
2020

COLLECTION
OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2020



ALOE VERA 
POCZUJ MOC

Od 35 lat przyświeca nam pewna wizja: chcielibyśmy, aby wszyscy ludzie wokół nas żyli 
zdrowo, cieszyli się witalnością i wieloma sukcesami. Oczywiście jest to tylko marzenie, jednak 
pracujemy nad tym, aby możliwie jak najbardziej przybliżyć się do tego ideału. Właśnie dlatego 
opracowujemy innowacyjne rozwiązania dla zdrowia i urody oraz wspieramy rozwój osobisty 
i zawodowy.

Nasz cel: „More quality for your life.“ –  
po prostu lepsza jakość życia dla każdego.

Z wyjątkowymi rozwiązaniami produktowymi, które przyczyniają się do wzrostu świadomości 
zdrowotnej, wpisujemy się w aktualny trend. Ważną rolę pełni tutaj aloes - roślina o niezwykłych, 
różnorodnych możliwościach. Zarówno w kwestii zdrowia, jak i pielęgnacji, uniwersalne produkty 
aloesowe są przydatne w każdym domu.

Zdrowie to nasz najcenniejszy skarb, dlatego w LR inwestujemy w najwyższą jakość. 
Z dumą możemy powiedzieć, że w ubiegłych latach otworzyliśmy w naszej siedzibie w Ahlen 
najnowocześniejszą halę produkcyjną Aloe Vera w Europie. “Made in Germany” jest nie tylko 
sloganem reklamowym, lecz również obietnicą jakości dla wszystkich naszych klientów.

Już od 35 lat oferujemy szansę na współpracę biznesową w ramach dodatkowej działalności lub 
jako główne zajęcie zawodowe, dzięki czemu umożliwiamy każdemu samodzielne kształtowanie 
życia i osiąganie sukcesów. Nie inwestujemy w kosztowne reklamy jak inne przedsiębiorstwa, 
lecz w naszych Partnerów Biznesowych i ich rodziny. Z naszym przejrzystym Planem 
Kariery dbamy o to, aby wielu rodzinom powodziło się lepiej. Oferujemy każdemu możliwość 
elastycznego czasu pracy oraz bycia częścią międzynarodowego zespołu.

Nazywamy to przyjaznymi warunkami pracy.

Każdego dnia pracujemy z pasją, aby realizować tę wizję.

Andreas Friesch

CEO | Rzecznik zarządu

DRODZY KLIENCI!



„Made in Germany“ to synonim 
wysokiej jakości. Dokładamy 
wszelkich starań, aby każdego 
dnia przestrzegać najwyższych 
standardów jakości dla wszystkich 
naszych produktów. Nasi Klienci 
mogą na tym polegać. W celu 
zapewnienia 100% przejrzystości 
w tym katalogu oznaczyliśmy 
wszystkie produkty zdrowotne 
i kosmetyczne, które są 
wytwarzane w Niemczech, 
znakiem „Made in Germany“.

NAJWYŻSZYM POZIOMIE

ALOESOWE
ŻELE DO PICIA

W naszej nowoczesnej hali 
produkcyjnej w Ahlen powstają 
żele do picia Aloe Vera.
Dzięki innowacyjnemu parkowi 
maszynowemu wyznaczamy 
nowe standardy jakości 
w Europie.

Z EKSPERTAMI

PRODUKTY

Nr 1

Nasze wysokie standardy jakości dodatkowo 
podlegają restrykcyjnym kontrolom i certyfikacji 
niezależnych, uznanych instytutów. SGS 
INSTITUT FRESENIUS potwierdza np. stałą, 
wysoką jakość żeli do picia Aloe Vera.

JAKOŚĆ
NAJWYŻSZA

Doskonała jakość nie jest 
kwestią przypadku. To 
zasługa kilkudziesięciu 
lat doświadczenia oraz 
zmotywowanego zespołu 
pracowników.

SPOŁECZNA
Dr Werner 
Voss, założyciel 
i kierownik 
Dermatest GmbH 
potwierdza: 
„Kosmetyki 
LR to idealna 

dla potrzeb każdego typu 
skóry, codzienna pielęgnacja ze 
składnikami czynnymi o najwyższej 
jakości oraz najnowocześniejszymi 
recepturami.“

„Oprócz 
dopasowanych 
produktów, LR 
wspiera również 
poradami 
w zakresie 
żywienia, 
aktywności fizycznej i stylu życia“
dr Sven Werchan, niezależny 
ekspert w dziedzinie żywienia

WSPÓŁPRACA

DOSKONAŁE

JAKOŚĆ NA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nie testujemy
na zwierzętach 
opracowanych
przez nas produktów
zdrowotnych 
i kosmetycznych.

Z troski o środowisko
podjęliśmy pierwszy krok
i wysyłamy żele Aloe Vera 
oraz napoje Mind Master 
bez dodatkowej nakrętki 
z tworzywa sztucznego.

Wspieramy dzieci  
znajdujące się w trudnej 
sytuacji społecznej 
poprzez fundację LR 
Global Kids Fund.

Jesteśmy społecznie odpowiedzialni:

„Nasze zdrowie 
jest naszym 
najcenniejszym 
dobrem. 
Świadomym 
trybem życia 
możemy 
zrobić bardzo wiele dla swojego 
organizmu, aby długo cieszyć się 
zdrowiem, sprawnością i młodością. 
Od tysięcy lat ludzie ufają sile 
naturalnych roślin. Królową wśród 
roślin jest Aloe Vera“
prof. dr Dietrich Grönemeyer, 
niezależny lekarz
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LR ZEITGARD dla pięknej skóry 
w każdym wieku

PIELĘGNACJA
ANTI-AGE

Antybakteryjna ochrona 
dopasowana do 
specjalnych potrzeb

PIELĘGNACJA 
SPECJALNA

Duet dla gęstych włosów

PIELĘGNACJA 
WŁOSÓW

Ekskluzywne zapachy gwiazd, 
modne zapachy lifestylowe 
i ponadczasowe LR Classics

ZAPACHY

Najwyższej jakości

kosmetyki do makijażu.

MAKIJAŻ

LR LIFETAKT łączy najwyższej 
jakości suplementy diety 
w indywidualne rozwiązania dla 
dobrego samopoczucia.

ZDROWIE &  
ODŻYWIANIE

LR ALOE VIA to Twoja droga do 
naturalnie pięknej i zadbanej skóry.

PIELĘGNACJA
NAWILŻAJĄCA

Rozwiązania

Produkty

Pielęgnacja specjalna

Pielęgnacja i oczyszczanie twarzy

Pielęgnacja jamy ustnej

Pielęgnacja włosów

Pielęgnacja dla mężczyzn

Pielęgnacja dla dzieci

Ochrona 
przeciwsłoneczna

Pielęgnacja i higiena ciała

System oczyszczania

System anti-age

System pielęgnacji

Dla kobiet

Dla mężczyzn
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Czy istnieje recepta na szczęście? Mówi się, że to właśnie zdrowie jest szczęściem. Kiedy czujemy się dobrze 
we własnym ciele, mamy świetną kondycję fizyczną i dużo energii.
Jednak jak utrzymać zdrowie? LR chce 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 wagę –
LR LIFETAKT jako Twój kompetentny Partner oferuje dopasowane rozwiązania. Zadbaj o siebie z LIFETAKT
i żyj w swoim rytmie.

Czerpiąc inspirację z natury i bazując na aktualnym stanie wiedzy naukowej, stworzyliśmy produkty 
o maksymalnej skuteczności i stałej, wysokiej jakości. Renomowane, niezależne ośrodki badawcze takie jak 
SGS Institut Fresenius potwierdzają przykładowo jakość aloesowych żeli do picia.

LR LIFETAKT oferuje holistyczne rozwiązania, które oprócz suplementacji wspierają Cię wskazówkami 
w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej i stylu życia.

TWOJE ŻYCIE. TWÓJ RYTM.  
TWOJE DOBRE SAMOPOCZUCIE.

LR LIFETAKT

LR LIFETAKT to Twój osobisty Partner, który wspiera Cię profesjonalnymi 

rozwiązaniami dopasowanymi do Twoich indywidualnych potrzeb na każdym 

etapie życia.

LR LIFETAKT łączy najnowszą wiedzę naukową z tym, co najlepsze z natury.

LR LIFETAKT to również ogólne wskazówki w zakresie odżywiania, aktywności 

fizycznej i stylu życia.

LR LIFETAKT oznacza zdrowie „Made in Germany“. To nasza obietnica,  

na której możesz w 100% polegać.



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. Zgodnie z nowoczesną koncepcją zarządzania zdrowiem 
LR LIFETAKT bazuje na 3 elementach:

LR LIFETAKT: rozwiązanie 
na każdym etapie życia

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIE: potrzeby każdego 
z nas są inne i zmieniają się na każdym etapie życia. Z myślą 
o nich LR LIFETAKT oferuje kompleksowe połączenie produktów. 
W ten sposób możesz dobrze zadbać o siebie każdego dnia.

INDYWIDUALNE PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE: 
dodatkowe produkty, które odpowiadają Twoim osobistym 
potrzebom i preferencjom.

WSKAZÓWKI EKSPERTA: w ramach holistycznego konceptu 
LR LIFETAKT dodatkowo inspiruje Cię poradami naszego specjalisty 
odżywiania dr. Svena Werchana w tematyce odżywiania, aktywności 
fizycznej i zmiany trybu życia.

LR LIFETAKT  
Twoje życie. Twój rytm. 
Twoje dobre samopoczucie.

SWOBODA RUCHU – 
czyli jak być aktywnym przed długi czas
i bez problemu radzić sobie z codziennymi
czynnościami. Cokolwiek planujesz, ciesz
się swobodą ruchu.

ODŻYWIANIE – 
dla zapewnienia Tobie i Twojej rodzinie 
ważnych składników odżywczych. Również 
wtedy, kiedy nie masz czasu, aby zadbać 
o zbilansowaną dietę.

EFEKTYWNOŚĆ – 
dla wsparcia w stresujących sytuacjach,
w pracy, w domu i w aktywnym trybie życia.

WITALNOŚĆ – 
wsparcie, którego potrzebuje Twój organizm, 
aby zachować witalność i zdrowie. Masz 
przed sobą wiele planów? Nie pozwól, aby 
coś Ci przeszkadzało lub zwalniało Twoje 
tempo.

SEZONOWE WSPARCIE – 
przydatne zwłaszcza wtedy, kiedy dużo 
podróżujesz i jesteś narażony na wietrzną, 
deszczową i zimną pogodę. Tutaj znajdziesz coś 
dla swojego ogólnego dobrego samopoczucia.

KONTROLA WAGI – 
wszystko, czego potrzebuje Twój organizm
na drodze do wymarzonej sylwetki. Chcemy
pomóc Ci szybko i prosto osiągnąć swój cel
i czuć się dobrze i atrakcyjnie w swoim ciele.

MŁODY, PIĘKNY WYGLĄD – 
czuj się atrakcyjnie w każdym wieku.
Z naszym całościowym programem
zadbasz o swoją urodę zarówno
od wewnątrz, jak i od zewnątrz. 
 

·  Mind Master Formula 
Green  
lub Formula Red

·  Pro Balance  
Tabletki

·  Aloe Vera Drinking Gel 
Intense Sivera

·  Reishi Plus Kapsułki

·  Aloe Vera Drinking Gel 
Immune Plus

·  Colostrum Kapsułki

·  Body Mission  
Zestaw na 28 dni

·  Aloe Vera Drinking Gel 
Active Freedom

·  Active Freedom  
Kapsułki

· 5in1 Beauty Elixir

·  Super Omega Kapsułki
·  Protein Power
·  Fiber Boost
·  Vita Active Red Fruits

·  Mind Master Extreme  
Performance Powder

·  Pro 12 Kapsułki
·  Colostrum Liquid

·  Super Omega Kapsułki
·  Pro 12 Kapsułki
· Woman Phyto Kapsułki

·  Cistus Incanus Spray
·  Colostrum Liquid
·  Cistus Incanus Kapsułki
·  Pro 12 Kapsułki

·  Aloe Vera Drinking Gel  
Peach Flavour

·  Fiber Boost

·  Protein Power
·  Pro Balance Tabletki

·  LR ZEITGARD Zestaw Regeneracja
·  LR ZEITGARD Zestaw Oczyszczanie
·  LR ALOE VIA Zestaw ujędrniający
·  LR ALOE VIA Pielęgnacja włosów
·  LR COLOURS Pielęgnacja paznokci

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIE PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

∙  Aloe Vera Drinking Gel 
Traditional Honey

·  Pro Balance TabletkiSkładniki odżywcze na każdy dzień

ROZWIĄZANIE LR LIFETAKT

strona 12

Efektywność w każdej sytuacji

strona 18

Witalność w każdym wieku

strona 24

Wsparcie o każdej porze roku

strona 30

Krok po kroku do 
optymalnej wagi

strona 36

Swoboda ruchu
w każdej sytuacji życiowej

strona 42

Młody, piękny wygląd 
od stóp do głów

strona 48
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1

PORCJA SKŁADNIKÓW 
ODŻYWCZYCH NA KAŻDY DZIEŃ
Zdrowy sposób odżywiania ma dla Ciebie duże znaczenie. Dbasz o to, 
aby cała Twoja rodzina otrzymywała ważne składniki odżywcze, jednak 
być może na co dzień masz dużo zajęć i nie zawsze udaje Ci się 
przygotować zbilansowane posiłki. W takiej sytuacji LR LIFETAKT Daily 
Essentials pomaga Ci zadbać o zdrowe odżywianie pomimo natłoku 
codziennych zajęć.1

Witamina C zawarta w żelu do picia Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey przyczynia się do prawidłowego metabolizmu 
energetycznego oraz prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Magnez zawarty w Pro Balance przyczynia się do 
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz równowagi elektrolitowej.

LR LIFETAKT ROZWIĄZANIA
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80743 | 3 x 1000 ml   92p     

338,00 zł

80102 | 360 tabletek / 252 g   38p     

132,00 zł

PODSTAWOWE 
ROZWIĄZANIE

Porcja substancji odżywczych na każdy dzień
Żyjesz intensywnie, w pośpiechu i zawsze masz coś do zrobienia. 
Często całymi dniami jesteś poza domem, a w czasie krótkiej 
przerwy obiadowej masz czas tylko na szybką przekąskę. Nie chcesz 
z niczego rezygnować – również ze zdrowego odżywiania.1,2

Zdrowa dieta ma dla Ciebie duże znaczenie. Wiesz, że potrzebujesz 
wystarczająco dużo składników odżywczych, aby mieć dużo energii 
na cały dzień pełen wyzwań. Masz na głowie wiele obowiązków 
rodzinnych, wymagającą pracę, a może intensywnie uprawiasz sport? 
Z pewnością wiesz, że można mieć energię tylko wtedy, jeśli Twoja 
dieta jest bogata w składniki odżywcze. A ponieważ nie zawsze 
pamiętamy o tym na co dzień, LR LIFETAKT oferuje rozwiązanie dla 
Ciebie, aby Twój organizm był zawsze w świetnej formie.1,2

LR LIFETAKT ROZWIĄZANIA

Twój dzień jest pełen zajęć i potrzebujesz
uzupełnienia składników odżywczych?

LR LIFETAKT Daily Essentials.
Twoja codzienna porcja składników odżywczych.

LR LIFETAKT Daily Essentials dostarcza Ci ważnych składników 
odżywczych, których Twój organizm potrzebuje każdego dnia. 
Również wtedy, kiedy nie masz czasu, aby przyrządzić świeży 
posiłek i odżywiać się w sposób zbilansowany.
Połączenie żelu do picia Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey 
z Pro Balance zapewnia Twojemu organizmowi ważne minerały 
i pierwiastki śladowe, a także cenne substancje roślinne.
To podstawa prawidłowego funkcjonowania metabolizmu1.
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 energetyczny.1

Dodatkowo Pro Balance przywraca równowagę składników 
odżywczych w organizmie.2 Gospodarka kwasowo-zasadowa jest 
regulowana dzięki cennym pierwiastkom śladowym i optymalnemu 
dostarczaniu minerałów zasadowych.2

DAILY ESSENTIALS

ALOE VERA 
DRINKING GEL 
TRADITIONAL HONEY
TRÓJPAK

Więcej informacji str. 56

PRO BALANCE TABLETKI

Więcej informacji na str. 65

Aloe Vera Drinking Gel
Traditional Honey

Pro Balance Tabletki1  Witamina C w Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey przyczynia się 
do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

2  Magnez zawarty w Pro Balance przyczynia się do utrzymania 
równowagi elektrolitowej.

3  Witamina C zawarta w Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey 
zwiększa przyswajanie żelaza.

4  Witamina C zawarta w Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey 
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki i skóry.

5  Witamina C zawarta w Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Pro Balance pomaga przywrócić równowagę składników odżywczych w organizmie.2

Reguluje gospodarkę kwasowo-zasadową dzięki wartościowym pierwiastkom śladowym oraz 
wspiera optymalne zaopatrzenie w minerały zasadowe.2

3 podstawowe elementy dla Twojego ogólnego zdrowia

1.  ODŻYWIANIE: dostarcza ważnych składników i wspomaga wykorzystanie składników 
odżywczych1, 3

2. OCHRONA: wspiera procesy w organizmie oraz układ odpornościowy4, 5

3. METABOLIZM: wsparcie metabolizmu energetycznego1

Pyszny: z przyjemnym, naturalnym smakiem miodu

DAILY 
ESSENTIALS



80338 | 60 kapsułek / 100,8 g   44p

142,00 zł
(140,87 zł/100 g)

80550 | 375 g   48p     

162,00 zł
(432,00 zł/1000 g)

80630 | 210 g   27p     

93,00 zł
(44,28 zł/100 g)

80301 | 150 ml   23p     

83,00 zł
(55,33 zł/100 ml)

1

2

3

INDYWIDUALNE PRODUKTY 
UZUPEŁNIAJĄCE

Jeśli w Twoim życiu nie ma miejsca na nudę i monotonię, również Twoja 
dieta powinna być kolorowa i urozmaicona. Jednak każdy z nas ma inne 
potrzeby i preferencje. Dobrze wiemy, że zdrowo jest jeść pięć porcji 
owoców i warzyw w ciągu dnia, ryby oraz produkty pełnoziarniste, lecz 
w praktyce nie zawsze o tym pamiętamy. Dlatego oferujemy opcjonalne 
rozwiązania LR LIFETAKT skrojone na miarę Twoich indywidualnych potrzeb.

