingowaną, bardziej witalną
– po prostu młodszą.

Krem pod oczy
Regularnie stosowany aktywuje
syntezę kolagenu oraz wygładza delikatną skórę okolic oczu.
Zawarty w kremie kompleks
Eyless zapobiega powstawaniu
nowych zmarszczek. Wyselekcjonowane składniki roślinne
i morskie przeciwdziałają powstawaniu cieni i opuchlizny
pod oczami.

Tonik do twarzy
Naturalne morskie (Skin Tightener) i roślinne substancje (Moist
24TM) dla długo utrzymującego
się nawilżenia skóry. Skóra wygląda na delikatnie wygładzoną i odprężoną. Po uprzednim
zastosowaniu mleczka oczyszczającego skóra jest idealnie
przygotowana do przyjęcia
substancji odżywczych. Idealny
także do cery mieszanej.

ZEITGARD Beauty Diamonds 40+

ABC wybranych składników Beauty Diamonds
Podstawowe składniki serii
Receptury produktów z serii Beauty
Diamonds zostały wzbogacone w specjalne kompozycje substancji czynnych.
Aktywny kompleks DIAMOND SIRT
wspiera naturalne mechanizmy regeneracji skóry i poprawia jej wygląd. Połączenie różnych składników na bazie
diamentów widocznie polepsza kondycję skóry, spowalnia proces starzenia
się i wspomaga mechanizm ochrony
komórek (DNARepair).
HEKSAPEPTYD substancja o działaniu anti-aging składająca się z ekstraktu z grzybków bogatych w kwas hialuronowy. Zapobiega przedwczesnemu
starzeniu się skóry oraz wspiera regenerację komórek. Dodatkowo chroni
skórę dojrzałą przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych oraz
skutkami stresu.
Seria pielęgnacyjna została wzbogacona w kompleks DETOXIQUIN
składający się z ekstraktu ze specjalnych grzybków i syntetycznych peptydów, które wspierają naturalny proces
regeneracji i pomagają wygładzać
zmarszczki. W ten sposób zwłaszcza
dojrzała skóra jest chroniona na poziomie komórkowym przed czynnikami
stresogennymi.
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Dodatkowe składniki produktów
Dermaxyl to ukierunkowane działanie anti-aging przeciwko oznakom
upływu czasu: wygładza zmarszczki oraz odnawia naturalne funkcje
ochronne skóry dzięki kombinacji ceramidów i substancji neuroprzekaźnikowych, które odgrywają ważną rolę podczas procesów naprawy skóry.
Lipodermol czyli kompleks lipidowy, w skład którego wchodzą ważne
kwasy tłuszczowe, fosfolipidy oraz witamina A. Wygładza skórę.
Skin Tightener (kompleks substancji czynnych z alg i protein pszenicy) dla
natychmiastowego efektu wygładzonej, bardziej napiętej skóry.
Moist 24TM (ekstrakt z korzenia trawy imperata cylindrica rosnącej
w Azji i Australii) intensywne 24-godzinne nawilżenie, polepszenie hydratyzacji skóry.
MatrixylTM (mikrokolagen) poprawia strukturę skóry poprzez stymulację syntezy kolagenu. Redukuje drobne zmarszczki, działa nawilżająco
oraz wygładzająco.
Radicare® chroni skórę przed wpływami stresu oksydacyjnego, wspiera
mechanizmy ochronne skóry, przeciwdziała powstawaniu wolnych rodników.
Questmix H (ceramidy i fosfolipidy) wspiera i odbudowuje naturalną barierę ochronną skóry oraz zapobiega w ten sposób utracie nawilżenia. Ceramidy są najważniejszym komponentem bariery lipidowej skóry. Wypełniają przestrzenie międzykomórkowe w warstwie zrogowaciałej naskórka.
To rodzaj membrany, która oprócz pełnienia funkcji bariery ochronnej
reguluje również spójność zrogowaciałych komórek. W suchej skórze bariera lipidowa jest uszkodzona.
Eyeliss (kombinacja trzech aktywnych składników) pomaga wzmacniać
skórę oraz poprawia jej elastyczność. Wzrost cyrkulacji limfy czyli działanie ukierunkowane na opuchnięcia i worki wokół oczu.

ZEITGARD Beauty Diamonds

olej migdałowy

olej arganowy

olej awokado
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olej z pestek
winogron

olej makadamia

olej jojoba

ZEITGARD Beauty Diamonds

Beauty Diamonds
Olejek do twarzy
Intensywna ochrona przed utratą
nawilżenia dzięki zawartości
cennych olejków
Odżywcza, regenerująca
pielęgnacja anti-age z witaminami
A, E i F
Młodzieńczy wygląd dzięki
odżywczej kompozycji olejków

Dla kogo jest ten produkt?
Dla osób, które pragną uczynić coś dobrego dla swojej
suchej skóry. Również do pielęgnacji skóry dojrzałej
oraz jako dodatkowa pielęgnacja w okresie jesienno-zimowym. Podaruj swojej skórze aksamitną gładkość
i delikatność.
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Jak działa?
Nasza skóra jest codziennie narażona na działanie czynników
zewnętrznych. W miesiącach zimowych jest dodatkowo narażona na zimny wiatr oraz suche powietrze w ogrzewanych
pomieszczeniach, przez co wygląda na zmęczoną, suchą i szarą.
W wyniku działania czynników zewnętrznych skóra traci cenne
nawilżenie, co może powodować szybsze powstawanie zmarszczek. Stosowanie samego kremu na dzień często nie wystarcza,
aby powstrzymać powstawanie zmarszczek i utrzymać gładką
skórę. Dojrzała skóra potrzebuje wsparcia, aby radzić sobie
z codziennymi wyzwaniami.

Sposób użycia:
Produkt można stosować na różne sposoby
w zależności od potrzeb.

1 Olejek anti-age
Może stanowić idealną bazę codziennej
pielęgnacji twarzy
Po uprzednim oczyszczeniu nałożyć na twarz
3–5 kropli rano i wieczorem
Następnie nałożyć krem na dzień lub na noc

Olejek do twarzy LR ZEITGARD Beauty Diamonds to intensywna pielęgnacja anti-age. Innowacyjna kompozycja 6 cennych,
naturalnych olejków oraz wybranych witamin regeneruje suchą,
spierzchniętą i zmęczoną skórę oraz pomaga zachować młody
wygląd.

2 Wzbogacenie pielęgnacji

Olej migdałowy, arganowy, awokado, z pestek winogron,
makadamia i jojoba głęboko i intensywnie pielęgnują skórę,
zapobiegają utracie nawilżenia i wzmacniają barierę lipidową.
Dzięki temu skóra jest wyczuwalnie ujędrniona, gładka, aksamitnie delikatna w dotyku. Odżywcze olejki łagodzą szorstkość,
dbają o młody, promienny i równomierny wygląd bez efektu
błyszczenia.
Witaminy A, E i F dostarczają skórze substancji odżywczych.
Dbają o młody wygląd skóry i wspierają regenerację. Skóra jest
gładsza, ujędrniona i wygląda młodziej.

Nałóż miksturę na twarz

Dodaj kilka kropel olejku do swojego kremu,
aby jeszcze lepiej dbać o gładką i miękką skórę.
Wymieszaj na dłoni kilka kropli olejku z kremem
na dzień lub na noc

3 Maseczka anti-age
Intensywna, odżywcza kuracja regenerująca,
wygładzająca i wzmacniająca skórę.
Nałóż na twarz, szyję i dekolt około 10 kropli
olejku
Pozostaw na około 10 minut, a nadmiar wmasuj
w skórę lub usuń wacikiem kosmetycznym

ZEITGARD Platinum

Platinum - skuteczna pielęgnacja dla mężczyzn
ABC wybranych składników Platinum
Crodarom Green Coffee to skoncentrowany ekstrakt z zielonych, niesfermentowanych ziaren kawy. Działa stymulująco,
witalizuje i dostarcza energii.
Cytobiol Lumin-Eye® to kompleks składników aktywnych pod postacią organicznego krzemu, witaminy B3 oraz ekstraktu
z kory jesionu. Kompozycja, która daje
potrójne działanie przeciw cieniom pod
oczami.
Kwas hialuronowy silnie nawilża skórę
i tworzy na niej warstwę ochronną.
Light Diffusion to pigmenty rozpraszające światło i optycznie redukujące
zmarszczki.
Lipobelle Glacier oA czyli zamknięta
w liposomach woda z lodowca zapewnia
24-godzinny efekt odświeżenia i ochrony
przed wysuszeniem skóry.
MF1-Complex to ekstrakt z opuncji,
który łagodzi podrażnienia skóry, ponadto
nawilża ją i ujędrnia.
Platinum Matrix-EM® czyli syntetyczny
peptyd, poprawia elastyczność i nawilżenie skóry, redukuje zmarszczki.

Platinum Krem
przeciwstarzeniowy

Platinum Ekspresowy krem
chłodzący pod oczy

Nawilża i odświeża. Platinum Matrix-EM® pobudza tworzenie
się włókien kolagenowych w skórze, poprawiając w ten sposób jej elastyczność, kwas hialuronowy, witamina E i woda z lodowca z Alp Szwajcarskich nawilżają skórę, a MF1-Complex®
(ekstrakt z kaktusa) tworzy na skórze łagodzącą warstwę.
Krem do pielęgnacji męskiej skóry o lekkiej, nietłustej i szybko
wchłaniającej się formule. Zapobiega oznakom starzenia się

Nawilża i odświeża. Zmniejsza opuchliznę i cienie pod oczami:
formuła z Cytobiol Lumin-Eye® to skuteczne połączenie przeciw
opuchliźnie i cieniom pod oczami. Crodarom Green Coffee, ekstrakt z zielonych ziaren kawy działa stymulująco i witalizująco – dodaje rześkości zmęczonym oczom. Wygładza drobne zmarszczki
ponieważ formuła kremu zawiera rozpraszające światło pigmenty,
które sprawiają, że zmarszczki wyglądają na zredukowane. Kwas
hialuronowy i Platinum Matrix-EM® zapewniają właściwy poziom
nawilżenia i wygładzają zmarszczki wokół oczu.

skóry.

Seria Platinum została wyróżniona certyfikatem BSB - zajęła 3 miejsce w kategorii „Innowacyjne produkty kosmetyczne”.
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ZEITGARD maseczka na noc

Maseczka na noc - regeneracja w czasie snu
W ciągu dnia skóra jest zaabsorbowana przede wszystkim ochroną przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. W nocy skóra rozpoczyna proces regeneracji uszkodzeń. Kiedy śpimy,
skóra intensywnie pracuje i przyswaja cenne składniki aktywne zawarte w produktach pielęgnacyjnych.*
Całonocne maseczki zyskały w ostatnim czasie ogromną popularność. Dzięki wysokiej
zawartości składników aktywnych idealnie sprawdzają się jako intensywna kuracja nawilżająca

i przynoszą wyczuwalne rezultaty. Nie zastępują kremu na noc, lecz uzupełniają codzienną pielęgnację. Przeznaczone zwłaszcza dla skóry wymagającej, suchej, napiętej. To produkt dedykowany dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku, którzy chcą uczynić coś więcej dla swojej skóry.
Maseczka na noc ZEITGARD intensywnie pielęgnuje skórę, dając wyczuwalne i widoczne
efekty. Pozostaw maseczkę na noc i obudź się nazajutrz z wyczuwalnie gładszą, świeżą
i promienną skórą. Innowacyjna formuła ze skutecznymi składnikami czynnymi.

Sposób stosowania:

1Aby uniknąć pozostawienia śladów na poduszce, najlepiej nałożyć maseczkę na twarz
co najmniej 20 minut przed pójściem spać.

maseczkę na twarzy na całą noc, aby składniki aktywne mogły wspomagać
2Pozostaw
regenerację skóry w czasie snu.