Ryby, jajka i inne produkty
będące źródłem kwasów
Omega-3 pojawiają się
rzadko w Twoim jadłospisie?

Uprawiasz dużo sportu
i potrzebujesz dodatkowej 
porcji białka?

Nie jesteś fanem produktów 
pełnoziarnistych?

Szczegółowe informacje 

o poszczególnych produktach 

LR LIFETAKT od str. 54

dr Sven Werchan
specjalista ds. żywienia

ZMIANA STYLU ŻYCIA
Zdrowy styl życia to warunek dobrego samopoczucia na wielu 

różnych obszarach. To również podstawa tego, żeby lubić 

siebie i cieszyć się życiem.

• Bądź dobry dla siebie samego. Postaraj się nie być 

zbyt wymagający ani zbyt krytyczny. Zobaczysz, 

jakie to dobre uczucie.

• Uwolnij się od tego, co jest niepotrzebne 

lub nie służy Ci. Wyrzuć to, co 

zaśmieca Ci życie, zrezygnuj 

z niepotrzebnych newsletterów, 

wyczyść skrzynkę mailową. 

ODŻYWIANIE
Zacznij od małych rzeczy, które 

można łatwo wcielić w życie i które 

mogą przynieść dużo dobrego.

• Zrób sobie np. dzień produktów 

pełnoziarnistych. Sięgnij po brązowy ryż, makaron 

oraz chleb z pełnego ziarna.

• Jedz dużo zielonych warzyw. Brokuły, rukola, szpinak 

i kapusta pekińska zawierają wiele cennych witamin.

„Codzienne dostarczanie organizmowi wszystkich ważnych witamin, minerałów i pierwiastków śladowych 
w wystarczającej ilości to podstawa zdrowego życia. Są również inne ważne aspekty, które wpływają na 

nasze dobre samopoczucie. Dlatego rekomenduję włączenie następujących wskazówek dotyczących 
żywienia, zmiany stylu życia i aktywności fizycznej do swojego codziennego harmonogramu”.

dr Sven Werchan, specjalista ds żywienia

RUCH
Niezależnie od tego, jaką formę 

aktywności preferujesz, 

najważniejsze jest to, żeby w ogóle 

się ruszać. Warto wkomponować ruch 

w swój codzienny harmonogram.

• Co najmniej raz dziennie chodź po schodach 

pieszo zamiast korzystać z windy lub ruchomych 

schodów. W ten sposób trenujesz swoje mięśnie.

• Włącz zdrowe nawyki w swoje codzienne czynności. 

Przykładowo jeśli umawiasz się z kimś na spotkanie, 

możesz zaproponować mu wspólny spacer.
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Kapsułki Super Omega mają dużą 
zawartość kwasów tłuszczowych 
Omega 3 EPA i DHA oraz
przyczyniają się do prawidłowego
funkcjonowania serca.1

SUPER OMEGA KAPSUŁKI

Protein Power to dodatkowa porcja 
białka dla wsparcia Twojej masy 
mięśniowej2.

PROTEIN POWER NAPÓJ 
PROTEINOWY W PROSZKU
O SMAKU WANILIOWYM

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

FIBER BOOST
NAPÓJ W PROSZKU

 Kwasy EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca. W tym celu konieczne jest spożywanie co najmniej 250 mg kwasów EPA i DHA dziennie.
Proteiny przyczyniają się do utrzymania i wzrostu masy mięśniowej oraz utrzymania prawidłowych kości.
Witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowych kości oraz funkcjonowania mięśni. Witamina B1 (tiamina) przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego, 
funkcjonowania układu nerwowego oraz funkcji psychicznych.

Potrzebujesz dodatkowej 
porcji witamin?

Już 1 łyżeczka Vita Active dziennie 
dostarcza 10 ważnych witamin3 –
dla dużych i małych.

VITA ACTIVE
RED FRUIT

WSKAZÓWKI EKSPERTA
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EFEKTYWNOŚĆ
W KAŻDEJ SYTUACJI
Angażujesz się w 100% we wszystko, co robisz: w pracy, w życiu 
rodzinnym lub w nauce. Zawsze dużo od siebie wymagasz i w rezultacie 
często odczuwasz presję i stres? LR LIFETAKT Mental Power pomoże Ci 
z energią i spokojem podchodzić do codziennych wyzwań1,2,3,4.

LR LIFETAKT ROZWIĄZANIA

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.
Witamina B12 w Mind Master pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychicznych.
Magnez w Pro Balance pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej.



Mental
Power

80935 | 5 x 500 ml   67p     

290,00 zł

80102 | 360 tabletek / 252 g   38p     

132,00 zł

MENTAL 
POWER
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Efektywność – Twoja odpowiedź na codzienne wyzwania

LR LIFETAKT ROZWIĄZANIE

Podejmowanie wyzwań i radzenie sobie z nimi jest częścią Twojego 
życia? Nowe zadania mobilizują Cię do działania? A może nawet 
czasem potrzebujesz adrenaliny, żeby funkcjonować na najwyższych 
obrotach? Pamiętaj, że jeśli wymagasz od swojego organizmu zbyt 
wiele, musisz to zrekompensować i znaleźć zdrową równowagę 
między pracą a wypoczynkiem.

Niezależnie od tego, czy czeka Cię maraton egzaminów na uczelni, 
łączysz obowiązki rodzinne i zawodowe, czy też musisz osiągać 
coraz lepsze wyniki w pracy lub sporcie – kluczem do radzenia sobie 
z tymi wyzwaniami jest efektywność. Twoje rozwiązanie to 
LR LIFETAKT Mental Power.

Codzienne wyzwania? Intensywny tryb życia?

LR LIFETAKT Mental Power.
Więcej energii i spokoju.

Specjalnie dopasowane do siebie połączenie produktów 
LR LIFETAKT Mental Power pomaga neutralizować negatywne skutki 
stresu w organizmie1 i odzyskać energię. Jesteś w pełni 
skoncentrowany i dajesz z siebie to, co najlepsze.2

Mind Master chroni komórki przed stresem oksydacyjnym1, a dzięki 
zawartości witamin i składników mineralnych przyczynia się do 
prawidłowego funkcjonowania metabolizmu energetycznego2

i układu nerwowego3. Pro Balance pomaga przywrócić równowagę 
w ważnej gospodarce kwasowo-zasadowej4. Dodatkowo zmniejsza 
się uczucie zmęczenia i znużenia5. LR LIFETAKT Mental Power to 
dobry wybór dla wszystkich, którzy żyją intensywnie i chcą osiągać 
sukcesy.

Witamina E w Mind Master przyczynia się do ochrony komórek 
przed stresem oksydacyjnym.
Tiamina i witamina B12 w Mind Master pomagają w utrzymaniu 
prawidłowego metabolizmu energetycznego.
 Witamina B12 w Mind Master przyczynia się do prawidłowego 
funkcjonowania układu nerwowego.
 Magnez w Pro Balance pomaga w utrzymaniu równowagi 
elektrolitowej.
Magnez w Pro Balance przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia.

PODSTAWOWE 
ROZWIĄZANIE

MENTAL POWER

MIND MASTER
PIĘCIOPAK

Więcej informacji na str. 58

PRO BALANCE TABLETKI

Więcej informacji na str. 65

Wybierz 5 dowolnych
opakowań Mind Master
spośród wariantów
Formula Green
lub Formula Red.

„W moim 
życiu musi się 
dużo dziać, 

wtedy jestem 
szczęśliwa. Mind 
Master to mój sposób 

na energetyczne 
doładowanie!“

Mind Master

Pro Balance Tabletki

Pięciopak zawiera 5 butelek Mind Master do wyboru spośród wersji smakowych 
Formula Green lub Formula Red.

Przy regularnym stosowaniu Mind Master zapewnia więcej energii 
oraz wspiera wydajność umysłową i fizyczną.2,3 Ponadto Mind 
Master chroni przed stresem oksydacyjnym.1

Mind Master Formula Green: klasyczna wersja z pełną siłą zielonej herbaty
Mind Master Formula Red: owocowa wersja o smaku winogronowym

Pro Balance pomaga przywrócić równowagę kwasowo-zasadową4 oraz 
zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia.5



80370 | 30 kapsułek / 15 g   46p     

152,00 zł
(1.013,33 zł/100 g)

80361 | 125 ml   47p     

152,00 zł
(121,60 zł/100 ml)

80980 | 35 g   32p     

112,00 zł
(320,00 zł/100 g)
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INDYWIDUALNE PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE

Chcesz po prostu 
czuć się dobrze?

Szukasz szybkiego, 
nieskomplikowanego 
rozwiązania?

Pro 125 wspiera ogólne 
samopoczucie.

Colostrum Liquid to produkt
do bezpośredniego spożycia.

PRO 12 KAPSUŁKI COLOSTRUM LIQUID

Więcej informacji 

o produktach LR LIFETAKT 

od str. 54.

dr Sven Werchan
specjalista ds. żywienia

ZMIANA STYLU ŻYCIA
Pracujesz na wysokich obrotach? Nie zapominaj 

o wypoczynku. 

• Już 2 minuty głębokiego oddychania z zamkniętymi 

oczami odpręża układ nerwowy i pozwala odzyskać 

równowagę ciała i umysłu.

• Raz w tygodniu postaraj się wyciszyć i nie 

korzystaj z mediów. Wyłącz telewizję, 

radio i w miarę możliwości również 

komórkę.

ODŻYWIANIE
Zadbaj o urozmaiconą dietę. Sięgnij  

po superfoods oraz sezonowe warzywa  

i owoce. Pamiętaj: im bardziej kolorowy jest  

Twój talerz, tym więcej przyjmujesz 

różnorodnych składników odżywczych.

• Nie bez powodu mieszanka studencka składa się 

w głównej mierze z orzechów. Wymieszaj orzechy włoskie, 

brazylijskie i orzechy nerkowca z kilkoma suszonymi owocami 

i jedz jako zdrową przekąskę!

• Energetyczne śniadanie: owsianka z cynamonem, świeżymi jagodami

i orzechami to idealny sposób na dobry nastrój i doskonałą formę.

„Jeśli żyjemy i pracujemy na pełnych obrotach, powinniśmy pamiętać o dostarczaniu organizmowi różnych 
składników odżywczych. Aby codzienne zadania nie powodowały stresu, zadbajmy o odpoczynek dla ciała 
i umysłu. Zbilansowany sposób odżywiania, codzienna dawka ruchu i zdrowy styl życia to podstawa. Kilka 

prostych wskazówek pomoże Ci utrzymać efektywność i energię na dobrym poziomie“.

RUCH
Aktywność fizyczna pomaga 

zneutralizować stres oraz 

unormować poziom glukozy i lipidów 

we krwi.

• Jeśli spędzasz dużo czasu w pozycji 

siedzącej w pracy lub na uczelni, postaraj się 

w czasie przerwy wybrać na krótki spacer na 

świeżym powietrzu, aby pobudzić krążenie.

• Wypróbuj proste ćwiczenie, które nie wymaga 

wychodzenia z domu: strzepuj ręce i nogi przez 30 sekund 

tak jakbyś strząsał niewidoczne kropelki.

WSKAZÓWKI EKSPERTA

Każdy z nas inaczej reaguje na stresujące sytuacje. Wsłuchaj się
w swoje potrzeby i wspieraj swój organizm wtedy, kiedy tego potrzebuje.
Potrzebujesz szybkiej energii? Musisz być skoncentrowany przez cały 
dzień, a w czasie wolnym chcesz tryskać energią? Mind Master Extreme 
dodaje Ci energii, której potrzebujesz1 i pomaga przezwyciężyć chwilowe 
zmęczenie2 Ponadto Mind Master Extreme chroni Cię przed stresem 
oksydacyjnym4.
Dodatkowo możesz sięgnąć po kapsułki Pro 12 i Colostrum dla wsparcia
ogólnego samopoczucia.

Potrzebujesz szybkiej 
energii?

Mind Master Extreme to szybka 
porcja energii dla wsparcia 
efektywności umysłowej 
i fizycznej1,2,3. Chroni przed stresem 
oksydacyjnym4. Produkt 
w poręcznym formacie – bez dodatku 
cukru.

MIND MASTER EXTREME
PERFORMANCE POWDER

/ 14 saszetek po 2,5g

Zawarta w guaranie kofeina przyczynia się do poprawy uwagi i koncentracji.
Zawarta w guaranie kofeina przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości.
Witamina B12 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Tiamina, witamina B6 i witamina B12 przyczynia się do utrzymania prawidłowych funkcji psychicznych.
Witamina E przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.
Numer patentu: EP2228067

1

2

3

4

5
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WITALNOŚĆ
W KAŻDYM WIEKU
Jesteś w sile wieku i masz przed sobą jeszcze wiele planów?
Chcesz dzielić się swoim doświadczeniem życiowym i z chęcią
podejmować kolejne wyzwania? Wspieraj swoje siły życiowe
i ciesz się witalnością i energią z LR LIFETAKT Vital Care.1

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych 
oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.



80823 | 3 x 1000 ml   104p     

368,00 zł

80331 | 30 kapsułek / 15,2 g   44p     

142,00 zł
(934,21 zł/100 g)
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Żyj pełnią życia
Odkrywasz uroki życia w dojrzałym wieku? Dzielisz się swoją wiedzą
i doświadczeniem, a może nawet szukasz nowej drogi życiowej?
Chcesz poświęcić się swoim pasjom lub wnukom, a może zwiedzać
najpiękniejsze zakątki świata? Niezależnie od Twoich planów, dobra
kondycja i zdrowie to podstawa!

Niestety nasz metabolizm zwalnia wraz z wiekiem i może negatywnie 
wpływać na układ sercowo-naczyniowy.

Jednak to nie powód, aby zwalniać tempo! LR LIFETAKT oferuje Ci 
rozwiązanie, aby cieszyć się pełnią życia.

Masz przed sobą wiele planów?

LR LIFETAKT Vital Care.
Twoja codzienna porcja witalności.

LR LIFETAKT Vital Care pomaga Ci w tej sytuacji, wspierając Twój 
metabolizm oraz układ sercowo-naczyniowy.1,2 Dba także o Twoją 
witalność.1 

Jeśli powoli potrzebujesz 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 Plus wspomaga prawidłowe funkcjonowanie 
naczyń krwionośnych2. W dalekowschodniej kulturze Reishi jest 
stosowane już od tysiącleci jako „grzybek długowieczności“.

PODSTAWOWE 
ROZWIĄZANIE

VITAL CARE

ALOE VERA DRINKING 
GEL INTENSE SIVERA
TRÓJPAK

Więcej informacji na str. 57

REISHI PLUS KAPSUŁKI

Więcej informacji na str. 62
1  Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 

energetycznego.
2  Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych.
3  Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza.
4  Witamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Aloe Vera Drinking Gel 
Intense Sivera

Reishi Plus Kapsułki

Potrójna moc dla wsparcia witalności

1. STABILIZUJE: wspiera prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych.2

2. ZAOPATRUJE: dostarcza witaminy C i wspiera przyswajanie żelaza.3

3. CHRONI: chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.4

Pyszny: ze zdrową, naturalną nutą pokrzywy

Reishi Plus wspiera prawidłowe funkcjonowanie naczyń 
krwionośnych2 i jest znany jako „grzybek długowieczności“.

VITAL 
CARE



80338 | 60 kapsułek / 100,8 g   44p     

142,00 zł
(140,87 zł/100 g)

80370 | 30 kapsułek / 15 g   46p     

152,00 zł
(1.013,33 zł/100 g)

80332 | 90 kapsułek / 46,8 g   30p     

122,00 zł
(260,68 zł/100 g)
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INDYWIDUALNE PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE
Mamy tyle lat, na ile się czujemy. LR LIFETAKT oferuje indywidualne wsparcie 
dopasowane do konkretnych potrzeb: na przykład dla kobiet w okresie 
menopauzy lub osób, które chcą zadbać o swoje dobre samopoczucie.
Nie irytuj się drobnymi problemami, lecz wspieraj swoją witalność1,4 
i skoncentruj się na tym, co sprawia Ci radość, np. na kolejnej wycieczce 
rowerowej.

Każdego dnia chcesz zrobić 
coś dobrego dla zdrowia 
swojego serca?

Chcesz się cieszyć dobrym 
samopoczuciem?

Super Omega dostarcza Twojemu 
organizmowi nienasycone kwasy 
tłuszczowe EPA i DHA, przyczyniając 
się do prawidłowej pracy serca1.

Pro 122 wspiera ogólne 
samopoczucie.

SUPER OMEGA KAPSUŁKI

PRO 12 KAPSUŁKI

Menopauza nie powinna 
wpływać na Twoje codzienne 
życie?

Woman Phyto z wapniem
i witaminą D wspiera Cię w okresie
menopauzy, pomagając zwłaszcza
w utrzymaniu zdrowych kości
i zębów3. Dodatkowo zawiera 
ekstrakt z czerwonej koniczyny.

WOMAN PHYTO KAPSUŁKI

Więcej informacji 

o produktach LR LIFETAKT 

znajdziesz od str. 54.

 Kwasy EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca. W tym celu konieczne jest spożywanie co najmniej 250 mg kwasów EPA i DHA dziennie.
Numer patentu: EP2228067
Witamina D i wapń pomagają utrzymać zdrowe kości i zęby.
Wapń zawarty w Woman Phyto przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego.

dr Sven Werchan
specjalista ds. żywienia

ZMIANA STYLU ŻYCIA
Jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić dla 

swojego samopoczucia jest pielęgnowanie dobrych 

relacji z innymi ludźmi – mają one bezcenną wartość.

• Kobiety zwykle mają duże grono przyjaciół. 

Utrzymuj kontakt ze znajomymi, dzielcie się 

swoimi doświadczeniami i spędzajcie swój 

czas razem.

• Prawdziwa męska przyjaźń to coś 

wyjątkowego. Odśwież kontakt 

z kolegami ze szkoły, uczelni, 

pracy i sąsiedztwa.

ODŻYWIANIE
Nie ma lepszego sposobu na poprawę 

jakości swojego życia niż zdrowe 

odżywianie. 

• Kapusta zawiera wiele cennych składników 

odżywczych i występuje w różnych odmianach, takich 

jak np. brokuł, brukselka, kapusta włoska lub czerwona. 

Wypróbuj je wszystkie!

• Siemię lniane pobudza trawienie i zawiera dużo błonnika – dodaj 

je do porannej owsianki.

„Warto w równej mierze dbać o ciało i umysł, aby czuć się młodo i utrzymać ten stan jak najdłużej. Oprócz 
zdrowego odżywiania dobrze jest zadbać o siebie kompleksowo, zwłaszcza jeśli nasz organizm potrzebuje 

więcej wsparcia niż dotychczas. Poświęć mu więcej uwagi i bądź dla siebie troskliwy i wyrozumiały.“
dr Sven Werchan, specjalista ds. żywienia

RUCH
Aktywność fizyczna to sekret 

młodzieńczego samopoczucia. Słuchaj 

swojego organizmu i dostosuj formę 

ruchu do swoich możliwości.

• Wybierz się na nordic walking lub spacer 

w towarzystwie innych osób. Marsz jest odpowiednią 

formą ruchu dla osób w każdym wieku.

• Dbaj o sprawne stawy. Rano po przebudzeniu wykonuj 

koliste ruchy rękami i stopami 4 razy w każdym kierunku. 

WSKAZÓWKI 
EKSPERTA
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WSPARCIE
O KAŻDEJ PORZE ROKU
Często przebywasz w dużym skupisku ludzi i podróżujesz publicznymi środkami 
transportu? Lubisz spędzać czas na świeżym powietrzu niezależnie od pogody? 
LR LIFETAKT Seasonal Support to wsparcie, którego potrzebujesz, aby w pełni 
cieszyć się każdą porą roku.

NOWOŚĆ



81003 | 3 x 1000 ml   104p

368,00 zł
(122,67 zł/1000 ml)

80360 | 60 kapsułek / 30,9 g   63p     

192,00 zł
(621,35 zł/100 g)

SEASONAL 
SUPPORT
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Każda pora roku to Twój czas

Każda pora roku ma swój niepowtarzalny urok, jednak niesie ze sobą 
również pewne trudności. Kapryśna, wiosenna aura, klimatyzacja 
i przeciągi, jesienna mżawka i siarczysty mróz. Dodatkowo 
przebywanie w dużym skupisku ludzi np. w pracy lub przedszkolu to 
duże wyzwanie dla naszego organizmu.

Właśnie wtedy powinniśmy na siebie szczególnie uważać.
LR LIFETAKT to Twoje wsparcie.

Czy słońce, czy deszcz – ciesz się każdą pogodą!

LR LIFETAKT Seasonal Support.
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.

Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus wzmacnia istniejące 
komórki odpornościowe, aktywuje układ odpornościowy 
i wspiera jego funkcjonowanie. 85 % żelu Aloe Vera 
wzbogacone w imbir, cytrynę i miód oraz witaminę C, cynk 
i selen to potrójny plus dla Twojego układu odpornościowego.1  
 
Uzupełniająco: kapsułki Colostrum2, które zawierają pierwsze 
mleko krowy.

Oba produkty są przydatne zwłaszcza wtedy, kiedy często 
podróżujemy oraz mamy kontakt z innymi ludźmi.

PODSTAWOWE 
ROZWIĄZANIE

SEASONAL SUPPORT

COLOSTRUM KAPSUŁKI

Więcej informacji na str. 611  Witamina C, cynk i selen pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego.

2  Kapsułki zawierające colostrum.
3  Cynk odgrywa rolę podczas podziału komórek.
4  Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 

energetycznego.

Aloe Vera Drinking Gel  
Immune Plus

Colostrum Kapsułki2

Potrójny plus dla Twojego układu odpornościowego

1. WZMACNIANIE: istniejące komórki odpornościowe są wzmacniane.1

2. AKTYWACJA: układ odpornościowy jest aktywowany.1, 3

3. STYMULACJA: funkcjonowanie układu odpornościowego jest wspierane.1, 4

Pyszny: lekko pikantna, naturalna nuta imbiru w połączeniu z orzeźwiającą 
cytryną i słodkim miodem

Kapsułki Colostrum zawierają pierwsze mleko krowy.

Więcej informacji str. 56

TRÓJPAK

ALOE VERA DRINKING GEL 
IMMUNE PLUS



80326 | 30 ml   23p     

83,00 zł
(276,67 zł/100 ml)

80404 | 250 g   19p     

70,00 zł
(280,00 zł/1000 g)

80370 | 30 kapsułek / 15 g   46p     

152,00 zł
(1.013,33 zł/100 g)

80361 | 125 ml   47p     

152,00 zł
(121,60 zł/100 ml)

80325 | 60 kapsułek / 33,5 g   44p     

152,00 zł
(453,73 zł/100 g)

1

2

INDYWIDUALNE PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE

Wspieraj swój organizm z produktami dopasowanymi do swoich potrzeb oraz 
sytuacji. Takie czynniki jak chłodna, deszczowa pogoda w połączeniu 
z centralnym ogrzewaniem, zmiana pór roku lub początek okresu pylenia są 
wyzwaniem dla organizmu. Dobrym wsparciem jest witamina C1 w Cistus 
Incanus. Również Colostrum pomoże Ci zadbać o ogólne dobre 
samopoczucie.

Bądź przygotowany
na każdą sytuację Postaw na naturę

Spray Cistus Incanus z witaminą C 
zapewnia wsparcie dla układu 
immunologicznego1, a wygodna 
forma sprayu sprawdza się podczas 
podróży.

Colostrum Liquid to produkt do 
bezpośredniego spożycia, 
zawierający pierwsze mleko 
kolostralne.

Herbata z czystka to  
100% naturalnych składników.

Kapsułki Cistus Incanus zawierają 
witaminę C dla układu 
immunologicznego1.

CISTUS INCANUS SPRAY

HERBATA Z CZYSTKA

Chcesz działać 
zapobiegawczo
w sposób długofalowy?

Pro 122 wspiera Twoje ogólne 
samopoczucie.

PRO 12 KAPSUŁKI

Więcej informacji 

o produktach 

LR LIFETAKT od str. 48.

Witamina C przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego.
Numer patentu: EP2228067

COLOSTRUM LIQUID

CISTUS INCANUS KAPSUŁKI
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dr Sven Werchan
specjalista ds. żywienia

ZMIANA STYLU ŻYCIA
Spokój i równowaga wpływają na wewnętrzne procesy 

w naszym organizmie. Unikanie stresu i odpowiednia 

dawka snu mają duże znaczenie dla prawidłowej 

pracy układu odpornościowego.

• Kiedy czujesz, że coś Cię "bierze", zadbaj

o wypoczynek i połóż się spać wcześniej.

• Jeśli już dopadło Cię przeziębienie,

często wietrz pomieszczenia.

W ten sposób ograniczasz

ilość szkodliwych

mikroorganizmów

w powietrzu.ODŻYWIANIE
Odkryj bogactwo składników 

odżywczych w codziennym jadłospisie. 

Rośliny i przyprawy mogą pozytywnie 

oddziaływać na naszą odporność.

• Kiwi jest prawdziwą bombą witaminy C – jeden owoc 

dostarcza aż 50% dziennego zapotrzebowania na tę 

witaminę.

• Dopadło Cię gorsze samopoczucie? Wypróbuj sprawdzony przez 

nasze babcie sposób: gorący rosół rozgrzewa i wzmacnia.

„Ruch na świeżym powietrzu jest prawdziwym dobrodziejstwem, jeśli zachowamy rozsądek 
i przygotujemy się stosownie do pory roku. Często obawiamy się zmiennej pogody, klimatyzacji 

i podróżowania publicznymi środkami transportu. Jednak nasz układ odpornościowy powinien bez 
problemu poradzić sobie z tymi wyzwaniami, o ile zadbamy o zróżnicowaną i zbilansowaną dietę oraz 

aktywny i zrównoważony tryb życia. To najlepszy sposób na dobre samopoczucie o każdej porze roku.“
dr Sven Werchan, specjalista ds. żywienia

RUCH
Dla utrzymania dobrej formy, bardzo 

ważna jest aktywność fizyczna, jednak to 

nie musi być wyczerpujący trening.

• Już 5  –10 minut na świeżym powietrzu ma 

dobroczynny wpływ na Twój organizm. Przejdź się na 

krótki spacer i głęboko oddychaj przez nos.

• Nie siedź zbyt długo w jednej pozycji. Staraj się robić 

przerwy w czasie pracy. Wstań, przeciągnij się, przejdź kilka 

kroków i wykonaj kilka głębokich wdechów.

WSKAZÓWKI EKSPERTA
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KROK PO KROKU
DO OPTYMALNEJ WAGI
Chcesz świetnie wyglądać i po prostu czuć się dobrze w swoim ciele? 
Marzysz o tym, aby zrzucić kilka kilogramów i odzyskać formę? LR LIFETAKT 
Body Mission to dobry sposób na osiągnięcie wymarzonej figury i odzyskanie 
pewności siebie1.

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. Magnez zawarty w Protein Power przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego. Proteiny 
zawarte w Protein Power przyczyniają się do utrzymania i wzrostu masy mięśniowej oraz utrzymania zdrowych kości.



Body Mission21 3

80434 |  250p     

863,00 zł

38 
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Czuj się dobrze w swoim ciele
Wyobraź sobie, jak pewnego dnia z satysfakcją spoglądasz w lustro
i czujesz się bardziej atrakcyjnie i pewnie w swoim ciele. Jeśli właśnie
to jest Twoim celem, podejmij wyzwanie, a już wkrótce stwierdzisz,
że się opłacało! Nie ma znaczenia, czy chcesz schudnąć mniej, czy 
więcej.

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!

Chcesz odzyskać świetną formę w prosty 
sposób?

LR LIFETAKT Body Mission.
Czuj się lepiej i bardziej atrakcyjnie w swoim 
ciele.

LR LIFETAKT Body Mission przez 28 dni towarzyszy Ci w drodze do 
optymalnej wagi1 i wspiera Cię w trzech aspektach.

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.
Magnez zawarty w Pro Balance przyczynia się do prawidłowego 
metabolizmu energetycznego.
Proteiny zawarte w Protein Power przyczyniają się do utrzymania 
i wzrostu masy mięśniowej oraz utrzymania zdrowych kości.

Podejmij wyzwanie już dzisiaj – odchudzanie jest teraz 
proste jak nigdy dotąd!

Zamiennik posiłku: Figu Active pomaga 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 diety, dostarczają składników odżywczych 
i wspierają wzrost masy mięśniowej2,3. 
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.

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIE

BODY MISSION
ZESTAW NA 28 DNI

Więcej informacji na stronie 66

Asystent odchudzania online
Dostęp do logowania na stronie body-mission.com

Dodatkowe produkty:
1 x Pro Balance Tabletki
1 x Herbata ziołowa (dodawana za 1 zł do zestawu)
1 x Protein Power Napójw proszku o smaku waniliowym
1 x LR Shaker

Pyszne posiłki
2 x Figu Active Shake do wyboru :
smak truskawkowo-bananowy lub waniliowy

1 x Figu Active Zupa do wyboru:
pomidorowa, ziemniaczana lub warzywna z curry

1 x Figu Active Batony (6pak) 
dodawane za 1 zł do zestawu
Do wyboru smak nugatowy, truskawkowo-jogurtowy lub karmelowy

1 x Figu Active Flakes Crunchy Cranberry



80750 | 1000 ml   38p     

122,00 zł

80630 | 210 g   27p     

93,00 zł
(44,28 zł/100 g)
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TWÓJ OSOBISTY ASYSTENT ODCHUDZANIA 
WSPIERA CIĘ NA TRZECH OBSZARACH:

Plan diety i przepisy kulinarne
Rozpocznij swój program Body Mission. Zgodnie z planem diety, przez 28 dni jedz 3 sycące 

posiłki w ciągu dnia: dwa posiłki Figu Active oraz jeden zwykły posiłek (obiad lub kolację). 

Wybierz posiłki, które najbardziej Ci odpowiadają i skomponuj swój plan diety.

Motywacja
Motywacja to podstawa sukcesu. Już wiele osób osiągnęło swój cel z Body Mission. Na swoim 

profilu możesz śledzić swoje rezultaty oraz poznać historie osób, które schudły z tym 

programem.

Aktywność fizyczna
Boisz się, że szybko się zniechęcisz do uprawiania sportu? Po prostu zacznij się ruszać, 

a przekonasz się, że ruch uzależnia! Jeśli włączysz aktywność fizyczną do swojego 

codziennego życia, stanie się ona zdrowym nawykiem. Na stronie body-mission.

com poznasz skuteczne ćwiczenia fitness dopasowane do każdego poziomu. 

Odkryj przyjemność, jaką daje regularny ruch i zawalcz o swoją świetną formę!

LR LIFETAKT ROZWIĄZANIA

INDYWIDUALNE PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE

Dieta powinna być smaczna i różnorodna. Warto również znać 
sprzymierzeńców szczupłej sylwetki – dodatkowe produkty, dzięki którym bez 
trudu zrealizujesz swoje postanowienia. Podstawowe rozwiązanie Body 
Mission zawiera wszystko, czego potrzebujesz dla smacznego i zdrowego 
odchudzania i świetnego wyglądu.

Dodatkowo polecamy produkty uzupełniające, które indywidualnie wspierają 
Cię w osiągnięciu Twoich celów. Fiber Boost dostarcza błonnika, który 
zapewnia długotrwałe uczucie sytości. Żel do picia Aloe Vera Drinking Gel 
Peach Flavour wspiera Twój metabolizm energetyczny1 i zmniejsza uczucie 
zmęczenia i znużenia1. Miej przed oczami swój cel: sylwetkę, która Ci się 
podoba i z którą czujesz się dobrze.

Chcesz podkręcić swój
metabolizm?

Twoim problemem jest 
nadmierny apetyt?

Aloe Vera Drinking  Gel Peach 
Flavour wspiera metabolizm 
energetyczny1. Ma pyszny, słodki 
smak bez dodatku cukru2.

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

ALOE VERA DRINKING GEL 
PEACH FLAVOUR

FIBER BOOST NAPÓJ
W PROSZKU

Więcej informacji

o produktach LR LIFETAKT

od str. 54

Witamina C przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Aloe Vera Drinking Gel Peach Flavour zawiera naturalnie występujące cukry.

dr Sven Werchan
specjalista ds. żywienia

„Jeśli oczekujesz czegoś innego niż liczenie kalorii, polecam kompleksowy program Body Mission. Z tymi 
produktami odchudzanie jest proste i smaczne. Dodatkowo Asystent diety online towarzyszy Ci w czasie 

diety. Po zalogowaniu się przez 28 dni możesz korzystać z przepisów kulinarnych, instruktażu ćwiczeń 
fitness oraz dzielić się doświadczeniami z innymi użytkownikami.“

dr Sven Werchan, specjalista ds. żywienia

WSKAZÓWKI EKSPERTA
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LR LIFETAKT ROZWIĄZANIA

SWOBODA RUCHU
W KAŻDEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
Wolność to swoboda ruchu. Jeśli Twój organizm dotrzymuje Ci kroku w codziennych 
wyzwaniach, możesz działać swobodnie i czujesz się naprawdę dobrze. Spędzaj swój 
czas tak aktywnie, jak lubisz. LR LIFETAKT Pro Activity wspiera Cię w utrzymaniu 
swobody ruchu.1

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



80883 | 3 x 1000 ml   104p     

368,00 zł

80190 | 60 kapsułek / 37,2 g   36p     

122,00 zł
(327,96 zł/100 g)

45 44 LR LIFETAKT ROZWIĄZANIA

Żyj tak aktywnie, jak lubisz
Lubisz bawić się z wnukami, chodzić pieszo po codzienne zakupy
i uprawiać sport w wolnym czasie? Chcesz utrzymać aktywny tryb
życia, ponieważ ruch daje Ci swobodę robienia tego, na co masz
ochotę? Z pewnością zauważyłeś, że im mniej się ruszamy, tym 
trudniejsze jest utrzymanie dobrej formy - na przykład wówczas, jeśli 
przez cały dzień siedzimy w biurze, a wieczory spędzamy w domu. 
Nie lubisz bezczynności, jednak nie zawsze możesz znaleźć czas na 
ruch.

Podobnie jak łańcuch rowerowy powinien być regularnie oliwiony
i wprawiany w ruch, również nasze stawy potrzebują 
systematycznego ruchu. LR LIFETAKT to rozwiązanie dla aktywnego 
trybu życia.

Chcesz żyć aktywnie na co dzień?

LR LIFETAKT Pro Activity.
Twoje codzienne wsparcie swobody ruchu.

Aktywne życie nie jest dla Ciebie kwestią wieku, lecz dobrej kondycji.
Z LR LIFETAKT Pro Activity możesz cieszyć się swobodą ruchu i bez 
problemu stawiać czoła codziennym wyzwaniom.

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 ruchu.1

O większą elastyczność i mobilność dbają także kapsułki Active 
Freedom. Zawarta w nich witamina D wspiera muskulaturę2, 
a mangan wspiera tkankę łączną3. Dzięki temu możesz cieszyć się 
większą swobodą ruchu.

PODSTAWOWE 
ROZWIĄZANIE

PRO ACTIVITY

ALOE VERA DRINKING 
GEL ACTIVE FREEDOM
TRÓJPAK

Więcej informacji str. 57

ACTIVE FREEDOM KAPSUŁKI

Więcej informacji na str. 63

Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom

Active Freedom Kapsułki
1  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 pomaga 
w utrzymaniu zdrowych kości oraz w prawidłowym funkcjonowaniu 
mięśni.

3  Mangan zawarty w kapsułkach Active Freedom pomaga 
w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych.

4  Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki.