3Dla uzyskania optymalnych rezultatów, zaleca się stosowanie maseczki 2 razy w tygodniu.
Podstawowe składniki maseczki na noc

Olejek jojoba*

ZEITGARD Filling Spheres

Jagody Schizandra*

Cenny olejek jojoba (wym. żożoba)
zapewnia skórze nawilżenie i promienny wygląd. Jest pozyskiwany
z przypominających orzechy ziaren
krzewu jojoba (simondsja kalifornijska). Olej jest bogaty w witaminy
i zapobiega wysuszaniu skóry. Szybko się wchłania i co ważne, nie pozostawia tłustej warstwy na skórze.**

Skuteczny składnik anti-age,
który dba o młody wygląd skóry. ZEITGARD Filling Spheres
przypominają małe „kuleczki”,
które wnikają głęboko w skórę i pochłaniają wilgoć. W ten
sposób pęcznieją i wypełniają
zmarszczki i nierówności skóry
od środka.

Jagody Schizandra intensywnie
pielęgnują i wspomagają naturalny
proces regeneracji w ciągu nocy.
Ekstrakt z owoców Schizandra
jest stosowany od wielu lat w
Chinach oraz w Tybecie do celów
kosmetycznych. Owocom cytryńca
chińskiego przypisuje się działanie
regenerujące i wzmacniające.***

* Podane informacje na temat substancji aktywnych są jedynie ogólnymi informacjami i nie muszą odnosić się do produktów zawierających te składniki.
** Źródło: Naturinstitut (2014): Jojobaöl - Wirkung, Anwendung und Studien (Olejek jojoba – działanie, zastosowanie i badania)
*** Źródło: Kosmetik-Check (2011): Granatapfelöl & Schizandraextrakt (olejek z granatu i ekstrakt z owoców shizandra).

139

Rodzaje cery i pielęgnacja
Dr nauk o zdrowiu Ewa Szmaj : Pielęgnacja cery powinna być dobierana indywidualnie i poprzedzona rozmową – wywiadem na temat problemów skórnych, nawyków pielęgnacyjnych, trybu życia,
ogólnego stanu zdrowia, dotychczas wykonanych zabiegów profesjonalnych w gabinecie kosmetycznym. Powszechne jest występowanie wśród podstawowych rodzajów cer dodatkowych cech,
które wskazują na współistnienie pewnych defektów w obrębie skóry, jak np. zmarszczki, podrażnienie, wyprysk alergiczny, przebarwienia, rozszerzone naczynia krwionośne itp.

Cera normalna:

Idealna pod względem kondycji, rzadko występuje
Gładka, o równomiernym kolorycie, naturalnie zaróżowiona, posiada odpowiedni poziom
nawilżenia i natłuszczenia, pory są mało widoczne, elastyczna

Seria LR ALOE VIA Baby,

Charakterystyczna dla dzieci do okresu dojrzewania

Aloe Vera Multiaktywny
krem na dzień

Warto pamiętać: skóra dziecka intensywnie rozwija się przez pierwsze 2 – 3 lata życia
zanim osiągnie pełnię swoich funkcji, dlatego nie wolno stosować w tym czasie żadnych
kosmetyków, które nie są przeznaczone dla dzieci ze względu na ryzyko podrażnienia,
działania toksycznego, nawet na cały organizm
Wymaga nawilżania i ochrony przed promieniowaniem słonecznym i innymi czynnikami
atmosferycznymi, utratą wody i substancjami chemicznymi

Cera tłusta:

Aloe Vera Regenerujący
krem na noc
Aloe Vera Krem pod oczy

O nierównym kolorycie, ziemista, często zrogowaciała, gruba, tłusta, świeci się, szybko się
zanieczyszcza, rozszerzone pory i zmiany trądzikowe, wolniej się starzeje
Odporna na działanie czynników atmosferycznych
Agresywna pielęgnacja – silnie odtłuszczająca może ją odwodnić i uwrażliwić
Dotyczy nastolatków, czasem przechodzi w cerę trądzikową, a u osób dorosłych zmienia
się w cerę mieszaną, charakterystyczna także dla mężczyzn
Warto pamiętać: samodzielne usuwanie zaskórników (zanieczyszczone pory skóry)
i zmian zapalnych może spowodować nasilenie problemu, rozprzestrzenienie bakterii
w obrębie skóry i wydłużenie gojenia zmian skórnych

Polecana seria
Microsilver
w połączeniu
z LR ALOE VIA

Wymaga wielokierunkowej pielęgnacji: nawilżenia, regulacji wydzielania sebum
i namnażania bakterii, usuwania zanieczyszczeń i łagodzenia stanów zapalnych

Cera mieszana:

Posiada tzw. strefę T (czoło, nos, broda) przypominającą cerę tłustą oraz cerę suchą
na policzkach
Jest trudna do pielęgnowania – łączy cechy dwóch różnych cer o odmiennych potrzebach;
dostępne na rynku kosmetyki oznaczone jako „dla cery normalnej i mieszanej” lub „dla
cery mieszanej i tłustej” mogą nie być wystarczające do pielęgnacji policzków cery
mieszanej, dlatego najlepiej stosować 2 różne kremy
Występuje u osób młodych i dorosłych

Microsilver
w połączeniu
z LR ALOE VIA

Wrażliwa na działanie kosmetyków i czynników atmosferycznych
Wymaga nawilżenia i odżywienia bez obciążania, usuwania zanieczyszczeń i ochrony

Cera sucha:

Wydaje się być cienka i delikatna, występują linie i zmarszczki, łuszczy się, może ulegać
podrażnieniom, szybciej się starzeje, mniej odporna na czynniki środowiskowe
Towarzyszy jej uczucie ściągnięcia, mrowienia, świąd, dyskomfort
Występuje na twarzy i/lub na ciele (kończyny dolne)
Często występuje u diabetyków, osób z chorobami tarczycy, alergiami, u seniorów
Wymaga odżywiania, nawilżenia, ochrony
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LR ALOE VIA,
Zeitgard Racine,
Zeitgard Nanogold

Stan cery to pewne dodatkowe cechy
Cera wrażliwa:

Delikatna, cienka, z tendencją do podrażnień, towarzyszy jej zaczerwienienie, uczucie napięcia, świądu
Źle reaguje na warunki atmosferyczne, kosmetyki, stres, używki
Nie należy jej mylić ze skórą alergiczną, ponieważ wrażliwość może dotyczyć każdego, kto zastosował
jakiś produkt drażniący. Natomiast alergia skórna związana jest z intensywną reakcją układu odpornościowego, która jest charakterystyczna dla osób o takiej predyspozycji

Polecana seria:
LR ALOE VIA

Stosować należy kosmetyki delikatne, najlepiej jednej serii, bezzapachowe, testowane

Cera naczyniowa:

Delikatna, cienka, z widocznymi rozszerzonymi naczyniami, skłonna do rumienia, ulega
podrażnieniu, źle znosi kosmetyki i czynniki środowiskowe (UV!), gorące kąpiele, saunę,
pikantne dania i napoje, alkohol
Może przekształcić się w trądzik różowaty
Jest to skóra wrażliwa, a także sucha lub mieszana
Dotyczy zwykle kobiet o jasnej karnacji

Polecana seria:
LR ALOE VIA

Stosować należy kosmetyki delikatne, nawilżające, wzmacniające naczynia, ochrona przed
zmianami temperatur, korektory zielone
Warto łączyć z suplementacją wzmacniającą naczynia krwionośne

Cera zmęczona:

Skóra palacza, ziemista, szorstka, słabo ukrwiona/odżywiona, odwodniona, związana z pracą
w biurach z klimatyzacją i sztucznym światłem, szybciej się starzeje
Podatna na infekcje (bakteryjne, wirusowe, grzybicze), uszkodzenia posłoneczne skóry
(przebarwienia, szybsze starzenie itp.)
Stosować należy kosmetyki działające intensywnie, serum i maski, nawilżanie, ochrona, działanie antyoksydacyjne (Warto pamiętać: dym tytoniowy to największe źródło wolnych rodników, które niszczą
komórki naszego organizmu, w tym również skóry i odpowiadają za jej przedwczesne starzenie)

Polecana seria:
Zeitgard Powerlift,
Zeitgard Nanogold,
LR ALOE VIA

Warto łączyć z suplementacją opartą na antyoksydantach

Cera dojrzała:

Pojawia się już ok. 25 roku życia (miostarzenie)
Zmarszczki mimiczne powstają w wyniki intensywnej mimiki twarzy, z czasem się utrwalają,
a z wiekiem dochodzi do utraty jędrności skóry i zaburzenia owalu twarzy
Starzenie skóry to proces sterowany genetycznie, hormonalnie, wpływami środowiska
i trybem życia
Pielęgnacja totalna: odżywianie – nawilżanie – działanie przeciwzmarszczkowe – serum i maski
– specjalne preparaty do szyi i dekoltu – pielęgnacja gabinetowa

Polecane serie:
Zeitgard Serox,
Zeitgard Beauty
Diamonds,
Zeitgard Nanogold

Planowanie kompleksowej pielęgnacji z suplementacją wg zasady „im wcześniej tym lepiej”

Cera męska:

Grubsza i ciemniejsza niż u kobiet, zwykle tłusta lub mieszana, a także wrażliwa (golenie
powoduje ciągłe podrażnienia skóry)
Wolniej się starzeje, ale zmarszczki są głębsze niż u kobiet
Intensywniej wydziela łój i pot, bardziej owłosiona
Mniej obfita tkanka podskórna i podściółka tłuszczowa
Skłonność do prosaków (biały, żółty guzek pod naskórkiem), kaszaków (twarde guzki w obrębie
mieszków włosowych), czyraków, intensywniej przebiegający trądzik pospolity, łysienie,
nadmierna potliwość
Wymaga pielęgnacji jak skóra tłusta lub mieszana

Sprawdź także nasze innowacje do oczyszczania oraz ukierunkowanej pielęgnacji anti-aging ZEITGARD
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Polecane serie:
LR ALOE VIA,
Zeitgard Powerlift,
Zeitgard Platinum

Przegląd serii pielęgnacyjnych

Zeitgard Powerlift

Zeitgard Racine

Zeitgard Beauty Diamonds

1
2
3
4

1

Znany i naturalny składnik przeciwzmarszczkowy
koenzym Q10

1

Do każdego rodzaju cery

2

Kompleks alg zwiększa nawilżenie o nawet 50%

Najbogatsza w składniki aktywne seria: krzem, diamenty, peptydy,
kwas hialuronowy, olej pistacji, z owocu dzikiej róży, olejki
z substancjami przeciwzmarszczkowymi: melisa, jęczmień, koktajl
witaminowy AEF, algi, pszenica, filtr UV, ceramidy, masło Shea

Dla Niej i dla Niego, bez ograniczeń wiekowych

3

Odżywcze składniki takie jak naturalne olejki
(masło shea i olejek jojoba) i witaminy (A, C, E)

2

Połączenie naturalnych olejków i nowoczesnych kompleksów
przeciwzmarszczkowych

Składniki aktywne takie jak Reductine, kwas
hialuronowy, wyciąg z morskich alg oraz miks siedmiu
ekstraktów ziołowych doskonale nawilżają skórę
oraz zapewniają jej więcej witalności i elastyczności.