5  Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego oraz do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Potrójne wsparcie dla Twojego układu ruchu:

1. SWOBODA RUCHU: wsparcie prawidłowego funkcjonowania chrząstki.4

2. SIŁA: wsparcie prawidłowego funkcjonowania kości.1

3. ENERGIA: wsparcie metabolizmu energetycznego i zmniejszenie uczucia zmęczenia.5

Pyszny: z naturalnym smakiem pomarańczowym

Witamina D zawarta w kapsułkach Active Freedom zapewnia wsparcie 
muskulatury i kości2, mangan zapewnia wsparcie dla tkanki łącznej.3

PRO 
ACTIVITY



80550 | 375 g   48p     

162,00 zł
(432,00 zł/1000 g)

80102 | 360 tabletek / 252 g   38p     

132,00 zł
(523,81 zł/1000 g)
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INDYWIDUALNE PRODUKTY 
UZUPEŁNIAJĄCE

Jeśli kości, mięśnie, stawy i tkanki są optymalnie zaopatrzone we wszystkie 
niezbędne substancje, nasz układ ruchu pracuje jak w zegarku. 
Z indywidualnie dopasowanym wsparciem zapewnianym przez nasze 
produkty uzupełniające Protein Power i Pro Balance możesz cieszyć się 
jeszcze większą swobodą ruchu.
Uprawiasz sport i chcesz zadbać o składniki odżywcze dla mięśni i kości? 
Proteiny zawarte w Protein Power wspierają wzrost masy mięśniowej1. 
Żyjesz bardzo aktywnie? Sięgnij po Pro Balance, który pomaga zmniejszyć
uczucie zmęczenia3.

Uprawiasz sport i chcesz 
wzmocnić masę mięśniową?

Chcesz żyć aktywnie
na co dzień?

Protein Power to porcja białka 
wysokiej jakości dla wsparcia
mięśni i kości1.

Pro Balance pomaga zmniejszać 
uczucie zmęczenia dzięki zawartości 
pierwiastków śladowych i minerałów 
zasadowych takich jak magnez2.

PROTEIN POWER
NAPÓJ PROTEINOWY W PROSZKU 
O SMAKU WANILIOWYM

PRO BALANCE TABLETKI

Więcej informacji

o produktach LR LIFETAKT

od str. 54

Proteiny zawarte w produkcie Protein Power przyczyniają się do utrzymania masy mięśniowej. Proteiny przyczyniają się do wzrostu masy mięśniowej.
Magnez zawarty w produkcie Pro Balance przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego. Wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Magnez zawarty w produkcie Pro Balance przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

dr Sven Werchan
specjalista ds. żywienia

ZMIANA STYLU ŻYCIA
Rozwijanie pasji i zainteresowań pomaga zachować 

sprawność umysłu i sprawia wiele radości. Codziennie 

na nowo odkrywaj rzeczy, które Cię inspirują.

• Dużo czytaj. Nie ma znaczenia, czy jesteś 

miłośnikiem beletrystyki, czy też sięgasz po 

literaturę fachową. Najważniejsze, że książka 

Cię interesuje, dowiadujesz się czegoś 

nowego i poszerzasz swoje horyzonty.

• Żyj aktywnie, zbieraj nowe 

doświadczenia, ucz się języków 

lub zdobywaj nowe 

umiejętności.

ODŻYWIANIE
Zbilansowana dieta ma duży wpływ na 

ogólne samopoczucie oraz może 

stymulować lub utrzymywać procesy 

w organizmie:

• Rozpoczynaj swój dzień od owoców. Sięgaj po 

dostępne, sezonowe owoce – wybór jest bardzo duży.

• Odkryj superfoods – to produkty wyjątkowo bogate w cenne 

składniki. Wypróbuj na przykład nasiona chia i jagody goji – możesz 

je dodać do swoich płatków śniadaniowych.

„Aby utrzymać aktywny tryb życia, możemy się wspomóc odpowiednimi składnikami odżywczymi.
Jeśli chcemy cieszyć się wigorem przez długie lata, najlepiej połączyć

świadomy sposób odżywiania oraz zdrowy styl życia".
dr Sven Werchan, specjalista ds. żywienia

RUCH
Ty sam najlepiej znasz własny 

organizm i swoje możliwości. Staraj się 

ruszać tak, aby oszczędzać stawy, ale 

wzmacniać mięśnie.

• Łagodnie rozruszaj stawy i rozluźnij tkankę łączną: 

otwieraj i zamykaj dłonie. Na zmianę wykonuj obroty 

głową, stopami i ramionami.

• Nawet jeśli wydaje Ci się to zabawne, dobrze jest kołysać 

biodrami w trakcie chodzenia. To pomaga odprężyć dolny 

odcinek pleców.

WSKAZÓWKI EKSPERTA



81030 | 30 x 25 ml |  168p

572,00 zł
(75,86 zł  / 100 ml)

1 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. 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. Witaminy B6 i B12 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia.

MŁODY, PIĘKNY WYGLĄD
OD STÓP DO GŁÓW  

LR LIFETAKT ROZWIĄZANIA | 49 

TRUE BEAUTY

ZADBAJ O PIĘKNO
OD WEWNĄTRZ

5in1  
BEAUTY ELIXIR

Jednak nie każdy ma codziennie czas, aby zadbać o urodę np. 
stosować czasochłonne zabiegi kosmetyczne. Poza tym młody 
wygląd zależy nie tylko od właściwej pielęgnacji. Jak 
udowodniono, optymalne dostarczanie składników odżywczych 
jest w tym celu niezastąpione. Już w młodym wieku niedobór 
składników odżywczych, czynniki zewnętrzne oraz stresujący tryb 
życia mają duży wpływ na wygląd. 
W późniejszych latach nasz organizm może nie produkować lub 
nie przyswajać potrzebnych składników w wystarczającej ilości. 
Niezależnie od wieku, LR LIFETAKT True Beauty oferuje 
wyjątkowe i proste rozwiązanie, polegające na aktywacji oraz 
dodatkowej ochronie przed głównymi przyczynami starzenia. Dla 
naturalnego piękna, które nie przemija.1- 5    

5in1 Beauty Elixir spełnia marzenie o pięknym wyglądzie na 5 obszarach. 
Unikatowe działanie 5in1 Beauty Elixir to zasługa innowacyjnego, 
podwójnego kompleksu (aktywny + prewencyjny). Kompleks aktywny ze 
skoncentrowaną porcją peptydów kolagenowych, kwasu hialuronowego, 
cynku, miedzi i 9 ważnych witamin aktywuje w organizmie procesy 
odpowiadające za piękny wygląd oraz łagodzi oznaki starzenia. 
Kompleks prewencyjny z siłą Aloe Vera oraz czterech innych naturalnych 
ekstraktów chroni przed głównymi przyczynami starzenia oraz 
czynnikami zewnętrznymi.
Produkt nie zawiera substancji słodzących, sztucznych barwników, 
laktozy i glutenu.

Chcesz zachować piękny wygląd w każdym wieku? Nie tylko 
Ty masz takie marzenie – naturalny i zdrowy wygląd to dla 

wielu osób ideał urody.

Chcesz czuć się piękna w swojej skórze?

LR LIFETAKT True Beauty

Twoja codzienna porcja piękna

5in1 Beauty Elixir
Spełnia marzenie o pięknie na 5 obszarach:

1. MŁODZIEŃCZY WYGLĄD, MNIEJ ZMARSZCZEK1

2. CZYSTA I ZDROWA CERA BEZ PODRAŻNIEŃ1

3. JĘDRNE CIAŁO, MNIEJ CELULITU2

4. MOCNE I PEŁNE BLASKU WŁOSY3

5. MOCNE, ZDROWE PAZNOKCIE4

TRUE 
BEAUTY



145,00 zł 63,90 zł

1.319,00 zł 879,00 zł

185,00 zł

71007   270p 70036   180p

27529  45p 20763   35p 10406   16p

1Badanie naukowe przeprowadzone przez renomowany instytut Dermatest GmbH. Okres stosowania: 6 tygodni (od końca stycznia do początku marca 2015), liczba uczestników badania: 40.

ZADBAJ O PIĘKNO
OD ZEWNĄTRZ

W celu zapewnienia optymalnych, długotrwałych rezultatów zaleca się
stosowanie całego rozwiązania. Oprócz suplementu diety 5in1 Beauty
Elixir, sięgnij po zestaw kosmetyków pielęgnacyjnych skrojony na miarę
Twoich potrzeb.

4. Marzysz o mocniejszych 
włosach pełnych blasku?

System pielęgnacji włosów
LR ALOE VIA z wyjątkową
kombinacją żelu aloesowego
i 7 naturalnych olejków odżywia,
wzmacnia i regeneruje włosy
oraz chroni je przed
uszkodzeniami.

5. Chcesz mieć
mocniejsze, zdrowsze
paznokcie?

LR COLOURS Serum do dłoni
i paznokci to pielęgnacja
z cennymi olejkami
i witaminami. Odżywka
do paznokci regeneruje,
poprawia elastyczność
i wzmacnia paznokcie.

1. Chcesz mieć młodo
wyglądającą, elastyczną
skórę i mniej zmarszczek?

Elektryczne urządzenie anti-age
LR ZEITGARD 2 za sprawą
technologii termicznej zapewnia
skuteczny transport składników
anti-age do głębszych warstw 
skóry.

2. Chcesz mieć zdrowszą
i gładszą skórę z mniejszą
ilością podrażnień?

Dzięki specjalnej technologii
oscylacji, LR ZEITGARD 1
zapewnia głębokie i łagodne
oczyszczanie, które jest
aż do 10 razy skuteczniejsze
niż zwykłe oczyszczanie1.

3. Twoim celem jest jędrne 
ciało i mniej cellulitu?

Intensywna pielęgnacja
aloesowa LR ALOE VIA
dla zdefiniowanej sylwetki
i ujędrnionej skóry na brzuchu,
ramionach, udach
i pośladkach.

ZESTAW 
REGENERACJA

ZESTAW 
OCZYSZCZANIE 
CLASSIC

ZESTAW 
PIELĘGNACJA 
PAZNOKCI

ALOE VERA 
NUTRI REPAIR 
ZESTAW 
PIELĘGNACJA 
WŁOSÓW

ALOE VERA 
ZESTAW 
UJĘDRNIAJĄCY
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dr Sven Werchan
specjalista ds. żywienia

WSKAZÓWKI EKSPERTA

„Troska o piękny wygląd zaczyna się od właściwego odżywiania. Równie ważna jest 
systematyczna pielęgnacja dobrana pod kątem naszych potrzeb. Dodatkowo warto 

sięgnąć po 5in1 Beauty Elixir. W połączeniu z aktywnością fizyczną i zdrowym stylem 
życia można osiągnąć najlepsze i długotrwałe rezultaty.“ 

 dr Sven Werchan, specjalista ds. odżywiania

ODŻYWIANIE
Jesteś tym, co jesz – zadbaj o urodę od kuchni. 

Im więcej substancji odżywczych zawierają 

produkty spożywcze, tym lepiej zaopatrzone są 

komórki naszego organizmu.

• Jedz bogate w witaminę C owoce, takie jak truskawki,

kiwi i porzeczki. Witamina C pomaga w produkcji

kolagenu dla prawidłowego funkcjonowania skóry.

• Pij dużo wody (1,5-2,5 litra dziennie). Dobre nawodnienie

to podstawa jędrnej skóry i młodego wyglądu.

ZMIANA STYLU ŻYCIA

Skóra odzwierciedla nasze emocje. Dlatego warto zadbać o 

dobry nastrój. Śmiech, radość, spotkanie z przyjaciółmi, 

kontakt z naturą – wszystko, co służy naszemu 

dobremu samopoczuciu, służy również urodzie.

• Sen upiększa. Nic tak dobrze nie regeneruje,

jak spokojny sen. 15 minut przed zaśnięciem

słuchaj muzyki relaksacyjnej. Trzy razy

w tygodniu połóż się spać

wcześniej niż zwykle.

• Dbaj o spokój ducha. 

Mimo natłoku obowiązków nie

pozwól, aby stres odbijał się

negatywnie na Twoim

samopoczuciu.

RUCH
Regularna aktywność fizyczna

może działać odmładzająco na

skórę. Po wysiłku skóra jest lepiej

ukrwiona i wygląda świeżo.

• Jogging lub spacer. Już 12-15 minut ruchu 

dziennie daje pozytywne efekty w postaci

ujędrnienia tkanki łącznej i młodszego wyglądu.

• Gimnastyka twarzy. Trening mięśni twarzy

zapobiega zmarszczkom mimicznym.

Najlepszy jest radosny śmiech!



81030 | 30 x 25 ml | 168p

572,00 zł
(76,27 zł / 100 ml)

LR LIFETAKT PRODUKTY |

5in1 Beauty Elixir pomaga zadbać
o urodę w pięciu obszarach:
młody wygląd, nieskazitelna cera,
jędrne ciało, mocne włosy
i paznokcie.1-4

Wyjątkowy, podwójny kompleks
aktywuje zachodzące wewnątrz
organizmu procesy odpowiedzialne
za piękny wygląd oraz chroni
przed głównymi przyczynami
starzenia.

5in1 BEAUTY ELIXIR
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Skóra: 
Kolagen to najważniejsze białko 
strukturalne w skórze i pełni 
decydującą rolę dla utrzymania 
właściwego poziomu nawilżenia 
i elastyczności. Pełni funkcję 
strukturalną, zapewnia stabilność oraz 
umożliwia magazynowanie cząsteczek 
wody. W prawidłowym „rusztowaniu“ 
kolagenowym znajdują się inne 
substancje magazynujące wodę np. 
kwas hialuronowy.

Kwas hialuronowy wyróżnia się 
zdolnością do wiązania dużej 
ilości wody i znajduje się przede 
wszystkim w przestrzeniach 
międzykomórkowych w skórze 
właściwej. Jest wytwarzany 
w organizmie człowieka, jednak jego 
naturalna produkcja spada wraz 
z wiekiem.

Pozyskane z natury składniki 
dodatkowo wspierają skórę.

1 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. 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 pomaga w utrzymaniu
prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witaminy B6 i B12 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia
i znużenia. * Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia.

Twój eliksir piękna

Obszary zastosowania:

„Made in Germany“ to 
nasza obietnica jakości, 
na której możesz 
w 100% polegać.Wybrane składniki:

Kompleks prewencyjny:

1.  Młody wygląd i mniej zmarszczek1

2.  Nieskazitelna, zdrowa skóra bez 
podrażnień1

3.  Jędrne ciało, mniej cellulitu2

4.  Mocne włosy pełne blasku3

5. Mocne, zdrowe paznokcie4

Sposób stosowania:
- Pić 1 ampułkę dziennie

Szczególne właściwości:
- Nie zawiera:

- substancji słodzących
- sztucznych barwników
- laktozy i glutenu

- Wygodne ampułki:
- Nie wymagają schłodzenia
- Zmieszczą się do każdej torebki

- Opakowanie wystarcza na 1 miesiąc
- Owocowy, orzeźwiający smak

Kompleks aktywny

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

- 20% żelu Aloe Vera
- ekstrakt z pomarańczy czerwonej
- ekstrakt z borówki czarnej
- ekstrakt z różeńca górskiego
- ekstrakt z zielonej herbaty

Zdrowie skóry: 
Zbilansowana ilość witamin 
i pierwiastków śladowych poprawia 
funkcję skóry, pomaga chronić 
ją przed szkodliwymi czynnikami 
zewnętrznymi i wspiera odnowę 
komórek. Ważne są przede 
wszystkim: witamina C, witamina 
A, witaminy z grupy B, witamina E, 
żelazo i cynk.

Tkanka łączna: 
Włókna kolagenu tworzą strukturę 
tkanki łącznej oraz zapewniają  
elastyczność i jędrność. Tkanka 
łączna znajduje się we wszystkich 
narządach, tworzy mięśnie, powięzi, 
błony oraz skórę.
Miedź odgrywa ważną rolę 
w prawidłowym funkcjonowaniu tkanki 
łącznej oraz wspomaga zachodzące 
w organizmie procesy.

Włosy: 
Biotyna jest zaliczana do witamin 
rozpuszczalnych w wodzie i odgrywa 
istotną rolę w utrzymaniu zdrowych 
włosów. Witaminy z grupy B 
wzmacniają włosy, regulują pracę 
gruczołów łojowych oraz aktywują 
ważne procesy metaboliczne 
w cebulkach włosów. Miedź reguluje 
procesy metaboliczne w organizmie, 
w tym również w komórkach włosów, 
poprawiając w ten sposób ich 
strukturę.

Paznokcie: 
Paznokcie składają się z wielu warstw 
rogowych, ułożonych jedna na drugiej. 
Poprzez naczynia krwionośne do 
paznokci docierają ważne składniki 
odżywcze. Duże znaczenie ma cynk, 
który przyczynia się do zdrowego 
wzrostu paznokci oraz zapewnia 
ich wytrzymałość. Również peptydy 
kolagenowe mogą wspomagać ich 
wzrost.
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MADE IN GERMANY

Aloe Vera 
Drinking Gel
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Żele do picia Aloe Vera marki 
LR LIFETAKT znajdują się 
na Liście Kolońskiej®. Lista 
Kolońska® uwzględnia produkty o 
zminimalizowanym ryzyku dopingu.

Stawiamy jakość 
na pierwszym miejscu.
Od upraw aż po gotowe
produkty – w LR wszystko
podlega restrykcyjnym
kontrolom. Potwierdza
to SGS INSTITUT FRESENIUS
oraz certyfikat IASC.

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

Nasze żele do picia Aloe Vera 
zostały wyróżnione certyfikatem 
Jakość Roku Brąz.

•  TWOJA PORCJA ENERGII: żel do picia Aloe Vera 
dostarcza ważnych składników czynnych dla większej 
energii i witalności.1 

•  TWOJA OCHRONA: żel Aloe Vera wspiera Twój układ 
odpornościowy.2

•  TWOJA REGENERACJA: żel Aloe Vera wspiera 
naturalne procesy regeneracji.3,4

•  TWÓJ EKSPERT OD METABOLIZMU: żel Aloe Vera 
stymuluje metabolizm.1

Twój eliksir dla wsparcia zdrowia1

Żel Aloe Vera od LR pomaga Ci cieszyć się pełnią życia: dostarcza 
składników, chroni, regeneruje i wspiera Twój organizm.1-4  

Żele Aloe Vera od LR to prawdziwi specjaliści dzięki DODATKOWI naukowo potwierdzonych 
składników, które wspierają Cię w różnych sytuacjach życiowych.

ALOE VERA

WYJĄTKOWY

DŁUGOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Jakość 
i kompetencja 

1 Witamina C zawarta w żelach do picia LR Aloe Vera pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego. 
2 Witamina C zawarta w żelach do picia LR Aloe Vera pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 
3 Witamina C zawarta w żelach LR Aloe Vera pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia. 
4 Witamina C zawarta w żelach LR Aloe Vera pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E. 
* Zawartość aloiny poniżej <0,1mg/L

+ IMBIR

+ MIÓD

+ CYTRYNA 

+ WITAMINA C 

+ CYNK

+ SELEN

SKŁADNIKI 
POTWIERDZONE 
NAUKOWO

Żele do picia LR Aloe Vera zostały wyróżnione certyfikatem SGS 
INSTITUT FRESENIUS oraz pieczęcią IASC:

Ekspert w dziedzinie aloesu od ponad 17 lat – Made in Germany
Nowoczesny zakład produkcyjny Aloe Vera
Standaryzowane wewnętrzne kontrole jakości
Współpraca z renomowanymi ekspertami

DOBRY SMAK

Różnorodne wersje smakowe żelu do picia Aloe Vera marki LR 
LIFETAKT to zasługa naturalnych ekstraktów i składników.

Wysoka jakość produktów: z czystego żelu Aloe Vera – bez aloiny*
Zrównoważone uprawy w Meksyku
Łagodne przetwarzanie
Wysokie standardy produkcji

Traditional Honey – z naturalnym, przyjemnym smakiem miodu 
Immune Plus – z naturalną, lekko pikantną nutą imbiru
Peach Flavour – z owocowym smakiem brzoskwiniowym 
Intense Sivera – ze zdrową, naturalną nutą pokrzywy 
Active Freedom – z naturalnym smakiem pomarańczy



80700 | 1000 ml   38p     

122,00 zł
80750 | 1000 ml   38p     

122,00 zł
80850 | 1000 ml   42p     

132,00 zł
80800 | 1000 ml   42p     

132,00 zł

81000 | 1000 ml   42p

132,00 zł

Wybrane składniki:
90% żelu Aloe Vera
9% miodu
Witamina C1: 75% RWS w dziennej porcji**

ALOE VERA DRINKING GEL 
TRADITIONAL HONEY*

LR LIFETAKT PRODUKTY

Wybrane składniki:
98% żelu Aloe Vera
Bez dodatku cukru9 (informacja dla 
diabetyków: tylko 0,054 WW)
Witamina C3: 100% RWS w dziennej porcji**

Wybrane składniki:
88% żelu Aloe Vera
Witamina C: 56% RWS w dziennej porcji**
Witamina E: 60% RWS w dziennej porcji**

Wybrane składniki:
90% czystego żelu Aloe Vera
7% miodu
 Z ekstraktem z pokrzywy 

ALOE VERA DRINKING GEL
PEACH FLAVOUR*

ALOE VERA DRINKING GEL
ACTIVE FREEDOM*

ALOE VERA DRINKING GEL
INTENSE SIVERA*
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ALOE VERA DRINKING GEL
IMMUNE PLUS*

Specjalista dla osób
dbających o linię

Potrójny PLUS dla osób
dbających o linię:

Specjalista dla  
ogólnego zdrowia

3 podstawowe elementy
dla Twojego zdrowia:

1 Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 
2 Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
3 Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki
4 Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości.
5 Witamina C pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia. 
6 Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych. 
7 Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza.
8 Witamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. 
9 Aloes zawiera naturalnie występujące cukry.

*   Zwracaj uwagę na zróżnicowaną i zbilansowaną dietę oraz zdrowy tryb życia.
** % dziennej referencyjnej wartości spożycia (RWS)

Potrójna moc dla
wsparcia witalności

Potrójne wsparcie
dla Twojego układu ruchu:

Specjalista dla 
Twojej witalności

Specjalista dla 
swobody ruchu

1. ODŻYWIANIE: dostarcza ważnych 
substancji i wspiera przyswajanie składników 
odżywczych.3,4

2. OCHRONA: wspiera układ 
odpornościowy.5,6

3. METABOLIZM: wspierany jest 
metabolizm energetyczny.3

Pyszny, naturalny smak miodu

Sposób stosowania:
- 3 x dziennie po 30 ml

Sposób stosowania:
- 3 x dziennie po 30 ml
- Smakuje dorosłym i dzieciom

Sposób stosowania:
- 3 x dziennie po 30 ml

Sposób stosowania:
- 3 x dziennie po 30 ml

1. LEKKOŚĆ: bez cukru, idealny dla Twojej 
figury i zdrowy.1

2. WSPARCIE: wspiera metabolizm 
energetyczny.2

3. METABOLIZM: wspomaganie 
metabolizmu.2

Pyszny: z owocowym smakiem 
brzoskwiniowym

1. STABILIZUJE: wspiera prawidłowe 
funkcjonowanie naczyń krwionośnych.6 

2. ZAOPATRUJE: dostarcza witaminę C i 
wspiera przyswajanie żelaza.7

3. CHRONI: chroni komórki przed 
stresem oksydacyjnym.8

Pyszny: ze zdrową, naturalną nutą 
pokrzywy

1. SWOBODA RUCHU: wspierane jest 
prawidłowe funkcjonowanie chrząstki.3

2. WZMOCNIENIE: wspierane jest 
prawidłowe funkcjonowanie kości.4

3. ENERGIA: wsparcie metabolizmu 
energetycznego i zmniejszenie 
zmęczenia.2,5

Pyszny: z naturalnym smakiem 
pomarańczowym

Specjalista dla Twojego układu 
odpornościowego

¹ Witamina C, cynk i selen pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
2 Cynk odgrywa rolę podczas podziału komórek.
3 Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
4 Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza.
5 Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki i skóry.
6 Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Potrójny plus dla Twojego układu 
odpornościowego

NOWOŚĆ

Wybrane składniki:
85 % żelu Aloe Vera
6 % soku imbirowego
8 % miodu
sok cytrynowy
100 % witaminy C w dziennej porcji**
100 % cynku w dziennej porcji**
82 % selenu w dziennej porcji**

1. WZMOCNIENIE: istniejące komórki odpornościowe są wzmacniane.1

2. AKTYWACJA: układ odpornościowy jest aktywowany.1,2

3. STYMULACJA: sprawność układu odpornościowego jest wspierana.1,3

Pyszny: delikatna, naturalnie pikantna nuta imbiru w połączeniu  
z orzeźwiającą cytryną i słodkim miodem

Sposób stosowania:
– 3 x dziennie po 30 ml
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MADE IN GERMANY

80900 | 500 ml   16p     

63,00 zł 
80950 | 500 ml   16p     80980 | 35 g / 

14 saszetek po 2,5 g   32p     

112,00 zł
(320,00 zł/100 g)

63,00 zł 

Z Mind Masterem zachowasz spokój, 
koncentrację i efektywność również 
w stresujących sytuacjach.

Kiedy masz przed sobą wiele wyzwań, np. 
ciężki dzień w pracy, egzamin lub zawody 
sportowe, liczy się efektywność fizyczna 
i umysłowa. Z dobrym wsparciem będziesz 
skoncentrowany i wydajny w każdej sytuacji.

Produkt zgłoszony 

do opatentowania***

W dwóch wersjach:
klasyczny Mind Master Green
Formula z pełną siłą zielonej
herbaty lub owocowy wariant
Mind Master Red Formula
o smaku winogronowym.

Długotrwała energia1 przy stałym stosowaniu
Ochrona przed stresem oksydacyjnym2

Obszary zastosowania:
Długotrwała energia przy stałym stosowaniu:
–  Większa efektywność umysłowa  

i fizyczna1,3 dzięki witaminom  
z grupy B i żelazu4

Ochrona:
–  Chroni przed stresem oksydacyjnym2

–  Pokrywa m.in 100% dziennego zapotrzebowania na witaminę E
Żel aloesowy dla ogólnego dobrego samopoczucia

Sposób stosowania:
– 80 ml dziennie

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

FORMULA RED*
MIND MASTER
FORMULA GREEN*

MIND MASTER

1 Witamina B12 przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego i prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Witamina B12 pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia. 2 Witamina E przyczynia się do ochrony komórek 
przed stresem oksydacyjnym. 3 Tiamina i witamina B12 przyczyniają się do prawidłowego przebiegu funkcji psychicznych. 4 Żelazo przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
i znużenia. * Pamiętaj o zróżnicowanej i zbilansowanej diecie oraz o zdrowym trybie życia. ** Procent referencyjnej wartości dziennego spożycia *** Numer patentu: DE 10 2013 205 049 A1  
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Szybka porcja energii1  
Ochrona przed stresem oksydacyjnym2,5

Otwórz saszetkę

Spożyj bez popijania 
wodą

Poczuj moc i do dzieła!

Bez cukru

Wygodne opakowanie:
saszetka zmieści się
do kieszeni i można ją
zabrać ze sobą wszędzie -
energetyczne doładowanie
w czasie podróży1

Z aminokwasami leucyną,
izoleucyną i waliną (BCAA)

Obszary zastosowania:
Porcja energii:

Ochrona:

–  Działa pobudzająco: zawiera kofeinę z guarany
–  Poprawa efektywności umysłowej dzięki witaminom z grupy B3

–  Skuteczne połączenie antyoksydantów2,5 chroni przed stresem oksydacyjnym
–  Pokrywa m.in. 100% dziennego zapotrzebowania na witaminy D i E
–  Witamina C wspiera układ odpornościowy5

Sproszkowany aloes dla wsparcia dobrego samopoczucia

Sposób stosowania:
–  Spożywać raz dziennie zawartość 1 saszetki. Proszek wsypać do ust (na język) 

i pozwolić, aby się wolno rozpuścił.

100% witaminy B12 w dziennej porcji**
25% witaminy C w dziennej porcji**
Zawiera sproszkowany aloes
20% cynku w dziennej porcji**
36% selenu w dziennej porcji**
Z koenzymem Q10

80 mg kofeiny z guarany
Leucyna, izoleucyna i walina (BCAAs)
Z ekstraktem z zielonej herbaty
100% witaminy D w dziennej porcji**
100% witaminy E w dziennej porcji**
100% witaminy B1 (tiaminy)  
w dziennej porcji**
100% witaminy B6 w dziennej porcji**

MIND MASTER EXTREME
PERFORMANCE POWDER

1 Zawarta w guaranie kofeina pomaga zwiększyć uwagę i koncentrację. 2 Zawarta w guaranie kofeina pomaga zwiększyć wytrzymałość. Zawarta w Mind Master Extreme witamina E przyczynia się do ochrony 
komórek przed stresem oksydacyjnym. 3 Tiamina, witamina B6 i witamina B12 przyczyniają się do utrzymania prawidłowych funkcji psychicznych. 4 Witamina B12 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
i znużenia. 5 Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.

Mind Master marki LR 
LIFETAKT znajduje się na 
Liście Kolońskiej®. Lista 
Kolońska® uwzględnia produkty 
o zminimalizowanym ryzyku 
dopingu.

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

Stawiamy jakość
na pierwszym miejscu.
Od upraw aż po
gotowe produkty -
w LR wszystko podlega
restrykcyjnym kontrolom.
Potwierdza to SGS INSTITUT 
FRESENIUS.

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

Wybrane składniki: Wybrane składniki:



80326 | 30 ml   23p     

83,00 zł
(276,67 zł/100 ml)

80404 | 250 g   19p     

70,00 zł
(280,00 zł/1000 g)

80325 | 
60 kapsułek / 33,5 g   44p     

152,00 zł
(453,73 zł/100 g)

80361 | 125 ml   47p     

152,00 zł
(121,60 zł/100 ml)

80360 | 60 kapsułek / 30,9 g   63p     

192,00 zł
(621,36 zł/100 g)

80370 | 30 kapsułek / 15 g   46p     

152,00 zł
(1.013,33 zł/100 g)

Nasz układ odpornościowy pracuje 

bez przerwy. Wzbogacone w witaminę 

C i cynk kapsułki to cenne wsparcie dla 

prawidłowego funkcjonowania układu 

immunologicznego1. Podobne 

wsparcie zapewnia spray Cistus 

Incanus z witaminą C. Dzięki prostemu 

dozowaniu spray stanowi praktyczną 

alternatywę podczas podróży.

Spray do gardła Herbata z czystka Praktyczne kapsułki

Wybrane składniki:
86% ekstraktu Cistus Incanus
Witamina C: 38% RWS w dziennej porcji* 
Witamina E: 42% RWS w dziennej porcji*

Wybrane składniki:
95% liści Cistus Incanus
5% orzeźwiających liści mięty

Wybrane składniki:
72% ekstraktu Cistus Incanus
Witamina C: 100% RWS w dziennej porcji* 
Cynk: 20% RWS w dziennej porcji*

Obszary zastosowania:
–  Wsparcie dla układu 

immunologicznego1

Sposób stosowania:
– 3 x 3 psiknięcia dziennie
–  Proste dozowanie: spray do 

gardła

Obszary zastosowania:
– przyjemnie rozgrzewa od środka

Sposób stosowania:
–  1 czubatą łyżeczkę herbaty zalać 

w filiżance wrzącą wodą, parzyć 
pod przykryciem przez 8-10 
minut i odsączyć

Obszar zastosowania:
–  Wsparcie dla układu 

immunologicznego1

Sposób stosowania:
– 2 x 1 kapsułka dziennie

CISTUS INCANUS SPRAY** HERBATA Z CZYSTKA** CISTUS INCANUS
KAPSUŁKI**

1 Witamina C przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego * Procent referencyjnej wartości dziennego spożycia. ** Pamiętaj o zróżnicowanej i zbilansowanej diecie oraz o zdrowym 
trybie życia. *** Zgodnie z ustawową wytyczną.

Płynna forma
do bezpośredniego spożycia

Kapsułki zawierające colostrum

Wybrane składniki:
Zawiera 100 % płynnego colostrum 
i jest czystym produktem 
naturalnym zawierającym 
colostrum

Wybrane składniki:
800 mg sproszkowanego 
colostrum 
w dziennej porcji

Szczególne właściwości:
– Wysoka jakość:
 – odtłuszczone
 – pozbawione kazeiny
 – niepasteryzowane
– Produkt nie zawiera:***
 – pozostałości antybiotyków
 – sterydów anaboliczno-androgennych
– Bez dodatku:
 – barwników
 – konserwantów

Obszary zastosowania:
–   Dla ogólnego dobrego 

samopoczucia przy  
bezpośrednim stosowaniu

Sposób stosowania:
– 8 ml dziennie

Szczególne właściwości:
– Wysoka jakość:
 – odtłuszczone
 – łagodne przetwarzanie
– Produkt wolny od zawartości***
 – pozostałości antybiotyków

Obszary zastosowania:
–   Dla wsparcia ogólnego 

samopoczucia 
przy ciągłym stosowaniu

Sposób stosowania:
–  2 x 1 kapsułka dziennie

COLOSTRUM LIQUID** COLOSTRUM KAPSUŁKI**

Colostrum to najwyższej jakości produkt naturalny, bez żadnych dodatków. Podobnie jak w przypadku innych produktów naturalnych, istnieje wiele czynników, które mogą nieznacznie 
zmienić wygląd lub smak colostrum.

Pro 12 zawiera 1 miliard bakterii
w kapsułce i posiada podwójne
mikrokapsułki, które chronią
bakterie znacznie skuteczniej
niż wiele innych produktów.

Produkt opatentowany****

Kapsułki dla ogólnego
dobrego samopoczucia

Wybrane składniki:
12 kultur bakterii
Z błonnikiem

Obszar zastosowania:
–   Dla dobrego samopoczucia

Sposób stosowania:
–  1 kapsułka dziennie

Szczególne właściwości:
– Wysoka jakość
 – Opatentowane mikrokapsułki
 – Z błonnikiem

PRO 12 KAPSUŁKI*

* Procent referencyjnej wartości dziennego spożycia. ** Pamiętaj o zróżnicowanej i zbilansowanej diecie oraz o zdrowym trybie życia. *** Zgodnie z ustawową wytyczną. ****Numer patentu: EP 2 228 067

Colostrum to pierwsze mleko krowy. Do produkcji preparatów Colostrum 
LR LIFETAKT wykorzystujemy tylko nadwyżki colostrum od europejskich 
krów. Wszystkie etapy produkcji mają miejsce w Niemczech. Dodatkowo 
oprócz wewnętrznej kontroli jakości w LR, Institut Fresenius regularnie 
nadzoruje każdy etap przetwarzania produktów LR LIFETAKT Colostrum.

Jelita są w dużej mierze
odpowiedzialne za nasze ogólne
samopoczucie. Ściany ludzkiego 
jelita są zasiedlone przez dobre 
bakterie oraz pozostałe bakterie. 
Naturalna równowaga tych 
bakterii ma duży wpływ na ogólne 
samopoczucie.
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Cistus Incanus (czystek) jest 

rośliną krzewiastą rosnącą na 

bogatych w magnez glebach w 

Europie Południowej. Do produkcji 

ekstraktów z czystka zawartych 

w produktach z linii LR LIFETAKT 

stosowane są wyłącznie wysokiej 

jakości, bogate w składniki liście. 

Pozyskany w ten sposób składnik 

ma kilkukrotnie wyższą zawartość 

niż sproszkowana roślina.



80301 | 150 ml   23p     

83,00 zł
(55,33 zł/100 ml)

80331 | 30 kapsułek / 15,2 g   44p     

142,00 zł
(934,21 zł/100 g)

80190 | 60 kapsułek / 37,2 g   36p     

122,00 zł
(327,96 zł/100 g)

80338 | 60 kapsułek / 99,3 g   44p     

142,00 zł
(143,00 zł/100 g)

80332 | 90 kapsułek / 46,8 g    30p     

122,00 zł
(260,68 zł/100 g)

* Pamiętaj o zróżnicowanej i zbilansowanej diecie oraz o zdrowym trybie życia. **Procent referencyjnej wartości dziennego spożycia. 1 Witamina C przyczynia się do prawidłowej produkcji kolagenu w celu 
prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, skóry i zębów. 2 Witamina D pomaga w utrzymaniu prawidłowych kości, mięśni i zębów. 3 Witamina C przyczynia się do prawidłowego 
metabolizmu energetycznego. 4 Witamina C przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

5 Kwasy EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca. W tym celu konieczne jest spożywanie co najmniej 250 mg kwasów EPA i DHA dziennie. 6 Wapń przyczynia się do prawidłowego 
metabolizmu energetycznego oraz do prawidłowego przekazywania sygnałów między komórkami nerwowymi. 7 Mangan przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz prawidłowego tworzenia 
tkanki łącznej. 8 Tiamina i witamina B12 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz prawidłowych funkcji psychicznych. Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu nerwowego oraz w prawidłowym funkcjonowaniu serca. 9 Witaminy D i B6 przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. 10 Witamina B12 spełnia funkcję podczas podziału 
komórek.