4
5

Do każdego rodzaju cery, szczególnie suchej

3
4

Luksusowe konsystencje

5

Natychmiastowe nawilżenie
Zastrzyk energii i witalności dla skóry

Działanie: odżywcze, nawilżające,
przeciwzmarszczkowe

Działanie: dodające energii, nawilżające, zapobiegające
zmarszczkom, wizualny lifting

Zeitgard Nanogold
1
2
3
4
5

Ekskluzywne składniki aktywne: złoto i jedwab oraz
zaawansowane składniki: Uvinul A Plus oraz SYN-Coll
(peptyd)
Ochrona przed promieniowaniem UVA
Pobudzanie syntezy kolagenu
Nanotechnologia dla lepszego działania
Do cery normalnej i suchej
Działanie: aktywne zapobieganie starzeniu się,
ochrona komórek skóry przed UVA (fotostarzenie),
wygładzanie cery

Efektywna pielęgnacja na każdą kieszeń

Zeitgard Serox
1
2
3
4
5

Alternatywa do zabiegów iniekcyjnych
Ukierunkowane działanie na zmarszczki mimiczne
Wysoce zaawansowane receptury produktów
Dla każdego rodzaju cery, także suchej
Efekty pielęgnacyjne i natychmiastowe wizualne
(krem, serum, płatki pod oczy, preparat
przeciwzmarszczkowy)
Działanie: przeciwzmarszczkowe, wygładzające,
nawilżające, prewencyjne, relaksujące

Produkt kultowy: krem pod oczy o pojemności 30 ml
Działanie: liftingujące, wzmacniające, ujędrniające,
przeciwzmarszczkowe, odżywcze

Pielęgnacja LR ALOE VIA
1 Moda na kosmetykę zieloną oraz aloes – ponad 50 produktów

o wysokiej zawartości składników naturalnych: do 90% czystego
żelu Aloe Vera + roślinne bioekstrakty z kontrolowanych, certyfikowanych upraw (np. ekstrakt z dzikiej róży, oliwek, magnolii)

2 Przebadana dermatologicznie tolerancja skóry, certyfikat IASC
pielęgnacja bez parabenów i olejów mineralnych, do
3 Łagodna
każdego rodzaju skóry, nawet wrażliwej, dla każdej grupy wiekowej
Kosmetyki do zadań specjalnych, dermokosmetyki
4 (AV
Dermaintense), łagodzenie podrażnień skóry
intensywnie nawilża, aktywuje naturalne procesy
5 Aloes
regeneracyjne skóry i zawiera kompleks cennych witamin,
minerałów i aminokwasów
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Przegląd serii pielęgnacyjnych

Microsilver
1
2
3
4
5

Unikatowy kompleks składników: srebro antybakteryjne, pantenol, tlenek cynku regenerują
Skóra tłusta, mieszana, trądzik, podrażnienia, łupież
Produkty kompatybilne z serią Aloe Vera
Szeroki wachlarz zastosowań (twarz, ciało, dłonie, włosy)
Technologia Microsilver obecna w najnowszym urządzeniu Zeitgard

Kosmetyki do zadań specjalnych LR ALOE VIA
1
2
3
4
5
6

5
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Określ rodzaj i potrzeby swojej skóry wg. rodzajów cer i cech
dodatkowych. Nie kieruj się wyłącznie wiekiem z metryki.
Uwzględnij: tryb życia/pracy, nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną,
ogólny stan zdrowia, prowadzoną pielęgnację w warunkach domowych.
Wybierz kosmetyki wysokiej jakości dostosowanie indywidualnie do
potrzeb skóry w danym momencie.

Koncentrat 90%: twarz, ciało (ręce, rany, oparzenia), AZS, łuszczyca

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z profesjonalistą.

Emergency spray 83%: aloes, propolis, nagietek, krwawnik, tymianek, rumianek, mniszek
lekarski, eukaliptus, passiflora, szałwia, imbir, ogórecznik lekarski, czerwony sandałowiec
(j.w., skóry głowy, golenie/depilacja)

Zwróć uwagę na pielęgnację „od wewnątrz”, czyli suplementację
składników aktywnych.

Krem z propolisem 79%: alantoina, wit. E: zimowy, maska na twarz i ciało, regeneruje
Mleczko rozgrzewające 45%: olejek mentolowy, eukaliptusowy, sezamowy, jojoba,
z moreli: masaż, bóle mięśniowe, reumatyczne
DermaIntense 20%: olej z wiesiołka, berberys, wit. B12 łagodzące: b. sucha skóra
MSM Żel do ciała 60%: mącznica lekarska, kora wierzby, alantoina, MSM, bóle stawowe,
mięśniowe

LR ALOE VIA Man i Zeitgard Platinum
1
2
3
4

Kluczowe zasady
pielęgnacji:

Ekspresowa aplikacja, szybkie wchłanianie

Kilka kluczowych błędów
pielęgnacyjnych:
Mycie twarzy wodą i mydłem
Tonik stosowany jako produkt do mycia twarzy
Nadmierne wysuszanie skóry tłustej

Dawka energii dla skóry

Zbyt częste wykonywanie peelingu skóry twarzy
(np. codziennie, kilka razy w tygodniu)

Natychmiastowy efekt

Brak pielęgnacji skóry lub zbyt późna pielęgnacja

Krem antystresowy i balsam po goleniu AV zawierają 50% aloesu i bioekstrakt z białej
herbaty, które działają kojąco na podrażnioną skórę

Stosowanie kosmetyków niewłaściwych dla rodzaju cery

Pielęgnacja Platinum zdobyła nagrodę BSB 2010 – trzecie miejsce w kategorii
„Innowacyjne produkty kosmetyczne”. Zawarty w kremie przeciwstarzeniowym
kompleks Platinum Matrix-em® wzmacnia syntezę kolagenu, kwas hialuronowy
nawilża, a ekstrakt z kaktusa i witamina E łagodzą podrażnienia.

Samodzielne radzenie sobie z problemami skóry

ZAPACHY
I MAKIJAŻ
Prostota jest kluczem do
prawdziwej elegancji
Coco Chanel
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Perfumy

Twoja pachnąca
wizytówka
O perfumach można opowiadać bez końca. Często są określane przydomkiem „tanie”, „luksusowe” czy „markowe”, jednak kryteria jakości dobrych
perfum są znacznie bardziej złożone. Kluczowa
jest koncentracja olejków eterycznych zawartych
w składzie. Ich niewielka zawartość jest często maskowana atrakcyjną etykietą lub ceną. Niektóre zapachy mają jakość zwykłej wody toaletowej, a mimo
to są bezpodstawnie prezentowane jako perfumy, co
wprowadza konsumenta w błąd. Zapach takiego produktu jest krótkotrwały, a jego intensywność niska
i ulotna. W efekcie kupiony okazyjnie flakonik cieszy
nas krócej, ponieważ wymaga częstego odświeżania.
Nasze zapachy zawierają duże ilości olejków eterycznych i w odróżnieniu od licznej konkurencji mogą się
pochwalić prawdziwą jakością wody perfumowanej
(Eau de Parfum).
Z dobrej jakości zapachem jest jak z dobrą restauracją – wybierzemy tę, która ma wiarygodną rekomendację. Dlatego najlepszym dowodem jakości naszych perfum są nazwiska światowych gwiazd, które sygnują liczne zapachy
LR. Własne zapachy skomponowane pod indywidualne preferencje stworzyły wspólnie z marką LR gwiazdy takie jak: Bruce Willis i projektant mody
Guido Maria Kretschmer. Dzięki pracy doświadczonych perfumiarzy, wysokie
wymagania tych światowych gwiazd udało się zamknąć w eleganckich flakonikach, których zapach po rozpyleniu nadaje się wprost na czerwony dywan.
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Garderoba zapachowa

Nasz ekspert
Marta Siembab
senselierka

niezależny ekspert przekazujący
wszechstronną wiedzę związaną
ze zmysłem węchu
szkoli profesjonalistów z branży
perfumiarskiej, współpracuje z Nosami
– twórcami perfum

Czym jest garderoba zapachowa?
Opinia eksperta
Niedzielny spacer po parku, spotkanie z ważnym klientem, dzień cichej
pracy w biurze, intensywne negocjacje, rozmowa kwalifikacyjna, wielka
gala w operze – każda z tych sytuacji wymaga odpowiedniego stroju,
właściwie dobranej oprawy. W naturalny sposób wybieramy dla każdej z nich inną stylizację, zmieniając ubranie, dobierając dodatki, robiąc
makijaż. Garderoba zapachowa to koncepcja, według której przy każdej z okazji decydujemy się na inne perfumy tak, aby w harmonijny sposób korespondowały one z naszym wizerunkiem. Posiadając w swojej
garderobie kilka zapachów jesteśmy gotowi w każdej chwili stworzyć
spójną stylizację, wyrazić swoją osobowość, podkreślić swój charakter.

Jak skomponowany jest zapach?
Wysokiej jakości zapach jest jak symfonia. Kompozycje zapachowe
są zbudowane z trzech nut: nuty głowy, serca i głębi, które kolejno
rozwijają się, tworząc perfekcyjną harmonię:
Faza 1 – Nuta głowy

Faza 2 – Nuta serca

Faza 3 – Nuta głębi

Nuta głowy to początek zapachu, pierwsze wrażenie, które
odczuwamy tuż po nałożeniu.
Zwykle od razu akceptujemy zapach lub go odrzucamy. W nucie
głowy wykorzystywane są najbardziej ulotne substancje zapachowe. Gdy nuta głowy prawie
się ulotni, rozwija się nuta serca.

Nuta serca jest centralną częścią perfum (właściwym charakterem zapachu) i jest wyczuwalna znacznie dłużej niż nuta
głowy.

Nuta głębi to trzecia i ostatnia
faza zapachu po nucie głowy i
serca. Nadaje zapachowi pełnię
i trwałość, współgra z pozo
stałymi nutami i jest wyczuwalna jeszcze przez wiele godzin.

Zapach ma wielką moc – to narzędzie uwodzenia, a nawet manipulacji.
Odpowiednio zastosowany potrafi odmłodzić, odchudzić, dodać powagi, odjąć lat, rozpalić zmysły. Według naukowców 70% wspomnień,
które przechowuje nasz mózg wiąże się z zapachem – dzięki właściwie
dobranym perfumom jesteśmy w stanie wywrzeć na innych wyjątkowe
wrażenie i nie pozwolić o sobie zapomnieć.
Minimalny zestaw w garderobie zapachowej to cztery różne rodzaje
perfum: niezobowiązujące, biznesowe, na wielkie wyjście i na wieczór
we dwoje. Pełną garderobę uzupełniają perfumy awangardowe, kiedy
chcemy wyróżnić się z tłumu oraz zapachy „do zadań specjalnych” –
sprawdzają się podczas trudnych rozmów biznesowych, dodają pewności siebie. Tworzenie garderoby zapachowej jest ekscytującą podróżą w głąb świata perfum, a także w głąb siebie – gorąco zachęcam do
szerzenia tej idei i życzę mnóstwa niezwykłych chwil z zapachami!
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Miejsca, które najlepiej skrapiać perfumami to te, w których intensywniej pulsuje krew: szyja, dekolt,
wewnętrzna strona nadgarstków, okolice podkolanowe i skóra na karku. Skóra w tych miejscach jest cieplejsza, dzięki czemu zapach może się optymalnie uwalniać. Świetnym nośnikiem zapachu są również
świeżo umyte, jeszcze wilgotne włosy. Jednak z niczym nie można przesadzać i z zapachem jest tak samo
– aplikuj go tylko raz, maksymalnie dwa razy dziennie.