Witaminy dają wszechstronne 
korzyści. Witamina D i B6 wspierają 
układ immunologiczny9, witamina 
B12 wspiera podział komórek10, 
a witamina B1 wspiera przykładowo 
funkcjonowanie serca8. Znajdziesz je 
wszystkie w Vita Active.

1 łyżeczka pokrywa 100%
zapotrzebowania na witaminy

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)
Witamina B6
Witamina B7 (biotyna)
Witamina B9 (kwas foliowy)
Witamina B12

VITA ACTIVE
RED FRUIT*

Obszary zastosowania:
–   Dla układu immunologicznego9

–   Dla prawidłowego metabolizmu 
energetycznego8

–   Dla prawidłowego funkcjonowania 
układu nerwowego8

Sposób stosowania:
–  1 x 5 ml ( jedna łyżeczka) dziennie

Reishi jest częścią dalekowschodniej 
kultury już od tysięcy lat.
Jego dobroczynne właściwości są 
cenione do dzisiaj.

Kapsułki z grzybkiem
długowieczności

Wybrane składniki:
48% ekstraktu z Reishi
20% sproszkowanych grzybków Reishi
Witamina C – 75% RWS w dziennej porcji**

Obszary zastosowania:
–  Przyczynia się do prawidłowej produkcji kolagenu 

w celu prawidłowego funkcjonowania naczyń 
krwionośnych1

–   Przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
metabolizmu energetycznego3

–   Zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia4

–   Przyczynia się do utrzymania zdrowych kości1 i zębów1

–    Chroni komórki przed stresem oksydacyjnym4

Sposób stosowania:
–  1 x 1 kapsułka dziennie
– Odpowiedni również dla wegan

REISHI PLUS KAPSUŁKI*
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Active Freedom zawiera ważne 
składniki odżywcze takie jak 
witamina E, D oraz mangan. Mangan 
pomaga w utrzymaniu prawidłowego 
metabolizmu energetycznego.

Kapsułki dla aparatu ruchu

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

Obszary zastosowania:
–  Przyczynia się do utrzymania zdrowych 

kości i mięśni2

–   Przyczynia się do prawidłowego 
metabolizmu energetycznego7

–   Przyczynia się do prawidłowego tworzenia 
tkanki łącznej7

Sposób stosowania:
–  2 x 1 kapsułka dziennie

ACTIVE FREEDOM KAPSUŁKI*

Kwasy tłuszczowe Omega-3: EPA 
(kwas eikozapentaenowy) oraz DHA 
(kwas dokozaheksaenowy) są ważne 
dla utrzymania zdrowej pracy serca.5 

Mają znaczący wpływ np. na poziom 
lipidów we krwi i wspierają płynność 
krwi.

Kapsułki dla zdrowia serca

Wybrane składniki
1260 mg Omega 3
630 mg EPA
420 mg DHA
117 mg beta glukanu

Obszary zastosowania:
–  Przyczynia się do prawidłowego 

funkcjonowania serca5

Sposób stosowania:
–  3 x 1 kapsułka dziennie

Ze zrównoważonego rybołówstwa

SUPER OMEGA KAPSUŁKI*

Połączenie składników czynnych:
wapnia i witaminy D2 zapewnia
maksymalne wsparcie w okresie
menopauzy. Dodatkowo kapsułki
Woman Phyto zawierają ekstrakt
z czerwonej koniczyny.

Kapsułki dla wsparcia
w okresie menopauzy

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

Wapń – 50 % RWS w dziennej porcji**

Obszary zastosowania:
–  Dla utrzymania prawidłowego 

metabolizmu energetycznego6

–  Przyczynia się do prawidłowego 
przekazywania sygnałów między 
komórkami6

Sposób stosowania:
–  3 x 1 kapsułka dziennie

WOMAN PHYTO KAPSUŁKI*

- Bez dodatku barwników
- Bez dodatku substancji konserwujących

Szczególne właściwości:

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

Szczególne właściwości:
– Bez laktozy
– Bez glutenu



80630 | 210 g   27p     

93,00 zł
(44,28 zł/100 g)

80205 | 250 g   25p     

80,00 zł
(320,00 zł/1000 g) 80550 | 375 g   48p     

162,00 zł
(432,00 zł/1000 g)

80102 | 360 tabletek / 252 g   38p     

132,00 zł
(523,38 zł/1000 g)

5 Potas wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz mięśni. 6 Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do utrzymania równowagi elektrolitowej. 7 Wapń przyczynia się do 
prawidłowego metabolizmu energetycznego i jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości i zębów.

1 Chrom przyczynia się do prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi. 2 Proteiny przyczyniają 
się do utrzymania i wzrostu masy mięśniowej oraz do utrzymania zdrowych kości. 3 Witamina B6 przyczynia się do prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu oraz 
przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. * Pamiętaj o zróżnicowanej i zbilansowanej diecie oraz o zdrowym trybie życia. **Procent referencyjnej wartości 
dziennego spożycia.

Błonnik to węglowodany złożone
stanowiące ważny składnik naszej
diety. Błonnik znajduje się
w owocach, warzywach oraz
produktach pełnoziarnistych
i spełnia ważną rolę w prawidłowym
trawieniu.

Błonnik dla poskromienia
nadmiernego apetytu

Wybrane składniki:
Wysoka zawartość błonnika z trzech 
różnych źródeł
Naturalnie słodki smak dzięki stewii
Chrom – 108 % RWS w dziennej 
porcji**

Obszary zastosowania:
–  Przyczynia się do prawidłowego 

metabolizmu makroskładników 
odżywczych; białka, węglowodany

 i tłuszcze są lepiej przyswajane
 przez organizm1

–  Przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego poziomu cukru we krwi, co 
zapobiega napadom głodu1

Sposób stosowania:
–  Wymieszaj 2 płaskie łyżeczki-miarki 

proszku w 200 ml bezlaktozowego, 
chudego mleka lub wody

FIBER BOOST 
NAPÓJ W PROSZKU*

Picie dużej ilości płynów jest bardzo 
ważne dla organizmu. Niskokaloryczna 
herbata ziołowa to dobra alternatywa 
dla wody.

Lekkostrawna herbatka

Wybrane składniki:
Zielona herbata
Liście mate
Kora lapacho
Liście pokrzywy
Herbata rooibos
Trawa cytrynowa
Lukrecja

Obszary zastosowania:
–  Dba o codzienne nawadnianie organizmu 

szczególnie w ramach diety

Sposób stosowania:
–  1 – 2 czubate łyżeczki herbaty zalać 

wrzącą wodą w dużej filiżance, 
pozostawić do zaparzenia na 5-7 minut 
i odsączyć.

– Codziennie wypijać 3 – 4 filiżanki

HERBATA ZIOŁOWA*

Proteiny są kompleksami 
aminokwasów i spełniają różne 
istotne zadania w organizmie.

Napój w proszku dla wsparcia
masy mięśniowej

Obszary zastosowania:
–  Przyczynia się do przyrostu i utrzymania 

masy mięśniowej2

–  Przyczynia się do prawidłowego 
metabolizmu energetycznego oraz 
metabolizmu białka3 i glikogenu

– Przyczynia się do utrzymania zdrowych
 kości2

Sposób stosowania:
–  Codziennie wymieszać jedną łyżeczkę-

miarkę (12,5 g) proszku w 100 ml wody 
lub 125 ml niskotłuszczowego mleka.

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) 

PROTEIN POWER NAPÓJ 
PROTEINOWY W PROSZKU 
O SMAKU WANILIOWYM*

Pro Balance dostarcza
cennych minerałów zasadowych
i pierwiastków śladowych
dla wewnętrznej równowagi6.

Tabletki dla równowagi
kwasowo-zasadowej

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
Molibden 160 % RWS** w dziennej porcji

Obszary zastosowania:
–  Dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego5

–  Dla prawidłowej pracy mięśni5

–  Pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej6

–   Dla prawidłowego metabolizmu energetycznego7

–  Dla prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych1

– Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów7

PRO BALANCE
TABLETKI*

Szczególne właściwości:

„Made in Germany“ to nasza 
obietnica jakości, na której 
możesz w 100% polegać.

- Protein Power marki LR LIFETAKT znajduje się
    na Liście Kolońskiej®. Lista Kolońska® uwzględnia
    produkty o zminimalizowanym ryzyku dopingu.

Sposób stosowania:
– 3 x 4 tabletki dziennie
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Szczególne właściwości:
– Wysoka jakość
– Dopasowane minerały i pierwiastki śladowe
– Wartościowe połączenie cytrynianów, węglanów i glukonianów
– Bez laktozy



152,00 zł
(337,78 zł/1000 g)

162,00 zł
(360,00 zł/1000 g)

80295 | 450 g Opakowanie   47p     

152,00 zł
(337,78 zł/1000 g)

80201 | 450 g Opakowanie   47p     

80280 | 450 g Opakowanie   47p     

80203 | 450 g Opakowanie   47p   

Kremowy shake Figu Active przyrządzisz szybko i prosto.
Pyszny zamiennik posiłku jest dostępny w trzech różnych 
wersjach smakowych.

Tylko 224–230 kalorii w porcji:
28 g Figu Active Shake + 250 ml 
bezlaktozowego mleka 1,5% tłuszczu

Kremowy posiłek

Wybrane składniki:
Zbilansowane połączenie składników odżywczych:
Połączenie białka roślinnego i zwierzęcego

Szczególne właściwości:
–  Bez laktozy
–  Bez glutenu
–  Bez dodatku konserwantów
–  Bez dodatku cukru (zawiera naturalnie występujące cukry)

Obszary zastosowania:
– Zastępowanie dwóch posiłków wspiera w odchudzaniu  
– Zastępowanie jednego posiłku wspiera utrzymanie wagi

Sposób stosowania:
– Zastąpić zwykły posiłek jedną porcją shake'a
–  Wymieszać 3 łyżki stołowe (28 g proszku) w 250 ml 

niskotłuszczowego, bezlaktozowego mleka

FIGU ACTIVE SHAKE
SHAKE O SMAKU TRUSKAWKOWO-BANANOWYM

SHAKE O SMAKU WANILIOWYM

SHAKE O SMAKU LATTE-MACCHIATO

Figu Active Flakes to zamiennik
posiłku, który przypomina musli
i wspiera Cię w redukcji masy
ciała oraz w utrzymywaniu wagi*.

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

1 porcja = 

1 posiłek1

1 porcja = 

1 posiłek1

Posiłek w formie musli

Wybrane składniki:
Zbilansowane połączenie 
składników odżywczych

Szczególne właściwości:
–  Bez laktozy

Obszary zastosowania:
–  Zastępowanie dwóch posiłków wspiera 

w odchudzaniu
–  Zastępowanie jednego posiłku wspiera 

w utrzymaniu wagi

Sposób stosowania:
–  Zastąp zwykły posiłek porcją Figu Active Flakes 

Crunchy Cranberry
–  Wymieszaj 3 łyżki stołowe (35 g proszku) z 200 g 

niskotłuszczowego, bezlaktozowego jogurtu 
naturalnego.

FIGU ACTIVE FLAKES
CRUNCHY CRANBERRY

* Zastąpienie jednego z głównych posiłków w ciągu dnia takim zamiennikiem posiłku w ramach niskokalorycznego sposobu 
odżywiania pomaga w utrzymaniu masy ciała po utracie wagi. Zastąpienie dwóch spośród głównych posiłków w ciągu 
dnia takimi zamiennikami posiłku w ramach niskokalorycznego sposobu odżywiania pomaga w utracie wagi. Aby osiągnąć 
podane działanie, należy zastąpić produktem jeden bądź dwa posiłki w ciągu dnia.

„Made in Germany“ 
to nasza obietnica 
jakości, na której 
możesz w 100% 
polegać.



152,00 zł
(304,00 zł/1000 g) Cena każdego sześciopaku 

112,00 zł
(311,11 zł/1000 g)

80209 | 500 g Opakowanie   47p     

80208 | 500 g Opakowanie   47p     

80210 | 500 g Opakowanie   47p    

80271 | 6 x 60 g   32p     

80284 | 6 x 60 g   32p     

BATONY O SMAKU KARMELOWYM

67 LR LIFETAKT PRODUKTY

Zupy Figu Active to ciepły
zamiennik posiłku, który
ułatwia odchudzanie
lub utrzymanie wagi*.
Dla urozmaicenia zupa
jest dostępna w trzech
wersjach smakowych.

Tylko 208 – 214 kalorii w porcji:
57 g zupy Figu Active
+ 300 ml wody

Pożywny, ciepły posiłek

FIGU ACTIVE ZUPA
ZUPA POMIDOROWA

ZUPA ZIEMNIACZANA

ZUPA WARZYWNA Z CURRY

1 porcja = 

1 posiłek1

Wybrane składniki:
Zbilansowane połączenie 
składników odżywczych

Obszary zastosowania:
– Zastępowanie dwóch posiłków 
 wspiera w odchudzaniu  
– Zastępowanie jednego posiłku
 wspiera w utrzymywaniu wagi

Sposób stosowania:
–  Zastąp zwykły posiłek zupą Figu Active
–  Wymieszaj ubijaczką 4 łyżki stołowe (57 g 

proszku) z 300 ml gorącej wody

Szczególne właściwości:
– Bez laktozy
– Bez glutenu

Batony Figu Active zastępują
pełnowartościowy posiłek
i idealnie sprawdzą się
w czasie podróży. Do wyboru
trzy pyszne wersje smakowe.

Praktyczny posiłek
w czasie podróży

Tylko 224 – 226 kalorii 
w batonie

80272 | 6 x 60 g   32p    

FIGU ACTIVE BATONY
BATONY O SMAKU NUGATOWYM

BATONY O SMAKU 
TRUSKAWKOWO-JOGURTOWYM

1 porcja =
1 posiłek1

Obszary zastosowania:
–  Zastępowanie dwóch posiłków 
 wspiera w odchudzaniu 
–  Zastępowanie jednego posiłku
 wspiera w utrzymywaniu wagi

Wybrane składniki:
Zbilansowane połączenie 
składników odżywczych

Sposób stosowania:
– Zastąp batonem zwykły posiłek

1 Dotyczy jednego z 3 przeciętnych posiłków 
w ciągu dnia przy dostarczaniu 2.000 kcal 
dziennie * Zastąpienie jednego z trzech 
głównych posiłków w ciągu dnia zamiennikiem 
posiłku w ramach niskokalorycznego sposobu 
odżywiania pomaga w utrzymaniu masy ciała 
po utracie wagi. Zastąpienie dwóch z trzech 
głównych posiłków w ciągu dnia zamiennikami 
posiłku w ramach niskokalorycznego sposobu 
odżywiania pomaga w utracie wagi. Aby 
osiągnąć podane działanie, należy zastąpić 
produktem jeden bądź dwa posiłki w ciągu dnia.



Odkryj pielęgnującą i regenerującą siłę aloesu
w trosce o naturalnie piękną i zdrową skórę.
LR ALOE VIA to pielęgnacja nawilżająca
„od stóp do głów“ dla całej rodziny.

LR ZEITGARD to pielęgnacja anti-age
dbająca o młody wygląd cery. Profesjonalny,
całościowy program składa się z trzech kroków
oraz jest dostosowany do wieku i potrzeb.

Antybakteryjną ochronę i optymalną pielęgnację
podrażnionej, wymagającej skóry zapewnia linia
do pielęgnacji funkcjonalnej LR MICROSILVER 
PLUS z kompozycją substancji czynnych takich
jak MICROSILVER BGTM, pantenol i związki cynku.

DOPASOWANA DO POTRZEB SKÓRY

 | 69 

IDEALNA PIELĘGNACJA
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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 skórę

• chroni

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.

Zadbaj naturalnie o piękną skórę z LR ALOE VIA.

Twoja droga 
do naturalnie pięknej 
i zadbanej skóry

Nasz żel aloesowy jest regularnie kontrolowany przez 
renomowaną Międzynarodową Radę Naukową ds. 
Aloesu (IASC), od etapu upraw aż po proces 
przetwarzania surowca.

Tolerancja dermatologiczna wszystkich produktów 
aloesowych została potwierdzona przez renomowane, 
niezależne instytuty Dermatest i Derma Consult.

28 produktów LR ALOE VIA zostało zgłoszonych do 
opatentowania ze względu na wyjątkowe połączenie 
substancji czynnych z aloesu i różnych bioekstraktów.

Wysoka zawartość Aloe Vera dla wyjątkowo 
łagodnej i intensywnej pielęgnacji oraz 
regeneracji – idealna również dla wrażliwej 
skóry.

Receptury wzbogacone o naturalne 
bioekstrakty, specjalnie dobrane pod 
kątem potrzeb pielęgnacyjnych

„Made in Germany“ to nasza obietnica jakości, 
na której możesz w 100% polegać.



   LR 
Aloe Via
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Jak dbam o urodę? Moje ulubione kosmetyki

Jak każda kobieta, lubię wypróbowywać różnego rodzaju kremy 
i balsamy do ciała. Delikatny krem pielęgnacyjny przekonał 
mnie swoim odżywczym i naturalnym składem. Zawiera 35% 
aloesu, masło shea, olejek z pestek winogron, olejek jojoba, 
pantenol oraz bioekstrakt z magnolii. Jest on idealny dla osób, 
które zmagają się z suchą i wrażliwą skórą. Dodatkowym 
plusem jest fakt, że po nałożeniu niemal natychmiast się 
wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy.

Kolejnym niezastąpionym kosmetykiem w mojej torebce jest 
krem do rąk. Lubię jego konsystencję, która błyskawicznie się 
wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy. Aloes w połączeniu 
z nagietkiem działa łagodząco.

Naturalnie, że

Zgadzam się ze słowami, że piękno wypływa z wnętrza. 
Wewnętrzna harmonia i spokój mają duży wpływ na to, 
czy czujemy się dobrze w swojej skórze. Oczywiście 
mam swoje ulubione kosmetyki i rytuały pielęgnacyjne, 
które w równym stopniu dbają o wygląd, jak i o dobre 
samopoczucie.

Najchętniej sięgam po to, co naturalne i sprawdzone. 
Seria LR ALOE VIA przekonała mnie wysoką zawartością 
roślinnych ekstraktów, łagodnym działaniem i natychmia-
stowym uczuciem świeżości i nawilżenia. 
Moja skóra bywa przesuszona i podrażniona, dlatego 
doceniam kojące i regenerujące właściwości aloesu. 
Dla mnie to są rewelacyjne produkty na każdy dzień. 

Łagodne mleczko i bezalkoholowy tonik odświeżają i koją, nie 
wysuszając przy tym skóry. W pracy i w czasie podróży stosuję 
wygodne chusteczki oczyszczające, które dają uczucie 
świeżości i przywracają skórze komfort.
Niezawodne trio do codziennej pielęgnacji to krem na dzień, na 
noc i pod oczy z linii LR ALOE VIA. Krem na dzień oprócz 50% 
aloesu w składzie zawiera również cenny ekstrakt z oliwek i olejek 
winogronowy. Krem pod oczy to antidotum na zmęczone oczy 
i cienie oraz daje delikatny efekt chłodzący.

Pod podkład stosuję kroplę nawilżającego żelowego koncentratu 
aloesowego, dzięki temu skóra po wykonaniu makijażu nie 
sprawia wrażenia suchej.

Nawilżający żel-krem Aloe Vera zawiera aż 50% aloesu. Stosuję 
go w ciągu dnia, kiedy czuję, że moja skóra jest zmęczona lub 
spięta. Co pewien czas sięgam po ekspresową maseczkę 
nawilżającą o orzeźwiającej, żelowo-kremowej konsystencji. Jest 
jak zastrzyk aktywnych składników nawilżających i ujędrniających, 
dzięki którym skóra odzyskuje świetny, wypoczęty wygląd już po 
kilku minutach po nałożeniu. To moja „tajna broń” na specjalne 
okazje, kiedy zależy mi na perfekcyjnym wyglądzie. To również mój 
sposób na relaks. Nic tak nie odpręża, jak chwila błogiego lenistwa 
z kojącą maseczką.



Aloe Vera
83%

Aloe Vera
90%

Aloe Vera
79%

Wszystkie 
produkty są 
dostępne w 
zestawie. 

Sprawdź na 
str. 76.

20600 | 400 ml   22p     

84,90 zł
(212,25 zł/1000 ml)

20601 | 100 ml   17p     

65,90 zł
20602 | 100 ml   22p     

83,90 zł
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Pielęgnacja specjalna
Pielęgnacja specjalna LR 

ALOE VIA pomoże ukoić 

i zregenerować wymagającą, 

podrażnioną skórę. 

Produkty LR ALOE VIA tworzą 

ochronną warstwę na skórze, 

chłodzą, łagodzą oraz wspomagają 

naturalny proces regeneracji.

Specjalne kompozycje substancji 

czynnych i cenne ekstrakty ziołowe 

wspierają i uzupełniają działanie aloesu.

Uczucie komfortu
i zdrowej skóry

ALOE VERA
EMERGENCY SPRAY

Lekki spray do pielęgnacji całego ciała
• Skuteczne połączenie 83% żelu
 Aloe Vera, 11 ekstraktów ziołowych
 i propolisu z pszczelego wosku
• Otula ochronną warstwą
 podrażnioną, wymagającą skórę  
• Koi i chłodzi
• Regeneruje skórę i przywraca
 jej naturalną równowagę

ALOE VERA
NAWILŻAJĄCY, 
ŻELOWY KONCENTRAT
Odświeżający żel do pielęgnacji 
podrażnionej, suchej skóry
• 90% żelu Aloe Vera
• Błyskawicznie zapewnia skórze 
 maksymalne nawilżenie i chłodzi
• Poprawia elastyczność
•  Natychmiastowe uczucie 

intensywnie wypielęgnowanej skóry

ALOE VERA
OCHRONNY KREM 
Z PROPOLISEM
Odżywczy krem do suchej skóry 
wymagającej intensywnej pielęgnacji
• 79% Aloe Vera   
 i ekstrakt z wosku pszczelego
• Intensywne działanie
 nawilżające i odżywcze
• Wzmacnia barierę skóry
 i tworzy warstwę ochronną
• Koi i odpręża skórę 

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.



Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

45%
60%

20%

20603 | 100 ml   17p     

65,90 zł
20604 | 200 ml   27p     

105,00 zł
(52,50 zł/100 ml)

20606 | 50 ml   34p     

129,00 zł
(258,00 zł/100 ml)
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Cena zestawu

Suma cen poszczególnych produktów 192,70 zł

175,00 zł

83,90 zł

65,90 zł
42,90 zł

20650   36p 

* Europejski patent EP 2 399 648 B1
**  Badanie przeprowadzone przez Dermatest w maju 2010 z udziałem 20 osób

W ZESTAWIE TANIEJ

Pielęgnacja SOS

ALOE VERA
SPECIAL CARE BOX
Aloe Vera Krem  
z propolisem · 100 ml
Aloe Vera Koncentrat · 100 ml
Aloe Vera Emergency Spray 
w poręcznej butelce o pojemności 150 ml  
(dostępny tylko w AV Box)

LR ALOE VIA PIELĘGNACJA SPECJALNA

Szybka pomoc 
na co dzień

Jedno rozwiązanie w wielu różnych sytuacjach. W przypadku 

wszelkiego rodzaju podrażnień skóry, możesz liczyć na Aloe Vera 

Special Care Box. Zawarte w tym zestawie produkty wspierają 

naturalną regenerację skóry i zapewniają maksymalną pielęgnację. 

Idealnie sprawdzą się zarówno w domu, jak i w czasie podróży.

ALOE VERA
ODPRĘŻAJĄCE, 
ROZGRZEWAJĄCE 
MLECZKO
Rozgrzewające mleczko do 
pielęgnacji skóry w przypadku 
napięcia mięśni 
• 45% żelu Aloe Vera i naturalne 
 olejki eteryczne
• Nawilża i pielęgnuje
• Wspomaga ukrwienie mięśni
• Odpręża mięśnie i zapewnia 
 skórze elastyczność

ALOE VERA 
WIELOFUNKCYJNY 
ŻEL DO CIAŁA MSM

Szybko wchłaniający się, chłodzący, 
żelowy krem na zmęczone mięśnie 
i stawy
• 60% żelu Aloe Vera, 
 specjalny związek siarki MSM, 
 liście mącznicy lekarskiej 
 i ekstrakt z kory wierzby
• Nadaje skórze elastyczność 

ALOE VERA 
REGULUJĄCY KREM 
DERMAINTENSE

Odżywczy krem do suchej skóry 
wymagającej intensywnej pielęgnacji
• 20% żelu Aloe Vera i kompleks
 substancji czynnych, takich jak
 witamina B12, olejek z wiesiołka
 i ekstrakt z mahonii
• Koi i intensywnie nawilża skórę
• Aktywuje regenerację skóry, 
 zmniejsza szorstkość,  
 zaczerwienienie i łuszczenie*
• Skóra regeneruje się i odzyskuje
 naturalną równowagę  
•  Wyprodukowano bez olejku 

zapachowego

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

Opatentowany 
produkt

od października 
2018*



20674 | 50 ml   23p     

75,90 zł
(151,80 zł/100 ml)

20675 | 50 ml   23p     

75,90 zł
(151,80 zł/100 ml)

20677 | 15 ml   23p     

94,90 zł
(632,67 zł/100 ml)

75,90 zł
75,90 zł
94,90 zł

Cena zestawu

Suma cen poszczególnych produktów 246,70 zł

219,00 zł

20707   
52p 
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Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

LR ALOE VIA PIELĘGNACJA I  OCZYSZCZANIE TWARZY

Kompletna pielęgnacja 
dla pięknej cery

Krem na dzień · 50 ml 
Krem na noc · 50 ml
Krem pod oczy · 15 ml

W ZESTAWIE TANIEJ

Produkty do pielęgnacji i oczyszczania twarzy LR ALOE VIA dbają 

o idealny poziom nawilżenia skóry. Wyjątkowe receptury z aloesem 

i cennymi składnikami np. bioekstraktem z oliwek, pomagają 

utrzymać naturalną równowagę w skórze. Efekt? 

Uczucie pięknej i zdrowej skóry przez cały dzień!

Promiennie 
piękna cera

Pielęgnacja i oczyszczanie twarzy

ALOE VERA 
MULTIAKTYWNY 
KREM NA DZIEŃ
Lekka, rozpieszczająca skórę formuła 
pielęgnacyjna na dzień
• Zawiera 50 % żelu Aloe Vera, 
 bioekstrakt z oliwek i olejek 
 z pestek winogron
• Intensywnie nawilża i utrzymuje 
 naturalny poziom nawodnienia
• Chroni skórę przed czynnikami 
 zewnętrznymi
• Skóra jest gładka i promienna

ALOE VERA 
REGENERUJĄCY 
KREM NA NOC
Odżywczy, delikatnie pachnący 
krem do twarzy na noc
• Zawiera 50 % żelu Aloe Vera,  
 bioekstrakt i olejek z oliwek
• Odżywia i regeneruje skórę
• Poprawia naturalne funkcje   
 skóry w ciągu nocy
• Skóra jest wypoczęta 
 i elastyczna

ALOE VERA 
KREM POD OCZY

Intensywna pielęgnacja dla wrażliwej 
okolicy oczu
• Zawiera 50 % Aloe Vera, 
 bioekstrakt z oliwek i Haloxyl 
• Nawilża skórę
• Zmniejsza cienie pod oczami 
 i wzmacnia skórę
•  Skóra wokół oczu odzyskuje 

świeży wygląd i jest optycznie 
ujędrniona

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.

ALOE VERA ZESTAW 
PIELĘGNACJA TWARZY



Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
30%

20679 | 50 ml   22p     

89,90 zł
(179,80 zł/100 ml)

20689 | 75 ml   18p     

76,90 zł
(102,53 zł/100 ml)

20673 | 75 ml   14p     

52,90 zł
(70,53 zł/100 ml)

20671 | 200 ml   15p     

54,90 zł
(27,45 zł/100 ml)

20670 | 200 ml   15p     

54,90 zł
(27,45 zł/100 ml)

20672 | 25 szt   5p     

21,90 zł
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Dodatkowa 
porcja nawilżenia 
i świeżości

Główny składnik linii LR ALOE VIA – 

czysty żel aloesowy – oprócz swoich 

właściwości regenerujących 

i pielęgnujących, zapewnia skórze 

przede wszystkim cenne nawilżenie. 

Jeśli Twoja skóra jest spragniona 

wyjątkowo dużej dawki nawilżenia 

i świeżości, mamy na to 

błyskawiczne sposoby!

*  Potwierdzone na podstawie badania korneometrycznego przeprowadzonego przez 
instytut Dermatest w styczniu 2017 z udziałem 20 osób testujących.

ALOE VERA 
ODŚWIEŻAJĄCY 
ŻEL-KREM

Lekki, szybko wchłaniający się krem
do twarzy o konsystencji sorbetu 
• 50% żelu Aloe Vera  
 i bioekstrakt z oliwek 
• Intensywnie nawilża
 i błyskawicznie odświeża
• Rewitalizuje skórę
• Skóra wygląda świeżo i promiennie

ALOE VERA 
EKSPRESOWA 
MASECZKA 
NAWILŻAJĄCA

Odświeżająca, żelowo-kremowa 
maseczka do twarzy 
•  50% żelu Aloe Vera, 
 bioekstrakt z dzikiej róży 
 i kompozycja składników 
 czynnych Aquaxyl i Aquapront™ 
•  Zapewnia skórze aż do 95% więcej 

nawilżenia w 3 minuty* 
• Poprawia elastyczność skóry 
 i poziom nawilżenia
• Skóra odzyskuje świeży 
 i promienny wygląd

Łagodne 
oczyszczanie
to podstawa 
pielęgnacji

Co możesz zrobić dla pięknego 

i promiennego wyglądu? 

Oprócz właściwej pielęgnacji

zadbaj o systematyczne, łagodne 

oczyszczanie cery, najlepiej rano 

i wieczorem.

ALOE VERA 
PEELING 
DO TWARZY

ALOE VERA
OCZYSZCZAJĄCY 
TONIK DO TWARZY

ALOE VERA 
OCZYSZCZAJĄCE, 
RÓWNOWAŻĄCE 
MLECZKO

ALOE VERA 
PIELĘGNUJĄCE, 
OCZYSZCZAJĄCE 
CHUSTECZKI

Peeling do twarzy o wyjątkowo 
delikatnej, żelowej formule 
• 50% żelu Aloe Vera, bioekstrakt 
 z dzikiej róży i roślinne drobinki 
 peelingujące  
•  Delikatnie złuszcza martwy 

naskórek i poprawia ukrwienie skóry
• Oczyszcza cerę bez naruszania  
 naturalnej równowagi skóry
• Skóra jest delikatna w dotyku  
 i wygląda promiennie

Tonik do twarzy bez alkoholu
• 50% żelu Aloe Vera  
 i bioekstrakt z dzikiej róży
• Oczyszcza pory z pozostałości
 makijażu i codziennych  
 zanieczyszczeń
• Oczyszcza, łagodzi 
 i odświeża skórę
• Nawilża

Łagodne mleczko oczyszczające 
do twarzy
• 50% żelu Aloe Vera  
 i bioekstrakt z dzikiej róży
• Delikatnie oczyszcza skórę, 
 uwalniając ją od pozostałości  
 makijażu i zanieczyszczeń
• Pomaga utrzymać naturalny
 poziom nawilżenia skóry

Delikatne chusteczki oczyszczające 
do twarzy i rąk, praktyczne również 
w czasie podróży
• 30% żelu Aloe Vera 
 i bioekstrakt z dzikiej róży 
• Dokładnie i delikatnie  
 oczyszczają skórę
• Zmywają makijaż 
 bez wysuszania skóry

„Made in Germany“ to nasza
obietnica jakości, na której
możesz w 100% polegać.



Dla świeżej,
promiennie
pięknej ceryMaseczka bąbelkowa Aloe Vera głęboko oczyszcza skórę,

a jej stosowanie to prawdziwa przyjemność. Po nałożeniu
na twarz maseczka tworzy piankę z tysiącami maleńkich,
musujących bąbelków. Uwalnia Twoją skórę od zanieczyszczeń
i obumarłych komórek naskórka, a także zapobiega osadzaniu
zanieczyszczeń. Działanie możesz zobaczyć, poczuć,
a nawet usłyszeć. Efekt: Twoja skóra odzyskuje witalność.
Czysta magia!

„Made in Germany“ to nasza 
obietnica jakości, na której możesz 
polegać w 100%.

Głęboko oczyszczająca maseczka 
detoksykująca w piance.

Ekstrakty z imbiru i moringi
usuwają zrogowaciały naskórek
i zanieczyszczenia środowiska
(np. kurz i wolne rodniki), głęboko
oczyszczają i zapobiegają osadzaniu
zanieczyszczeń (przypomina efekt
lotosu). Dodatkowo bioekstrakt
z imbiru pomaga chronić skórę.

ALOE VERA
MASECZKA BĄBELKOWA

NAWILŻENIE
Aloes intensywnie nawilża
i wspomaga regenerację.

AKTYWATOR PIANY
Bubble booster (aktywator piany) zwiększa dostarczanie
tlenu i daje efekt musującej pianki, co wzmacnia
detoksykacyjne i nawilżające działanie maseczki.
Dzięki temu zanieczyszczenia są łatwiej usuwane,
a skóra zostaje dogłębnie nawilżona.

DETOKS

Aloe Vera Maseczka bąbelkowa

20789 | 50 ml   22p

•  Z ekstraktem z moringi i imbiru, 
żelem Aloe Vera i aktywatorem 
piany

•  Zapobiega zanieczyszczeniom
• Nawilża
•  Skóra odzyskuje świeży, promienny 

wygląd

82,90 zł
(165,80 zł/100 ml)





Aloe Vera
35%

Aloe Vera
69%

Aloe Vera
30%

20631 | 100 ml   11p     

44,90 zł
20639 | 200 ml   17p     

65,90 zł
(32,95 zł/100 ml)

27517 | 100 ml   11p     

41,90 zł

Cena zestawu

Suma cen poszczególnych produktów 176,70 zł

155,00 zł

44,90 zł
41,90 zł

89,90 zł

ALOE VERA ZESTAW
PIELĘGNACJA CIAŁA
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20708   
33p 

LR ALOE VIA PIELĘGNACJA CIAŁA

Pielęgnacja dla 
aksamitnie miękkiej 
skóry

Krem pielęgnacyjny · 100 ml
Krem do rąk · 75 ml
(str. 86)
Odświeżający  
żel-krem · 50 ml (str. 80)

W ZESTAWIE TANIEJ

Aksamitnie 
miękka skóra

Zadbaj o swoje ciało naturalnie z LR ALOE VIA. Na kolejnych stronach 

odnajdziesz całą gamę produktów, które zapewniają uczucie 

świeżości, intensywnie pielęgnują skórę całego ciała lub pomagają 

zdefiniować sylwetkę. Specjalne receptury na bazie aloesu delikatnie 

odświeżają, stabilizują poziom nawilżenia i wygładzają. Wszystko po to, 

aby czuć się świetnie w swojej skórze każdego dnia!

Pielęgnacja ciała

ALOE VERA 
DELIKATNY KREM 
PIELĘGNACYJNY
Krem o bogatej, odżywczej formule
do pielęgnacji twarzy i ciała
• 35% żelu Aloe Vera 
 i bioekstrakt z magnolii
• Intensywnie nawilża
• Skóra jest delikatna 
 i wyczuwalnie miękka
• Szybko się wchłania

ALOE VERA
NAWILŻAJĄCY 
BALSAM DO CIAŁA
Lekki, szybko wchłaniający się 
balsam do ciała
• 69% żelu Aloe Vera 
 i bioekstrakt z magnolii
• Odżywia i intensywnie pielęgnuje
• Poprawia poziom nawilżenia skóry 
• Skóra jest gładka, elastyczna 
 i wypielęgnowana

ALOE VERA 
REGENERUJĄCY 
KREM DO STÓP
Szybko wchłaniający się krem
do szorstkiej skóry stóp
• 30% żelu Aloe Vera  
 i bioekstrakt z magnolii
• Regeneruje szorstką, popękaną
 i bardzo suchą skórę stóp
• Intensywnie nawilża
• Skóra jest wyczuwalnie miękka,
 wypielęgnowana

„Made in Germany“ to nasza

obietnica jakości, na której

możesz w 100% polegać.