Zapachy dla niej

Na co dzień

Do biura

Na wielkie wyjście

Propozycja LR

Propozycja LR

Propozycja LR

HEART & SOUL

BEAUTY QUEEN

HAWAII

Cechy

Cechy

Cechy

soczyste owoce: melon, jabłko, śliwka;
rześkie kwiaty: konwalia, lilia wodna

piżmo, ambra
orientalne przyprawy: cynamon, kardamon

Na wieczór we dwoje

Awangardowe

Biznesowe

Propozycja LR

Propozycja LR

Propozycja LR

HAREM

PSEUDONYM
+ WALENCJA

FEMME
NOBLESSE

Cechy

Cechy

Cechy
jaśmin, piżmo
słodkości: wanilia, karmel
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cytrusy
delikatne kwiaty: róża, fiołek, irys

POŁĄCZ DWA ZAPACHY!
Rześkie nuty przełam cięższymi,
bardziej treściwymi.

klasyczne kwiaty: kwiat pomarańczy
nuty drzewne: paczula, cedr

Zapachy dla niego

Na co dzień

Do biura

Na wielkie wyjście

Propozycja LR

Propozycja LR

Propozycja LR

NIAGARA

JUST SPORT

BRUCE WILLIS

Cechy

Cechy

Cechy

cytrusy, nuty
wodne, morskie

ciepłe nuty drzewne:
drzewo sandałowe;
orientalne przyprawy:
cynamon, kardamon

Na wieczór we dwoje

Awangardowe

Biznesowe

Propozycja LR

Propozycja LR

Propozycja LR

METROPOLITAN
MAN

JUNGLE MAN
+ SINGAPUR

Cechy

Cechy

BRUCE WILLIS
PERSONAL
EDITION

pikantne przyprawy: pieprz;
słodkości: czekolada, wanilia
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cytrusy, imbir, kardamon,
eleganckie nuty drzewne
i piżmo

POŁĄCZ DWA ZAPACHY!
Świeże nuty przełam
słodszymi.

Cechy
skóra, oud, tytoń

Topsellery dla kobiet

HAREM

MARBELLA

ROCKIN’ ROMANCE

Uwodzicielski czar orientu

Hiszpańska sztuka uwodzenia

Tętniący energią,
rockandrollowy i romantyczny

Zapach otwiera kusząca słodycz czekolady, karmelu i mandarynki. Nuta
serca przyciąga aromatem marakui i
brzoskwini w połączeniu ze zmysłową
paczulą, jaśminem i kwiatem lotosu.
Kompozycję wieńczy ciepła wanilia,
ambra i piżmo. Apetyczna kreacja
gourmand stworzona nie tylko dla fanek słodkości, lecz również na romantyczne okazje.

Kompozycję otwierają orzeźwiające, owocowe nuty pomarańczy i bergamotki z
dodatkiem lekkich, ozonicznych niuansów.
Szlachetne esencje róży i upajającego
jaśminu stopniowo uwalniają swój aromat pełen ponadczasowego piękna. Bazę
tworzy intensywna, drogocenna paczula
z odrobiną eleganckiego wetiweru, piżma
i wanilii. Zapach zainspirowany urokiem
hiszpańskiego kurortu Marbella.

Przeciwieństwa się przyciągają! Nuta
głowy tryska siłą witalną dojrzałej cytryny i pomarańczy z pobudzającym zmysły
olejkiem cynamonowym. W nucie serca
swój aromat powoli rozwijają rozpieszczone słońcem kwiaty białej róży, gardenia i ylang-ylang. Ciepło i siła cedru,
ambry oraz zmysłowego piżma tworzą
dopełnienie tej wyjątkowej kompozycji.
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HEART & SOUL
Obłędnie owocowy
Ekscytujący, świeży koktajl soczystej
pomarańczy malinowej, dzikiej śliwki,
czarnej porzeczki w połączeniu z niepowtarzalnym zapachem piwonii i frezji.
Całość dopełniona ciepłym, subtelnym
aromatem wanilii, szczyptą białego
piżma i cedru. Zapach inspiruje i podkreśla wyjątkową aurę kobiety.

Topsellery dla mężczyzn

BRUCE WILLIS
PERSONAL EDITION
Swobodny i elegancki
Zapach dla mężczyzn z klasą i charyzmą, emanuje swobodą
i pewnością siebie. Świeże owoce cytrusowe i czarny pieprz
dają pierwsze wrażenie, a aromatyczne nuty lawendy, uszlachetnione szczyptą tabaki, emanują niepowtarzalną, męską
elegancją. Zmysłowy akord skórzany w połączeniu z paczulą oraz esencją kosztownego oud tworzą ekskluzywną
nutę głębi. Oud jest cennym składnikiem perfum, znanym
w świecie orientu już od ponad 2000 lat i pozyskiwanym z
żywicy drzewa agarowego. Zapach stworzony we współpracy z Brucem Willisem odzwierciedla prywatną stronę aktora.
Znalazł się w czołówce 5 najlepszych zapachów w rankingu
Niemieckiej Nagrody perfumeryjnej 2011 w kategorii „Męski lifestyle’.
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BRUCE WILLIS

LR CLASSICS BOSTON

Męski, intensywny miks

Szarmancki i pełen optymizmu

Pobudzające nuty grejpfruta i pomarańczy napotykają pikantne akordy pieprzu, a gdy do głosu dochodzi ziemisty, świeży wetiwer i łączy
się z głęboką, ciepłą wonią drzewa sandałowego, cedrowego i żywicy
benzoesowej, z zapachu zostają wydobyte prawdziwa męskość, prostolinijność i niekonwencjonalność. Indywidualny charakter znalazł
odzwierciedlenie także w wizualnej stronie produktu. Metalowa plakietka zdobi najwyższej jakości flakon, który pewnie leży w dłoni. Jako
zamknięcie służy zatyczka z drewna cedrowego, pochodzącego ze
zrównoważonych upraw. Pierwszy zapach stworzony we współpracy
z Brucem Willisem, nominowany do nagrody Duftstars 2011. “Stworzenie mojego pierwszego zapachu wspólnie z bardzo zaangażowaną
i pełną pasji ekipą LR sprawiło mi ogromną przyjemność. Ten produkt
odzwierciedla indywidualizm, wyjątkowość i trwałość. To jest coś, co
mnie przekonało i łączy mnie z LR”. – powiedział Bruce Willis podczas
prezentacji produktu we Frankfurcie w czerwcu 2010 roku.

Zapach dla mężczyzn spragnionych życia, którzy wiedzą, czego oczekują. Tętniące owocową świeżością
połączenie nut jabłka, pomarańczy i cytryny z subtelnym niuansem jaśminu, eleganckim i wyrazistym
aromatem cedru, zmysłowej ambry i piżma.

Guido Maria Kretschmer

„Trzeba lubić ludzi, umieć się w nich wczuć, poruszać ich swoją modą. Tak samo
jest z dobrymi perfumami. Mają nie tylko uwodzić, lecz również poruszać“.
Cieszący się międzynarodowym uznaniem projektant mody Guido Maria Kretschmer od lat tworzy szyte na miarę kreacje. Jednak moda nie ogranicza się tylko do ubioru. Zapach
jest nieodłącznym elementem indywidualnego stylu. Tak narodził się pomysł stworzenia kolekcji zapachów. Owoc współpracy z LR to wcielenie marzeń o własnej linii zapachowej,
odzwierciedlającej osobowość projektanta. Podobnie jak zaprojektowane przez niego stroje, również jego kreacje zapachowe są niezwykle eleganckie, ponadczasowe i przemyślane
w najmniejszym calu. Każdy flakonik znajduje się w kunsztownym pudełku, wyścielonym satyną i opatrzonym cytatem.

Guido Maria Kretschmer for Women

Guido Maria Kretschmer for Men

kwiatowy – owocowy – zmysłowy

orientalny – korzenny – szarmancki

Nuta głowy:
bergamotka,
mandarynka,
śliwka

Nuta serca:
róża, jaśmin,
kwiat pomarańczy,
kwiat lotosu

Nuta bazowa:
ambra,
drzewo sandałowe,
wanilia, piżmo

Zapach dla kobiet to niepowtarzalna kompozycja, która łączy subtelny, kobiecy wdzięk
z ponadczasową elegancją. Harmonijna symfonia urzeka pięknem od pierwszego
momentu, aż po ostatnie nuty głębi. Cudowny bukiet zapachów mandarynki, róży i wanilii
otuli Cię uwodzicielską i ciepłą aurą.
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Nuta głowy:
bergamotka,
mandarynka, pieprz
czerwony-peruwiański

Nuta serca:
pieprz,
pelargonia,
drzewo kaszmirowe

Nuta bazowa:
wanilia,
wetiwer,
akord skórzany

Również zapach dla mężczyzn nosi znamiona rozpoznawalnego stylu projektanta mody.
Efektem tej współpracy jest ponadczasowo elegancka, wyjątkowa i wysublimowana
kompozycja. Świeże, aromatyczne nuty bergamotki i pieprzu w połączeniu z męskim
akordem skórzanym tworzą fascynującą aurę, a szlachetne esencje stopniowo uwalniają
swój charakter.

PURE by Guido Maria Kretschmer

Autentyczność. Naturalność.
Po prostu bądź sobą.
Zgodnie z tą dewizą, Guido Maria Kretschmer stworzył zapach PURE, który towarzyszy Ci na co dzień i inspiruje do tego, żeby po prostu być sobą. PURE to zapach czysty i inspirujący w każdym
detalu. Flakonik ma prostą i minimalistyczną formę i jest dodatkowo opakowany w dekoracyjny woreczek, który może również służyć do przechowywania drobiazgów.

PURE by Guido Maria Kretschmer for Women

PURE by Guido Maria Kretschmer for Men

świeży – roślinny – inspirujący

drzewny – korzenny – charyzmatyczny

Nuta głowy:
gruszka,
czarna porzeczka,
cytrusy

Nuta serca:
brzoskwinia,
jaśmin,
konwalia

Nuta bazowa:
ambra,
drzewo cedrowe,
piżmo

PURE by Guido Maria Kretschmer for Women oczarowuje świeżą nutą głowy,
sentymentalną nutą serca oraz ciepłą, zmysłową bazą. To wymarzony zapach na każdy
dzień i na każdą okazję. Rześka kompozycja otula Cię zapachem brzoskwini, jaśminu,
konwalii i cedru.
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Nuta głowy:
dzięgiel,
szafran

Nuta serca:
goździk,
drzewo gwajakowe,
drzewo cedrowe

Nuta bazowa:
drzewo sandałowe,
ambra,
piżmo

Zapach dla mężczyzn PURE by Guido Maria Kretschmer for Men otwiera
charyzmatyczna nuta głowy, która przechodzi w pełną różnorodnych niuansów nutę
serca oraz korzenną, aromatyczną bazę. PURE towarzyszy Ci na co dzień i inspiruje do
bycia sobą. Męskie połączenie szafranu, drzewa gwajakowego i cedru.

Ciekawostki zapachowe, które Cię zaskoczą

1

Delikatne spryskanie podszewki ubrania lub wnętrza torebki

zamiast własnej skóry jest sprytną alternatywą na noszenie intensywnych perfum także do pracy. Będą pachnieć łagodniej i
dyskretniej.

2

Kawa nie oczyszcza nosa, a wręcz dodatkowo go męczy. Testując

zapachy, nie daj się namówić na wąchanie kawy. Wypróbuj maksymalnie cztery zapachy i odpocznij.

3

Największym wrogiem perfum jest światło. Sprawdź, czy komoda
lub półka, na której trzymasz perfumy przez większość dnia nie

stoi w padającym przez okno świetle słonecznym.

4

Należy trzymać perfumy w ciemnym, suchym, chłodnym miejscu.

Zmienna wilgotność i temperatura w łazience mogą zepsuć perfumy w kilka tygodni.

5

Nie należy rozcierać perfum po ich aplikacji. Dodatkowo podrażniasz skórę oraz przyspieszasz parowanie perfum i skracasz

brzmienie pierwszej nuty.

6
7

Nie należy stosować perfum za uchem. Znajduje się tam najwięcej

sebum oraz wydzielanego przez skórę kwasu mlekowego.

Perfumy należy testować zawsze dwa razy – pierwszy raz na papierowym bloterze, drugi raz na skórze. Perfumiarze komponują

10

Sucha, zimna skóra nie utrzymuje zapachów. Jeżeli chcesz
przedłużyć ich trwałość, nawilżaj ciało regularnie lub natłuszczaj

bezwonnym olejkiem.

11

Zapach grejpfruta odchudza. Badania mówią, że osoby pachnące cytrusami np. zapachem Walencja od LR dla Pań lub zapach

Boston dla Panów, a zwłaszcza grejpfrutem, wydają się o kilka
kilogramów lżejsze. Również Bruce Willis zadbał o ten aspekt w

swojej kompozycji, grejpfrut jest jednym ze składników zapachu
sygnowanego przez aktora.

12

Zapach lekkich, wiosennych kwiatów odejmuje lat. Konwalia, piwonia, magnolia, frezja dają wrażenie młodości i świeżości. Lekką
ręką sięgnij więc po zapach damski Santorini.

13

Zapachy w olejku są bogate, ale potrafią być mało trwałe. Często nie dodaje się do nich utrwalaczy używanych w tradycyjnych
wodach w sprayu.

14

Zmiany hormonalne wpływają na rozwój zapachu. Po kilku
dniach może okazać się, że zapach, który nie spodobał się klient-

ce w środę, w piątek ją zachwyci.

15

Czynniki takie jak powietrzem ciepło i światło mają negatywny
wpływ na jakość perfum. Dlatego należy je przechowywać w

ciemnym i chłodnym miejscu i nie należy ich zostawiać otwar-

dziś perfumy tak, aby dobrze pachniały na papierze, a nosić bę-

tych dłużej niż przez rok. Tylko w ten sposób zachowasz inten-

dziemy je przecież na swoim ciele.

sywność zapachu.

8

Podział perfum na męskie i damskie to stosunkowo nowa koncepcja. Przez całe wieki kobiety i mężczyźni pachnieli tym samym.

W krajach arabskich jest tak do dziś!

9

16

Po pewnym czasie nie czujemy własnych perfum: to naturalny
efekt przyzwyczajenia. Jeśli stale używamy tego samego zapachu, po pewnym czasie nos się przyzwyczaja i przestaje go wyczuwać. Jednak dla innych osób z otoczenia może być on nadal

Skóra po wewnętrznej stronie ciała ma niestabilne pH i może

bardzo intensywny. Nasza rada: nie ograniczajmy się do jednego,

fałszować zapach perfum. Perfumy aplikuj na zewnętrzną stronę

ulubionego zapachu, ale używajmy różnych zapachów w zależ-

przedramion, nie na nadgarstki i zgięcia łokci.

ności od nastroju lub okazji.
Opracowała Marta Siembab
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Zapachowe ABC

A

H

B
C

I

Ambra ma ciepły i ciężki zapach, lekko słodkawy
i aromatyczny. Nadaje kompozycji charakter orientalny.
Bergamotka to zielony owoc cytrusowy, który
pachnie świeżo, soczyście i słodko.

Cytrusowe nuty nadają zapachom lekki, soczysty,
orzeźwiający charakter. Przykłady to pomarańcza,
cytryna, bergamotka, limetka oraz grejpfrut.

D

Drzewny zapach z nutami takimi jak np. drzewo
cedrowe lub sandałowe, lecz również paczula lub
wetiwer, najczęściej stosowane w nucie głębi danego zapachu. Tradycyjnie drzewne nuty występują w zapachach męskich, cieszą się jednak również
rosnącą popularnością w zapachach damskich.

D
D

Drzewo sandałowe ma aksamitny, ciepły, balsamicznie słodki, drzewny zapach.

Drzewo cedrowe jest często wykorzystywane
w produkcji męskich perfum ze względu na swój
drzewny, ciepły i suchy zapach.

F

Fasola tonka to nasiona znajdujące się w owocach
drzewa tonka. Mają kwiatowo-ciepły, nieco orientalny zapach, przypominający wanilię lub marcepan, a także lekkie działanie afrodyzujące.

F

Fougere to kategoria zapachów męskich i oznacza
akord zapachowy złożony z nut cytrusowych, lawendy, geranium i nut drzewnych (mech dębowy i
paczula).

G

Gourmand to słodki zapach czekolady, likieru,
kawy, miodu, karmelu, pralin, słodkich migdałów
itd.
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Heliotrop to esencja z kwiatów heliotropu, które
charakteryzują się pudrowo-słodkawym zapachem,
przypominającym wanilię, marcepan i migdały.
Irys to roślina z rodziny kosaćcowatych, z której
korzeni pozyskiwany jest ziemny, słodkawo-drzewny zapach. Nadaje perfumom nieco męski charakter.

J

Jaśmin to bardzo szlachetny składnik, stosowany w wielu zapachach damskich. Jest intensywny,
słodki i upajający, ma przyjemną nutę miodową.

K

Kardamon to popularna przyprawa w krajach
arabskich, która ze względu na swój korzenny,
aromatyczny zapach jest stosowana również jako
składnik perfum.

M

Morskie nuty to świeże, przejrzyste, a przy tym
mocne nuty zapachowe, które przywodzą na myśl
morską bryzę, wodospad oraz słony ocean.

N

Neroli to zapach kwiatów pomarańczy gorzkiej.
Pachnie aromatycznie, gorzko-słodko, owocowo,
lekko kwiatowo i przypomina słońce i ciepło.

O

Orientalny zapach jest ciepły, mocny, zmysłowy
i uwodzicielski – często z egzotycznymi kwiatami,
wanilią, ambrą i fasolą tonka.

O

Oud czyli żywica azjatyckiego drzewa i zarazem
jeden z najdroższych składników perfum. Na
Wschodzie oud jest znany od ponad 2000 lat, ale
dopiero od niedawna jest znany na całym świecie.
Ten egzotyczny składnik cieszy się coraz większym
uznaniem również w krajach zachodnich.

P

Paczula to zapach pozyskiwany z suszonych liści
tego krzewu, jest on ziemisty, drzewno-słodki i
ciężki. Paczula nadaje zapachowi tajemniczy i uwodzicielski charakter.

P

Piżmo emanuje naturalnym ciepłem i słody-

czą. Najczęściej w perfumach stosuje się „białe
piżmo”, które pozostawia wrażenie delikatności

i czystości.

S

Szyprowy zapach to kategoria zapachów dam-

skich. Nazwa pochodzi od perfum stworzonych
przez Francois Coty w 1917 roku. Oznacza kontrast między nutami cytrusowymi w nucie głowy a
paczuli i mchem dębowym w nucie głębi.

T

Tuberoza to lśniąco biały, podobny do lilii kwiat o
niezwykle upajającym, ciężkim, słodkim, narkoty-

zującym zapachu. Tuberoza to cenna esencja zapachowa, przetwarzana w drogocennych perfumach.

W

Wanilia jest uważana za królową wśród przypraw
i wyróżnia się ciepłym, łagodnym, słodkim aromatem oraz intensywnym i długotrwałym zapachem.

W

Wetiwer jest pozyskiwany z korzeni tropikalnej
trawy. Ma ziemisty, drzewny, dymny, ciepły zapach.

W
Y

Wodny zapach przywodzi na myśl świeżość i lekkość i przejrzystość wody.

Ylang-ylang to żółtawe kwiaty, które rosną w południowo-wschodniej Azji i pachną podobnie jak
jaśmin, kwiatowo, słodko i upajająco.

Z

Zielony zapach przypomina trawy, liście i jest często używany w nucie głowy.

MAKIJAŻ
Twoja druga twarz
Odpowiednie kosmetyki do makijażu są sprzymierzeńcami każdej kobiety. Dla skóry
makijaż jest nie tylko ozdobą, ale również tarczą chroniącą przed szkodliwymi czynnikami, takimi jak zanieczyszczenia, wilgoć, promieniowanie UV. Makijaż powinien
umożliwiać skórze oddychanie, nawilżać, chronić przed czynnikami zewnętrznymi i
wysuszaniem. Dobrej jakości kosmetyki nie tylko wyglądają doskonale, lecz również
służą naszej skórze. Kosmetyki do makijażu od LR podkreślają naturalne piękno, idealnie korygują niedoskonałości i sprawiają, że wyglądamy promiennie. Opracowane
przez specjalistów formuły są łagodne dla cery i dodatkowo zapewniają jej pielęgnację. Tak samo jak pozostałe produkty LR również seria do makijażu wyróżnia się niemieckim standardem jakości.
COLOURS czy DELUXE?
Colours to seria do makijażu, która oferuje odcienie dopasowane do wszystkich tonacji cery. Zawiera wysokiej jakości naturalne pigmenty mineralne. Nie zawiera talku,
silikonów ani perfum. Linia Colours jest kompletną paletą kolorów, z której każda z
nas wybierze odpowiedni dla siebie odcień. Produkty wyróżnia niemiecki standard
jakości.
Luksusowa seria Deluxe wyczarowuje olśniewający makijaż i zachwyca wyjątkowo
aksamitną teksturą produktów. Za pomocą tych kosmetyków wyeksponujesz atuty
urody lub całkowicie odmienisz swój wizerunek. Odcienie zostały idealnie zharmonizowane, dzięki czemu te wyjątkowe produkty doskonale ze sobą współgrają i gwarantują profesjonalny efekt na każdą okazję.
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Kosmetyki do makijażu
Nasz ekspert
mgr Marzena Marcinkowska
Pracownia Wizażu Bydgoszcz

dyplomowana wizażystka, kolorystka,
stylistka, stylistka rzęs, stylistka
wizerunku ślubnego, wykładowca

Kosmetyki mineralne stały się ulubionymi kosmetykami gwiazd
estrady i kina. Zachwalają je również znani wizażyści, kosmetolodzy i dermatolodzy. Skąd takie zainteresowanie i co sprawia,
że wiele klientek poszukuje tego typu produktów? Podpowiada
dyplomowana wizażystka, mgr Marzena Marcinkowska:
Podczas mojej pracy obserwuję, że wiele osób posiada cerę wrażliwą oraz nadwrażliwą. Dlatego polecam kosmetyki mineralne LR Health & Beauty, ponieważ są bezpieczne dla skóry. Polecam je również klientkom z cerą mieszaną, tłustą, trądzikową, a także
po zabiegach dermatologicznych lub po wizycie u kosmetyczki. Minerały wchodzące
w skład kosmetyków mineralnych nie zatykają gruczołów łojowych, nie przenoszą
bakterii. Doskonale ukrywają przebarwienia a nawet blizny. Dzięki lekkiej konsystencji
„makijaż mineralny” jest naturalny i wyjątkowo trwały.

Jaka jest data przydatności np. szminki?
Produkty do makijażu mają na opakowaniu zamieszczony symbol otwartego słoiczka z kremem.
Obok tego symbolu znajduje się okres przydatności, czyli informacja, jak długo możemy używać
tego produktu po otwarciu. Przykładowo „6M“ oznacza, że można go stosować przez 6 miesięcy. Data otwarcia kosmetyku jest tutaj decydująca.

Jak najlepiej przechowywać kosmetyki do makijażu?
Kosmetyki przechowuj w chłodnym miejscu (w łazience często jest zbyt ciepło). Produkty, których rzadziej używamy (np. zapasy kremu przeciwsłonecznego) należy przechowywać np. w lodówce, chłodnym pomieszczeniu lub piwnicy. Po otwarciu kosmetyki mają styczność z bakteriami i tlenem, dlatego co pewien czas „odśwież” swoją kosmetyczkę i wymień kosmetyki na nowe.
Zanim zaczniesz używać nowego produktu, staraj się całkowicie zużyć poprzedni. Starannie zamykaj produkty, aby zarazki nie dostały się do środka. Nie nabieraj kremu ze słoiczka dłonią, lecz
użyj w tym celu szpatułki (kod 990), dzięki temu krem nie stanie się siedliskiem niepożądanych
mikroorganizmów. Zwłaszcza jeśli dzielimy się jakimś produktem z inną osobą, do nakładania
należy używać czystej gąbeczki, szpatułki lub pędzla.

Jak dbać o przybory do makijażu?

Według mnie kosmetyki mineralne LR:
Świetnie kryją niedoskonałości

Są łatwe w aplikacji

Mają właściwości matujące

Pozwalają skórze oddychać

Posiadają długi termin ważności

Nie wywołują alergii

Chronią przed promieniowaniem UVA i UVB

Nie podrażniają skóry

Do codziennego makijażu polecam serię mineralną Colours. Podstawowe kosmetyki do
wykonania makijażu to: podkład, puder i róż. Podkład wyrównuje koloryt skóry, puder
utrwala makijaż, a róż dodaje cerze świeżości. Do makijażu oczu przydatny jest tusz, który
mogą stosować również panie posiadające oczy wrażliwe, noszące szkła kontaktowe. Cienie mineralne z formułą odbijającą światło optycznie niwelują efekt zmęczonych oczu. Do
stylizacji brwi polecam podwójny ołówek do brwi, który delikatnie podkreśla kształt oraz
uzupełnia ewentualne ubytki brwi. Dopełnieniem makijażu jest stylizacja ust. Obrysowujemy je konturówką w ich naturalnym odcieniu i wypełniamy pomadką. Na szczególną uwagę
zasługują korektory do pokrycia różnych defektów skóry typu: cienie pod oczami, niedoskonałości, zaczerwienienia, rozszerzone naczynia krwionośne. Polecam również perełki
brązujące. To wspaniały kosmetyk do stosowania przez cały rok! Natychmiast poprawia
urodę i daje efekt lekko opalonej, wypoczętej cery „jak po urlopie”.
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Praktyczne porady

Pędzel będzie służył Ci latami, jeśli właściwie o niego zadbasz. Do czyszczenia pędzla używaj
specjalnego płynu lub łagodnej emulsji myjącej Aloe Vera. Nałóż nieco produktu oczyszczającego na otwartą dłoń, zmocz pędzel i obracaj w dłoni. Dokładnie wypłucz wszystkie pozostałości
zanieczyszczeń. Nigdy nie stawiaj pędzla do wyschnięcia na główce, ponieważ wtedy mógłby się
rozkleić. Przyłóż ręcznik, aby usunąć nadmiar wody i wygładź pędzel. Połóż na brzegu stołu do
wyschnięcia (na ręczniku, mogłaby powstać pleśń).

Co zrobić, jeśli podkład jest zbyt kryjący?
W tym przypadku można wymieszać na wierzchu dłoni odrobinę kremu z podkładem. Dzięki
temu efekt będzie bardziej transparentny.

Po południu czuję, że podkładu nie ma, a cera nie wygląda już równomiernie. Co robić?
Przyczyną może być zbyt obfity krem na dzień. Przed nałożeniem podkładu sięgnij np. po lekki,
nawilżający krem Aloe Vera, a po nałożeniu podkładu utrwal go przy pomocy sypkiego pudru
mineralnego.

Co zrobić, jeśli po wykonaniu makijażu skóra sprawia wrażenie suchej?
Nałóż odrobinę serum Kolagen na palce i delikatnie wklep w suche miejsca na twarzy.

Piękna cera
Baza pod podkład
Aby skóra była piękna i równomierna, przed nałożeniem podkładu zastosuj
krem nawilżający, a następnie bazę pod podkład i delikatnie wmasuj opuszkami palców lub pędzlem do makijażu. Brzoskwiniowa baza zapewnia cerze świeży i promienny wygląd. Baza pod podkład tuszuje niedoskonałości
i pory oraz przedłuża trwałość makijażu. Można ją stosować pod podkład
lub samodzielnie. Z wiekiem skóra traci zdolność do odbijania światła niebieskiego i zielonego, co powoduje, że wygląda matowo. Dzięki specjalnemu
składnikowi zawartemu w bazie pod podkład Deluxe drobne linie, zmarszczki i przebarwienia odbijają i rozpraszają niebieskie i zielone światło w sposób
charakterystyczny dla młodej skóry. W rezultacie uzyskujemy efekt „soft focus” zamiast efektu maski, który może powstać w przypadku powszechnie
stosowanych pigmentów. Dzięki temu makijaż nie sprawia wrażenie ciężkiego, a skóra odzyskuje zdrowy, promienny wygląd.

Kolor musi być zgodny z Twoją karnacją. Najlepiej porównać podkład z kolorem
skóry na wewnętrznej stronie nadgarstka lub na policzku. Nałóż dla porównania kilka odcieni obok siebie. Odcień podkładu testuj zawsze w świetle dziennym. Musi rzeczywiście pasować do cery, jakby się na niej rozmył. Tłusta cera
może nieco przyciemnić podkład, skoryguj więc odpowiednio jego odcień. Miej
zawsze do dyspozycji dwa odcienie podkładu – jeden na lato, drugi na zimę,
ich kombinację na wiosnę i jesień. Podkład nakładaj pędzlem lub gąbeczką. Na
czole rozprowadź go do miejsca, gdzie zaczynają się włosy. Starannie rozetrzyj
go na przejściach, np. szyi. Ewentualnie możesz dodatkowo zatuszować niedoskonałości korektorem.

Podkład – wyczaruj porcelanową cerę

Rozświetlacz

Zadaniem podkładu jest udoskonalenie i wyrównanie kolorytu cery. Składa
się z tłuszczu, składników nawilżających, pudru i pigmentu. Ogólnie przyjęta
jest zasada, że powinniśmy sięgać po taki produkt, który odpowiada typowi
naszej cery. To oznacza wybór kremowego podkładu do suchej cery i beztłuszczowego podkładu do cery tłustej. Z używania podkładu nie musimy
rezygnować nawet w przypadku trądziku. Wystarczy wybrać taki, który
zawiera minimum tłuszczu i jest wzbogacony o substancje antyseptyczne – osiągniemy świetne krycie bez podrażnienia skóry. Aplikując podkład
pędzlem, osiągniesz bardziej równomierny i subtelny efekt, niż nakładając
go dłonią.

Po nałożeniu podkładu zastosuj odrobinę rozświetlacza pod oczy, od wewnętrznego kącika oczu na zewnątrz i rozprowadź go palcem lub pędzlem. Efekt: skóra wokół oczu wygląda promiennie, oznaki zmęczenia znikają, a Ty wyglądasz świeżo i młodo! Produkt zawiera
pigmenty, które odbijają światło, maskując w ten sposób cienie i zmarszczki, a aktywne,
chłodzące składniki zmniejszają opuchliznę. Można stosować na okolice oczu, ust i nosa.
Bogaty w składniki odżywcze: olejek amarantowy, bisabolol, olejek z mirtu australijskiego
i OptisolTM.

Sun shine

maskuje cienie pod oczami

Light Beige

maskuje sine zmiany na twarzy, wypryski, koryguje kontur ust

Dark Beige

tuszuje okrągłości twarzy, jak np. drugi podbródek czy zbyt szeroki nos

Soft Moss

optycznie redukuje zaczerwienienia, kryje tzw. pajączki czyli
rozszerzone naczynka

Krem BB – multitalent dla pięknej cery
Szukasz złotego środka pomiędzy naturalnym wyglądem a perfekcyjnym
makijażem? Krem BB to połączenie 5 efektów w jednym produkcie: nawilża,
tuszuje niedoskonałości, wyrównuje koloryt, matuje, zawiera filtr UV SPF 15.

Korektor – retusz w kosmetyczce
Sprawia, że znikają cienie pod oczami, tuszuje zaczerwienienia oraz niedoskonałości. Optymalny efekt osiągniesz, stosując korektor o tonacji nieco
jaśniejszej niż tonacja skóry. Stosuj np. pod oczami, w okolicach nosa lub na
podbródku. Żeby korektor dobrze „wtopił się” w skórę, rozgrzej go palcami
i delikatnie wklep. Korektor zawiera olejek z awokado i aloes.
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Perfect Wear
Foundation
podkład w płynie
Idealny dla normalnej
i suchej skóry

LEKKA, ŚREDNIOKRYJĄCA TEKSTURA,
DOBRZE SIĘ ROZPROWADZA I
IDEALNIE STAPIA SIĘ Z CERĄ

ROZŚWIETLONE, NATURALNE,
SATYNOWE WYKOŃCZENIE BEZ
EFEKTU MASKI

REGENERUJE I STABILIZUJE
NATURALNY POZIOM
NAWILŻENIA SKÓRY
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SKUTECZNY KOMPLEKS
PEPTYDÓW DLA PROMIENNEJ
CERY

6 ODCIENI OD JASNYCH (1 I 2)
POPRZEZ ŚREDNIE (3 I 4)
AŻ PO CIEMNE ODCIENIE (5 I 6)

PRZEBADANY
FAKTOR SPF 37

Piękna cera

Puder – doskonały efekt
przez cały dzień
Puder odgrywa w makijażu zasadniczą rolę – nadaje
cerze równomierny odcień. Bez niego żaden makijaż
nie jest doskonały i wygląda na niedokładny. Puder
tuszuje błyszczenie się skóry i zapewnia jej matowy,
jedwabisty wygląd. Dodatkową zaletą jest przedłużenie trwałości makijażu. Ponadto puder może także
absorbować pot i sebum oraz odświeżać cerę.
Olśniewaj swoim wyglądem jak hollywoodzkie gwiazdy. Łącz różne odcienie pudru, aby osiągnąć efekt nieskazitelnej cery. Świetnie posłuży do tego np. Puder
Dwa kolory. Żółty kolor tuszuje cienie i niedoskonałości oraz dba o promienną cerę. Fiolet ożywia poszarzałą cerę i jeszcze bardziej odświeży i rozświetli
twarz. Jeśli sięgniesz po Puder uniwersalny Multitalent, masz do dyspozycji aż trzy kolory: żółty nadaje
cerze promienny i świeży wygląd, beżowy podkreśla
jej naturalny odcień, a zielony zapewnia równomierną
cerę bez przebarwień.

Róż – świeżość na policzkach
Doceń rolę różu. Nadaje twarzy świeży i zdrowy wygląd i można przy jego pomocy wyczarować niezwykłe akcenty. Nałóż róż
na pędzel i lekko go strzepnij. Pędzel najpierw kładź na miejsce,
gdzie ma być najwięcej koloru. Jeżeli masz wąską twarz, nanoś
róż równo na łuk policzkowy w kierunku skroni. W przypadku
szerokiej twarzy, nałóż róż pod kości policzkowe i nie przeciągaj
różu zbyt wysoko. Jeżeli masz okrągłą twarz, również nanoś róż
pod kości policzkowe, jednak rozetrzyj go równo do skroni.

Podobnie jak podkład, puder możemy stosować
do każdego typu cery. Jeżeli masz trądzik,
wybierz beztłuszczowy puder ze składnikami
zapobiegającymi podrażnieniom. W przypadku
tłustej cery puder może przebarwiać się na
kolor żółty lub pomarańczowy. Polecamy
wówczas wybranie jaśniejszego odcienia. Przy
bladej karnacji wybierz cieplejszy odcień pudru.
Twój puder się sypie po nałożeniu? Może to
oznaczać, że Twoja skóra jest przesuszona.
Jeśli tworzą się grudki, przypuszczalnie zbyt
obficie nałożyłaś krem na dzień.

Perfect Powder Blush
Jedwabisty róż, intensywne kolory
Harmonijnie dopasowane kolory
wyczarowują świeże akcenty na policzkach
Lekkie, matowe, długotrwałe wykończenie
Dwa kolory, których można używać razem
lub osobno
Ruby Rose: połączenie pudrowego różu
z naturalnym odcieniem drzewa różanego
i odrobiną mauve – idealne dla osób
o ciemniejszej karnacji
Profesjonaliści mają pod ręką dwa
odcienie różu. Najpierw nakładają bardziej naturalny odcień, a
później - bardziej intensywny.
Naturalny odcień
wygląda na początku bardzo dobrze, jednak szybko blednie. Kolor
mocniejszy jest idealny na wieczór.
Nałożenie obu odcieni warstwami
zapewnia naturalny i świeży efekt.

Otwierając produkt po raz pierwszy, zanotuj aktualną datę na małej naklejce i przyklej do opakowania. Dzięki temu od razu będziesz wiedziała, jak długo produkty stoją w Twojej szafce.
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PUDER BRĄZUJĄCY:
dwa odcienie dla naturalnego efektu
wakacyjnej opalenizny

RÓŻ
o jedwabistej, matowej konsystencji
pięknie akcentuje policzki

PUDER MULTITALENT:
Beżowy podkreśla naturalny
koloryt
Zielony maskuje pajączki
i zaczerwienienia
Żółty zapewnia promienny,
świeży wygląd

PUDER WIELOFUNKCYJNY
Lekka, mikroskopijna tekstura zapewnia
równomierny, transparentny efekt

PUDER DWA KOLORY:
Żółty tuszuje cienie, dba o promienną cerę
Fiolet – idealny wieczorem – odbija
światło i ożywia poszarzałą skórę
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Oczy — magiczne spojrzenie
Wystarczy kilka produktów, aby wyczarować
olśniewające spojrzenie.
Cienie do powiek dają magiczne efekty. Zaczynamy od odrobiny koloru i sukcesywnie go dodajemy.
Ciemniejszy odcień nanosimy na dolną krawędź
powieki, a jaśniejszy pod brwiami. Zwróć uwagę
na to, żeby cienie były równomiernie rozprowadzone. Górna powieka powinna mieć nieco ciemniejszy odcień. Rozetrzyj odcienie, żeby nie było
widać różnicy. Również w przypadku cieni do
powiek ważna jest jakość. Produkty z najwyższej
półki zapewniają bardziej wyraziste i trwałe kolory, są przebadane dermatologicznie i łagodne dla
oczu. Masz zaczerwienione oczy? Unikaj cieni w
odcieniach różowych lub fioletowych, ponieważ
oczy mogłyby wyglądać na zmęczone i załzawione.
Postaw na neutralne kolory np. brąz lub szarość,
bez pigmentów czerwonych.
Eyelinery nadają oczom wyrazistość. Możesz wybrać eyeliner w płynie lub kredkę do oczu. Wariant
płynny umożliwia narysowanie naprawdę precyzyjnej linii, idealnej np. na wieczór. Linia narysowana kredką do oczu (zwłaszcza w naturalnym,
brązowym kolorze) jest bardziej subtelna i odpowiednia do makijażu na dzień.
Chyba żaden makijaż nie będzie doskonały bez
dobrego tuszu do rzęs. Bez niego oczy po prostu
się nie wyróżnią. Długie, podkreślone rzęsy gwarantują piękne i wyraziste spojrzenie. Oferujemy
do wyboru tusze wydłużające, pogrubiające rzęsy,
wodoodporne.

Fantastyczna mascara
Dla kobiet, które nie idą na kompromis w kwestii perfekcyjnego wyglądu. Niesamowity efekt „sztucznych rzęs“: jeszcze
grubsze, dłuższe i bardziej wyraziste: genialne, ultra czarne
rzęsy z efektem 3D. Faliste włókna idealnie tuszują rzęsy od
nasady aż po same końce.

Maksymalnie pogrubiający tusz do rzęs
Maksymalna objętość i pogrubienie. Kremowa formuła równomiernie rozprowadza się na rzęsach. Zawiera specjalne
woski dla miękkich, gładkich rzęs i jeszcze większej objętości.
Szczoteczka ma stożkowaty kształt: końcówka tuszuje najmniejsze rzęsy w kącikach oczu, a szersza strona szczoteczki
nadaje większą objętość.

Baza pod mascarę
Wzmacnia efekt tuszu do rzęs – mikrowłókna zawarte w białej teksturze sprawiają, że rzęsy wydają się dłuższe, gęstsze i
bardziej wyraziste.

Kredki i żele do brwi
Brwi to oprawa dla naszych oczu. Podkreślają ich piękno, podobnie jak elegancka rama dopełnia efektowny obraz. Kredką
do brwi wypełnij ewentualne brakujące włoski (lub użyj w tym
celu pędzelka). Na koniec możesz wygładzić brwi za pomocą
specjalnego żelu do stylizacji. Chcesz uregulować brwi i nadać
im perfekcyjny kształt? Brwi powinny w 2/3 długości wznosić
się do góry, a w 1/3 opadać w dół. Ich długość można skontrolować w prosty sposób przy pomocy kredki.

Cienie do powiek, eyelinery i tusze do rzęs dostępne są w kilku odcieniach. Wybierz na podstawie koloru swoich oczu,
ubrania albo według nastroju i okazji.
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Oczy — magiczne spojrzenie
Deluxe Aktywujące serum do rzęs
Udowodnione działanie:*
Aż do 35% dłuższe rzęsy**
Mocniejsze i zdrowo wyglądające rzęsy
Zredukowana utrata rzęs i maksymalna gęstość
Pierwsze widoczne rezultaty już po 6 tygodniach
* Badanie naukowe przeprowadzone przez renomowany instytut Dermatest GmbH.
Wyniki: kwiecień 2014. W badaniu uczestniczyło 20 kobiet. Stosowanie: nakładanie
serum na górne rzęsy dwukrotnie w ciągu dnia. Okres stosowania: 12 tygodni.
** Maksymalna długość rzęs po 6 tygodniach: rzęsy dłuższe do 35%.

Sposób użycia:
Nakładaj serum rano i wieczorem po uprzednim oczyszczeniu,
podobnie jak eyeliner tuż przy linii rzęs na górnej i dolnej powiece. Żelowa konsystencja serum wchłania się w ciągu minuty.
Następnie można kontynuować dalsze zabiegi kosmetyczne.

Czym wyróżnia się ten produkt?
W porównaniu z wieloma innymi preparatami produkt nie zawiera hormonów, substancji zapachowych ani parabenów. Peptydy biotyny wspomagają osadzenie rzęs, a pantenol je pielęgnuje. To umożliwia stworzenie
dobrych warunków dla wchłaniania substancji czynnych. Dzięki zastosowaniu czerwonej koniczyny, która ma działanie podobne do hormonu,
stymulowany jest wzrost rzęs.
Formuła została przebadana oftalmologicznie i produkt został sklasyfikowany jako bezpieczny pod kątem ewentualnych podrażnień oczu lub
powiek, a także jest odpowiedni dla osób noszących szkła kontaktowe.
Produkt nie zawiera składników zapachowych ani parabenów oraz jest
łagodny dla skóry.

Jak długo powinnam stosować produkt, aby zobaczyć
pierwsze rezultaty?
Nasze badanie jakościowe wykazało, że większość spośród 20 uczestników testu stwierdziła pierwsze pozytywne, widoczne rezultaty po 3 tygodniach stosowania. Jednak ze względu na uwarunkowania dziedziczne, czynniki zewnętrzne (np. dieta) oraz wiek, rezultaty mogą się różnić,
dlatego radzimy czekać min. 12 tygodni na pierwsze widoczne efekty.
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ABC wybranych składników
Serum do rzęs Deluxe
WIDELASH™ – opracowany przez SEDERMA aktywny kompleks dla poprawy
wyglądu rzęs. Jego dwa wyselekcjonowane składniki czynne: peptyd Biotinyl-GHK
w połączeniu z pantenolem (prowitaminą
B5) poprawiają wzrost i objętość rzęs oraz
pomagają utrzymać je w dobrej kondycji. WIDELASH™ stymuluje syntezę ATP
(ATP = nośnik energii w organizmie, który
umożliwia wytwarzanie energii w komórkach, podobnie jak benzyna w silniku).
Biotyna (lub witamina H) to witamina,
którą powinniśmy dostarczać organizmowi wraz z pożywieniem. Niedobór biotyny
prowadzi do problemów skórnych, a także cienkich, osłabionych włosów. Peptydy
biotyny zawarte w kompleksie WIDELASH™
wspierają podział komórek włosa, wspomagając tym samym jego wzrost.
Pantenol (prowitamina B5) to prekursor
kwasu pantotenowego, czyli witaminy
B5. Stosowany w kosmetykach pantenol
nawilża skórę i czyni ją miękką i delikatną. Łatwo wnika w strukturę włosa, sprawiając, że włosy są gładkie. Prowitamina
B5 zawarta w WIDELASH™ wspomaga
osadzenie rzęs oraz pielęgnuje je, dzięki
czemu są bardziej wyraziste i optycznie
wydłużone.
Ekstrakt z czerwonej koniczyny skutecznie przeciwdziała wypadaniu rzęs.
Kofeina oraz aminokwasy wspomagają
wzrost włosów.

Inne kosmetyki kolorowe

Zmysłowe usta

Bądź piękna aż po czubki palców

Szminka – sekret zmysłowości

Billion Nails Wielofunkcyjny preparat do paznokci

Uwodzicielskie usta to dopełnienie makijażu. Subtelny połysk i czerwona szminka są bardzo kobiecie i atrakcyjne. Należy pamiętać o zasadzie, że im bardziej podkreślamy oczy, tym delikatniej malujemy usta.
Jeśli mamy delikatny makijaż oczu, bez obaw możemy sięgnąć po czerwoną szminkę.

Intensywnie pielęgnujący lakier do paznokci
Kompleks witamin E, C & F, protein i wapnia wspiera wzrost paznokcia, pielęgnuje,
wzmacnia, utwardza i zmniejsza łamliwość paznokci

Nail Therapy Odżywka do paznokci
Idealna w przypadku miękkich, łamliwych paznokci

Ciemne szminki optycznie zwężają usta, jasne i błyszczące
je optycznie powiększają. Przy malowaniu ust nie zapominaj o konturówce, która idealnie zaznacza i koryguje
kształt ust. Kolor konturówki powinien być taki sam,
ewentualnie nieco ciemniejszy niż odcień szminki. Jeśli
muśniemy usta błyszczykiem, usta będą bardziej subtelne i
jaśniejsze. Po nałożeniu pomadki przyłóż do ust chusteczkę higieniczną i powtórz czynność. W ten sposób
przedłużysz trwałość pomadki.
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Witamina E i ekstrakt z bambusa dla poprawy elastyczności i odporności
Komponenty keratyny naprawiają paznokieć i wspomagają jego zdrowy wzrost

Dobrze pomalowane paznokcie są chronione przed szkodliwymi czynnikami,
utwardzone, elastyczne i odporne. Oprócz bogatej palety kolorów LR oferuje
również kompletną pielęgnację paznokci, np. serum do dłoni i paznokci, lakier
bazowy, odżywka lub utwardzacz paznokci.

Olśniewaj
promiennym wyglądem
OŁÓWEK
ROZŚWIETLAJĄCY:
Optycznie powiększa oko – nanosić
pod łukiem brwiowym
Delikatny róż na dzień & lśniąca biel na
wieczór

BAZA POD PODKŁAD:
Tuszuje niedoskonałości i pory,
przedłuża trwałość makijażu
Pigmenty na bazie diamentów
rozświetlają cerę, a brzoskwiniowa
tekstura zapewnia świeżość

ROZŚWIETLACZ:
Oznaki zmęczenia znikają: nakładać pod oczami, nad ustami,
na zmarszczki. Zawiera olejek amarantowy, bisabolol,
olejek z mirtu australijskiego i OptisolTM
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Mój ulubiony kosmetyk LR …

Zeitgard Racine serum kolagenowe - to mój ulubiony kosmetyk, od którego rozpoczynam
każdy dzień. Uwielbiam to kojące
uczucie nawilżenia. Szczególnie przy suchej skórze jak moja
wspaniałe ją odżywia i nawilża.
Następnie aplikacja ulubionego
kremu na dzień. Polecam.
Aleksandra Grzelec-Brach,
Złoty Menadżer Organizacji
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Trudno mi wybrać mój jeden
ulubiony kosmetyk, ale chyba
na pierwszym miejscu jest Aloe
Vera ochronny krem z propolisem. Nadaje się on do każdego
rodzaju skóry, świetnie nawilża,
odżywia i koi. Tak jestem pewna
to mój numer jeden!
Magdalena Knycpel,
Złoty Menadżer Organizacji

Zdecydowanie produktem nr 1
w moim domu jest Aloe Vera
Emergency
Spray. Dlaczego? Ja i moi bliscy używamy go
praktycznie w każdej sytuacji.
Zewnętrznie na wszystkie problemy skórne: rany, ukąszenia,
poparzenia (również słoneczne).
Mogłabym wymieniać jeszcze
długo. Nigdy się z nim nie rozstaję, zawsze jest w mojej torebce.

Nasz ulubiony Aloe Vera nawilżający żelowy koncentrat
- dzięki 90% zawartości aloesu
dostarcza naszej skórze pełnego
nawilżenia oraz poprawia jej elastyczność. Regeneruje ją gdy jest
przesuszona, a także gdy pojawiają się na niej mikrouszkodzenia
lub rany. Polecamy każdemu i w
każdym wieku - sprawdziliśmy na
całej rodzinie.

Beata Szymankiewicz,
Srebrny Manadżer Organizacji

Katarzyna Gajda i Dariusz
Trojak, Srebrni Menadżerowie
Organizacji

Moim
ulubionym
kosmetykiem, który stosuję codziennie
bez względu na porę roku jest
Zeitgard Beauty Diamonds
intensywny krem. Doskonale
się wchłania, nawilża i odżywia.
Ma delikatną konsystencję i
pięknie pachnie. Polecam szczególnie dla osób potrzebujących
kompleksowej pielęgnacji.
Stefania Pisarzowska,
Srebrny Menadżer Organizacji

Mój ulubiony kosmetyk LR …

L-Recapin Tonik - uwielbiam
go! Włosy są mocne, nie wypadają. Produkt wzmacnia cebulki
i pobudza ich ukrwienie. Odkąd
używam toniku moje włosy zdecydowanie zagęściły się. Uwielbiam jego świeży zapach!
Paweł Chmura,
Srebrny Menadżer Organizacji

Wśród tak fantastycznych kosmetyków ciężko jest wybrać
ten najbardziej ulubiony. Jednym
z moich faworytów jest seria
Serox. Moją kosmetyczną miłością są profesjonalne płatki
pod oczy Serox, które natychmiast po zastosowaniu dają
efekt odmłodzonej i wypoczętej
skóry! Stosuję je po nieprzespanej nocy i zawsze przed każdym
ważnym wydarzeniem, nigdy
mnie nie zawiodły.
Wiktoria Jarmolińska-Chmura,
Srebrny Menadżer Organizacji
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Moja skóra jest wrażliwa i często
bywa podrażniona. Szczególnie
podczas wiatru i deszczu staje
się ściągnięta oraz zaczerwieniona. Wtedy najlepiej sprawdza się
AV Delikatny krem pielęgnacyjny. Szybko koi podrażnienia
i wzmacnia barierę ochronną
dzięki zawartości aloesu i olejków. A do tego jest bardzo lekki
i nie obciąża skóry ani nie zatyka
porów. Idealny na każdą porę
roku, także dla tych, którzy potrzebują złagodzenia, ale nie to-

Ogromnym i pozytywnym ma
kijażowym zaskoczeniem jest
dla mnie Colours Sypki Puder
Mineralny, który idealnie wy
równuje odcień mojej cery i pozostawia na twarzy bardzo naturalne wykończenie. Dodatkowo
przedłuża trwałość makijażu i
odświeża. To doskonały produkt
dla mojej wrażliwej cery!
Joanna Krupińska,
Training & Sales Support
Specialist

Nie byłam przekonana do używa
nia olejków do twarzy, jednak cał
kowicie zmieniłam zdanie od kie
dy zaprzyjaźniłam się z olejkiem
Zeitgard Beauty Diamonds.
Kosmetyk jest bardzo wydajny
i łatwy w aplikacji. Wystarczą
dwie krople nałożone na twarz
po wieczornym demakijażu. Bar
dzo szybko się wchłania, a ja rano
mogę się cieszyć zregenerowaną
skórą i świeżym wyglądem. Ole
jek ma neutralny zapach i piękny,
słoneczny kolor. Jest idealny dla

lerują ciężkich konsystencji.

mojej suchej skóry!

Anna Ozimek,
Country Manager

Joanna Grodzka,
Training Manager

Jakość
Dokładamy wszelkich starań, aby do rąk naszych Klientów
trafiały innowacyjne produkty o niezmiennie wysokiej jakości,
zgodnej z niemieckimi standardami. Aby móc oferować to, co
najlepsze, dobrowolnie i z własnej inicjatywy zlecamy międzynarodowym instytutom badawczym kontrolę wielu naszych
produktów. Zwracamy się do uznanych, niezależnych instytutów, których badania podlegają restrykcyjnym przepisom.
Uzyskanie certyfikatów na restrykcyjnym rynku niemieckim
nie jest prostym zadaniem. Otrzymuje je niewiele produktów
do użytku codziennego. Mogą się nimi pochwalić tylko najlepsi
– jesteśmy dumni, że do nich należymy.

SGS INSTITUT FRESENIUS Quality Seal
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH to znana międzynarodowa
spółka badawcza i certyfikacyjna, która od 2003 roku należy
do Société Générale de Surveillance (SGS), stowarzyszenia założonego we Francji w XIX wieku w celu prowadzenia inspekcji
zboża. Obecnie punktem ciężkości działalności przedsiębiorstwa są usługi w zakresie analizy laboratoryjnej dla certyfikacji
produktów spożywczych.
SGS INSTITUT FRESENIUS bezkompromisowo dba o bezpieczeństwo, jakość i czystość produktów. Priorytetem numer
jeden jest tutaj ochrona konsumentów. Z tego powodu przez
wiele miesięcy przeprowadza kosztowne badania mikrobiologiczne, chemiczne i sensoryczne. Stosuje cały szereg badań,
które powtarza w celu kontroli. Instytut ocenia jakość produktów na całym świecie.
Pieczęć jakości SGS INSTITUT FRESENIUS Quality Seal posiadają następujące produkty LR: żele do picia Aloe Vera, produkty Colostrum oraz Mind Master. Logo SGS INSTITUT FRESENIUS na opakowaniu gwarantuje, że produkt jest sprawdzony,
wartościowy i dobrej jakości. Obecnie wyłącznie żele do picia
Aloe Vera od LR posiadają rygorystyczny znak jakości przyznawany przez SGS INSTITUT FRESENIUS.

Jak wygląda kontrola upraw aloesu w Meksyku?
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH regularnie kontroluje tereny upraw aloesu w Meksyku, z których pochodzi aloes używany przy produkcji żelu do picia Aloe Vera od LR. Te inspekcje
trwają z reguły 2 dni i obejmują wszystkie etapy od uprawy aż
po dostawę cennego żelu aloesowego. Wszystkie plantacje są
kontrolowane. Na miejscu sprawdza się, czy są stosowane np.
pestycydy. Również dostawa zebranych liści aloesu do miejsca
ich przetworzenia oraz wszystkie następne etapy przetwarzania i produkcji są dokładnie kontrolowane na podstawie stałych
planów kontroli. Dodatkowo cała dokumentacja i wszystkie
wymagane dokumenty są sprawdzane, zanim towar zostanie
dopuszczony do transportu statkiem do Niemiec. Mimo tak
szczegółowych i surowych programów inspekcji wydawana
opinia była dotychczas zawsze pozytywna.
W ramach kontroli przeprowadzanych przez SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH na miejscu kontrolowane są również warunki pracy – ich wynik potwierdza, że podczas
uprawy, zbiorów i przetwarzania panują dobre i etycznie
dopuszczalne warunki pracy. Kontrole potwierdzają również, że w pracy na żadnym etapie nie uczestniczą dzieci. Praca dzieci absolutnie nie jest tolerowana przez LR.
Gdyby taka informacja dotarła do LR, byłoby to powodem do
natychmiastowego zakończenia współpracy.

IASC (The International Aloe Science Council)
Międzynarodowa Rada Naukowa ds. Aloesu jest spółką certyfikującą, która potwierdza rzeczywistą zawartość Aloe Vera
w produktach i surowcach. IASC kontroluje plantacje, zakłady
przetwórcze oraz producentów produktów na bazie aloesu.
Audyt certyfikacyjny obejmuje kontrolę zakładu produkcyjnego i pobranie próbek każdego produktu, który został przedłożony do certyfikacji.
Jak to wygląda w praktyce? IASC kontroluje w regularnych
odstępach czasu produkcję aloesowych żeli do picia w Niemczech. Kontrole są zawsze bardzo szczegółowe i kierują się
standardami z branży farmaceutycznej. Wymogi są wyjątkowo wysokie. LR podejmuje to wyzwanie i decyduje się ponosić
wynikające z tego wysokie koszty finansowe, aby na bieżąco

zapewniać i dokumentować wysoką jakość swoich żeli do picia
Aloe Vera.
Pieczęć IASC gwarantuje wysoki poziom jakości i czystości żelu
Aloe Vera. Sama spółka przeszła przez restrykcyjną i specjalistyczną kontrolę. Czystość i jakość Aloe Vera została naukowo
potwierdzona i certyfikowana przez niezależny zespół specjalistów. Wszystkie produkty LR wyprodukowane na bazie aloesu
posiadają certyfikat IASC: zarówno żele do picia Aloe Vera, jak
i kosmetyki pielęgnacyjne z serii Aloe Vera.
Ciekawostka: IASC współpracuje na całym świecie z wieloma
uniwersytetami i zainicjowała oraz opublikowała wiele badań
naukowych na temat aloesu. Jeszcze 10 lat temu stan badań
na temat aloesu był bardzo skromny. Przypisywano mu wiele
pozytywnych właściwości, jednak nie można było ich wyjaśnić.
Szczegółowe analizy zidentyfikowały jego poszczególne składniki. Dzięki temu aloes to obecnie jedna z najlepiej przebadanych roślin.

Własne centrum badawcze
W nowoczesnym centrum badawczym LR wykwalifikowani
specjaliści przeprowadzają rocznie ponad 32.000 testów laboratoryjnych, prowadzą badania naukowe oraz opracowują
innowacyjne produkty.

Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych
LR jest członkiem uznanych stowarzyszeń branżowych,
np. jest jedynym przedsiębiorstwem marketingu bezpośredniego w szeregach Związku Kosmetycznego VKE, skupiającego renomowanych i największych producentów z branży kosmetycznej. Ponadto firma należy do następujących
związków: BDIH – Zrzeszenie niemieckich firm przemysłowych
i handlowych w branży produktów prozdrowotnych, suplementów diety oraz produktów do pielęgnacji ciała, BDD –
Niemieckie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej oraz
SELDIA – Europejskie zrzeszenie firm sprzedaży bezpośredniej.
LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o. jest członkiem prestiżowego Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej
(PSSB).

LR Health & Beauty Systems Sp. z o. o. ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice | Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000203244, NIP: 954-24-74-874,
kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł
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Kod prod. 94030-918. Wszelkie prawa zastrzeżone
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