20610 | 75 ml   10p     

41,90 zł
(55,87 zł/100 ml)

20613 | 75 ml   11p     

44,90 zł
(59,87 zł/100 ml)

27536 | 200 ml   29p     

109,00 zł
(54,50 zł/100 ml)

27535 | 200 ml   29p     

109,00 zł
(54,50 zł/100 ml)

*  Badanie naukowe przeprowadził 
instytut Dermatest w marcu 2017, 
wzięło w nim udział 20 kobiet; produkt 
był stosowany codziennie na skórę 
brzucha.

Aloe Vera
35%

Aloe Vera
40%

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
30%
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Czuły dotyk
Krem do rąk Aloe Vera każdego dnia rozpieszcza, pielęgnuje i koi skórę rąk 

narażoną na szkodliwe czynniki zewnętrzne. Kompozycja aloesu i bioekstraktu 

z nagietka wspomaga regenerację skóry, żel aloesowy nawilża dłonie. Krem 

przywraca szorstkiej i suchej skórze rąk gładkość i miękkość.

ALOE VERA 
WYGŁADZAJĄCY
KREM DO RĄK
Szybko wchłaniający się krem do rąk
• 35% Aloe Vera 
 i bioekstrakt z nagietka
• Odżywia i nawilża
• Wygładza i zmiękcza skórę rąk

ALOE VERA 
ODŻYWCZY 
KREM DO RĄK
Odżywczy i szybko wchłaniający się 
krem przeznaczony do zniszczonej 
i bardzo suchej skóry rąk
• 40% Aloe Vera  
 bioekstrakt z nagietka
• Intensywnie pielęgnuje 
 i chroni skórę rąk
• Wspiera regenerację   
 spierzchniętej, szorstkiej skóry

Skuteczna pielęgnacja
definiująca sylwetkę
Odkryj sekret wyczuwalnie jędrnej 

i równomiernie wyglądającej skóry. 

Aloes w połączeniu z ekstraktem 

z zielonej herbaty i aktywnymi 

kompleksami o dużej 

skuteczności, pomoże Ci poczuć 

się pewnie w swojej skórze.

ALOE VERA 
MODELUJĄCY 
ŻEL DO CIAŁA

Szybko wchłaniający się, 
odświeżający żel do ciała. 
Wmasuj w brzuch, ramiona i uda.
•  30% żelu Aloe Vera, bioekstrakt 

z zielonej herbaty i aktywny kom-
pleks Intenslim®

• Poprawia elastyczność tkanek
• Regularnie stosowany wspomaga 
 redukcję obwodu brzucha 
• Przy regularnym stosowaniu 
 wzmacnia i ujędrnia skórę

ALOE VERA 
KORYGUJĄCY 
KREM DO CIAŁA

Odżywczy krem do stosowania
na skórę ud i pośladków.
• 30% żelu Aloe Vera, bioekstrakt 
 z zielonej herbaty i aktywny
 kompleks Legance®

• Poprawia elastyczność
 i gładkość skóry
• Skóra ma bardziej równomierny,
 gładki wygląd

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**  
potwierdza korygujące 
działanie kremu do 
ciała:

**  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).

•  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%



20611 | 250 ml   10p     

38,90 zł
(155,60 zł/1000 ml)

20612 | 500 ml   14p     

54,90 zł
(109,80 zł/1000 ml)

20643 | 50 ml   7p     

27,90 zł
(55,80 zł/100 ml)

20633 | 250 ml   15p     

58,90 zł
(235,60 zł/1000 ml)

20630 | 250 ml   11p     

44,90 zł
(179,60 zł/1000 ml)

Aloe Vera
15%

Aloe Vera
35%

Aloe Vera
35%

Aloe Vera 
38%

42,90 zł
65,90 zł
44,90 zł

Cena zestawu

Suma cen poszczególnych produktów147,70 zł

139,00 zł

20706   31p

Uczucie świeżości 
przez cały dzień

Codzienna kąpiel to coś więcej niż tylko higieniczna czystość – to 

także uczucie orzeźwienia oraz cenna porcja nawilżenia dla skóry. 

Podaruj niezawodne uczucie świeżości całej swojej rodzinie.

ALOE VERA
ŁAGODNE MYDŁO 
W PŁYNIE DO RĄK
Pielęgnujące mydło w płynie
• 38% żelu Aloe Vera 
 i bioekstrakt z nagietka
• Łagodnie myje 
 i pielęgnuje dłonie

ALOE VERA
MYDŁO 
W PŁYNIE
Opakowanie 
uzupełniające

89 LR ALOE VIA PIELĘGNACJA I  OCZYSZCZANIE CIAŁA

W ZESTAWIE TANIEJ

ALOE VERA 
OCHRONNY 
DEZODORANT 
W KULCE
Delikatny dezodorant w kulce bez 
alkoholu
• 15% żelu Aloe Vera  
 i bioekstrakt z bawełny
• Pewna ochrona przed poceniem 
 i niemiłym zapachem
• Przyjemne uczucie świeżości
• Dobra tolerancja również 
 w przypadku wrażliwej skóry
• Łagodny nawet po depilacji

ALOE VERA
SZAMPON 
DO WŁOSÓW I CIAŁA 
2w1
Orzeźwiający żel do mycia 
ciała i włosów
• 35% żelu Aloe Vera 
 i bioekstrakt z bambusa
• Produkt all-in-one, błyskawicznie 
 i skutecznie oczyszcza i pielęgnuje 
 skórę całego ciała 

ALOE VERA
WITALIZUJĄCY
ŻEL POD PRYSZNIC

Orzeźwiający żel pod prysznic
do mycia ciała
• 35% żelu Aloe Vera 
 i bioekstrakt z kiwi
• Dokładnie i łagodnie oczyszcza 
 i jednocześnie nawilża skórę
• Zapewnia naturalne uczucie 
 świeżości

Pielęgnacja  
i oczyszczanie
ALOE VERA
ZESTAW PIELĘGNACJA 
WŁOSÓW I CIAŁA

Szampon do włosów · 200 ml 
Balsam do ciała · 200 ml
Żel pod prysznic · 250 ml

„Made in Germany“ to nasza

obietnica jakości, na której

możesz w 100% polegać.



 OralCare

MADE IN GERMANY

Aloe Vera
40%

Aloe Vera
40%

Aloe Vera
43%

20676 | 4,8 g   7p     

27,90 zł
20690 | 100 ml   7p     

27,90 zł
20691 | 100 ml   7p     

27,90 zł

Cena zestawu

Suma cen poszczególnych produktów 83,70 zł

74,90 zł

2 x 27,90 zł
27,90 zł

ALOE VERA ZESTAW 
PIELĘGNACJA JAMY USTNEJ
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20705   
15p 

LR ALOE VIA PIELĘGNACJA ZĘBÓW I JAMY USTNEJ

W ZESTAWIE TANIEJ

Zestaw dla pięknego 
uśmiechu

2 x odświeżający
żel do zębów
Pomadka pielęgnacyjna

Piękny i beztroski uśmiech to marzenie każdego z nas, dlatego warto 

pamiętać o systematycznej pielęgnacji zębów i wrażliwej skóry ust. 

Dzięki właściwościom regenerującym aloes dba o świeży oddech 

i zdrowie jamy ustnej oraz o gładkie i aksamitnie miękkie usta. 

Zdrowy 
i piękny 
uśmiech

Pielęgnacja jamy ustnej

ALOE VERA
NAWILŻAJĄCA 
POMADKA
PIELĘGNACYJNA

Lekki, bezbarwny balsam do ust
• 40% Aloe Vera  
 i oleje roślinne
• Intensywnie nawilża usta
• Łagodna pielęgnacja 
 dla gładkich, miękkich ust

ALOE VERA 
ODŚWIEŻAJĄCY
ŻEL DO ZĘBÓW

Żel do codziennego mycia zębów
• 43% żelu Aloe Vera 
 i ekstrakt z jeżówki
• Dokładnie i łagodnie  
 oczyszcza zęby i dziąsła
• Zapewnia świeży oddech 
• Bez fluoru

ALOE VERA
OCHRONNA
PASTA DO ZĘBÓW

Pasta do codziennego mycia
zębów wrażliwych
• 40% żelu Aloe Vera 
 i kompleks minerałów
• Dokładnie i łagodnie 
 oczyszcza zęby
• Redukuje nadwrażliwość
• Skutecznie usuwa 
 płytkę nazębną
• Z fluorem

„Made in Germany“ to nasza

obietnica jakości, na której

możesz w 100% polegać.



Aloe Vera
45%

Aloe Vera
60%

Aloe Vera
15%

Aloe Vera
15%

20763   35p 

20648 | 200 ml   11p     

42,90 zł
(21,45 zł/100 ml)

20649 | 200 ml   13p     

51,90 zł
(25,95 zł/100 ml)

20730 | 200 ml   17p     

63,90 zł
(31,95 zł/100 ml)

20647 | 150 ml   13p     

51,90 zł
(34,60 zł/100 ml)

Suma cen poszczególnych produktów  158,70 zł

Cena zestawu 145,00 zł

93 LR ALOE VIA PIELĘGNACJA WŁOSÓW

* **

Zapomnij o suchych i zniszczonych włosach! Zadbaj o ich piękny wygląd od nasady 

aż do same końce z LR ALOE VIA Nutri-Repair. Linia kosmetyków do pielęgnacji 

włosów z wyjątkową kompozycją aloesu i 7 naturalnych olejków odżywia, wzmacnia 

i regeneruje włosy oraz zapobiega ich łamliwości. Włosy są jedwabiście gładkie, 

pełne zdrowego blasku – po prostu piękne!

Pielęgnacja włosów
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ZESTAW DO PIELĘGNACJI 
WŁOSÓW

WZMOCNIENIE GŁADKOŚĆ DŁUGOTRWAŁA 
OCHRONA

TERMOOCHRONA

Jedwabista gładkość:

aż do 3 x łatwiejsze 
rozczesywanie

Zdrowy połysk:

ponad 90 % mniej 
złamanych włosów*

Energetyzujący zapach:

95 % osób testujących 
polubiło nowy zapach**

ALOE VERA NUTRI-REPAIR 
SZAMPON DO WŁOSÓW

•  Zawiera 45% żelu Aloe Vera 
i bioekstrakt z bambusa

•   Łagodnie oczyszcza, wzmacnia  
włosy od zewnątrz i dba  
o optymalny poziom nawilżenia 
skóry

•   Można stosować codziennie

ALOE VERA NUTRI-REPAIR 
ODŻYWKA 
DO WŁOSÓW
•  Zawiera 15% żelu Aloe Vera 

i kompleks Nutri-Oil-Repair
 składający się z 7 olejków
•   Odżywia i regeneruje włosy  

bez ich obciążania
•   Wygładza i zamyka łuski włosów
•   Do stosowania na co dzień

ALOE VERA NUTRI-REPAIR 
MASKA DO WŁOSÓW

•  Zawiera 15% żelu Aloe Vera 
i kompleks Nutri-Oil-Repair  
składający się z 7 olejków

•   Głęboko odżywia i regeneruje włosy, 
wypełnia porowate miejsca,  
przywraca włosom stabilność  
i zapobiega łamliwości

•   Stosować 1-2 razy w tygodniu  
zamiast odżywki

ALOE VERA NUTRI-REPAIR 
ODŻYWKA DO WŁOSÓW W 
SPRAYU BEZ SPŁUKIWANIA

•  Zawiera 60% żelu Aloe Vera 
i bioekstrakt z bambusa

•   Działa jak płaszcz ochronny przed 
działaniem wysokiej temperatury

•   Odżywia i nawilża włosy
•   Stosować przed suszeniem,  

prostowaniem lub według potrzeb.  
Bez spłukiwania.

Szampon, odżywka, maska



20420 | 200 ml   11p     

44,90 zł
(22,45 zł/100 ml)

20423 | 150 ml   11p     

44,90 zł
(29,93 zł/100 ml)

20421 | 100 ml   11p     

44,90 zł
20422 | 100 ml   16p     

67,90 zł

44,90 zł
44,90 zł
67,90 zł

Cena zestawu

Suma cen poszczególnych produktów 157,70 zł

139,00 zł

44,90 zł
44,90 zł
67,90 zł

20424   
31p 

20425   
31p 
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Aloe Vera
30%

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

LR ALOE VIA PIELĘGNACJA DLA MĘŻCZYZN

W ZESTAWIE TANIEJ

Perfekcyjne 
golenie
ALOE VERA ZESTAW
MĘSKA PIELĘGNACJA I
Pianka do golenia · 200 ml
Balsam po goleniu · 100 ml
Krem antystresowy · 100 ml

ALOE VERA ZESTAW
MĘSKA PIELĘGNACJA II
Żel do golenia · 150 ml
Balsam po goleniu · 100 ml
Krem antystresowy · 100 ml

Codzienna 
pielęgnacja 
męskiej ceryPielęgnacja dla mężczyzn LR ALOE VIA za sprawą specjalnej

kompozycji nawilżającego aloesu oraz kojącego bioekstraktu

z białej herbaty to idealna odpowiedź na potrzeby męskiej skóry,

która różni się budową od skóry kobiet oraz jest codziennie

narażona na podrażnienia w wyniku golenia.

Pielęgnacja dla mężczyzn

ALOE VERA
ŁAGODZĄCA PIANKA 
DO GOLENIA

ALOE VERA
ŁAGODZĄCY ŻEL 
DO GOLENIA

ALOE VERA
BALSAM 
PO GOLENIU
Lekki balsam pielęgnujący do twarzy
• 50% żelu Aloe Vera 
 i bioekstrakt z białej herbaty
• Redukuje podrażnienia skóry,
 działa kojąco
• Nawilża i pielęgnuje 

ALOE VERA
KREM 
ANTYSTRESOWY
Lekki, orzeźwiający krem do twarzy
• 50% żelu Aloe Vera 
 i bioekstrakt z białej herbaty
• Zastrzyk świeżości 
 dla zestresowanej skóry
• Nawilża i rewitalizuje

Pianka do codziennego golenia
•  30% żelu Aloe Vera intensywnie 

nawilża
•  Idealnie przygotowuje skórę i zarost 

do golenia
•  Łatwe nakładanie
•  Ułatwia golenie i zapobiega 

podrażnieniom

Precyzyjne golenie (zwłaszcza np. 
kontury zarostu)
•  30% żelu Aloe Vera dla 

intensywnego nawilżenia
•  Lekka, żelowa formuła ułatwia 

nakładanie i odświeża
•   Żel pieni się po nałożeniu, ułatwia 

golenie i zapobiega podrażnieniom

Chłodząca, 
żelowa 

tekstura
dla efektu 
świeżości



44,90 zł
44,90 zł
44,90 zł

Cena zestawu

Suma cen poszczególnych 
produktów 134,70 zł

119,00 zł

20318   26p 

Aloe Vera
40%

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
40%

20319 | 100 ml   11p     

44,90 zł
20320 | 250 ml   11p     

44,90 zł
(179,60 zł/1000 ml)

20321 | 100 ml   11p     

44,90 zł

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
38%

20328 | 250 ml   11p

42,90 zł
(17,16 zł/100 ml)

20329 | 50 ml   5p

20,90 zł
(41,80 zł/100 ml)
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W ZESTAWIE TANIEJ

Pielęgnacja dla 
skóry wrażliwej
ALOE VERA BABY  
ZESTAW DLA DZIECI
Emulsja myjąca · 250 ml
Krem ochronny · 100 ml
Krem do twarzy i ciała · 100 ml

LR ALOE VIA PIELĘGNACJA DLA DZIECI

Wyjątkowo
łagodne

i naturalne.
Rekomendowane

przez położne
i pediatrów.

ALOE VERA BABY
KREM OCHRONNY

Odżywczy, intensywny krem do 
pielęgnacji podrażnionej skóry
• 40% żelu Aloe Vera, bioekstrakt
 z nagietka, cynk i pantenol
• Wspomaga regenerację
 podrażnionej skóry i chroni skórę
 pod pieluszką przed otarciami
 lub odparzeniami
• Regeneruje i koi podrażnioną skórę
•  Wyprodukowano bez olejku  

zapachowego

ALOE VERA BABY
EMULSJA MYJĄCA &
SZAMPON

Wyjątkowo łagodna, kremowa 
emulsja myjąca do skóry wrażliwej
• 30% żelu Aloe Vera,
 bioekstrakt z nagietka 
 i olejek sojowy
• Delikatnie oczyszcza 
• Chroni wrażliwą skórę 
 przed wysuszeniem i nawilża
•  Wyprodukowano bez siarczanów i 

olejku zapachowego

ALOE VERA BABY
KREM DO TWARZY 
I CIAŁA

Wyjątkowo delikatny, lekki krem
do pielęgnacji wrażliwej skóry
• 40% żelu Aloe Vera, bioekstrakt 
 z nagietka i pantenol
• Wzmacnia barierę ochronną skóry 
 i zapobiega utracie nawilżenia 
• Działanie nawilżające,
 pielęgnujące i kojące
•  Wyprodukowano bez olejku  

zapachowego

Seria pielęgnacyjna LR ALOE VIA BABY z żelem aloesowym

i cennymi, roślinnymi bioekstraktami jest wyjątkowo delikatna

i naturalna dla wrażliwej skóry niemowląt. Wyprodukowano bez 

dodatku parabenów, olejów mineralnych i olejków zapachowych.

Nowa seria pielęgnacyjna dla dzieci LR ALOE VIA KIDS odznacza

się wysoką zawartością żelu Aloe Vera. To idealny wybór

dla delikatnej, dziecięcej skóry, ponieważ aloes wykazuje

wszechstronne działanie: regeneruje, nawilża, koi i chroni.

Równie ważne jest oczyszczanie i pielęgnacja zębów mlecznych.

A to wszystko w beztroskiej atmosferze zabawy!  

Łagodna pielęgnacja 
od najmłodszych lat

Pielęgnacja dla dzieci

Łatwe 
rozczesywanie

Przyjazność dla zębów 
potwierdzona naukowo

Łagodne oczyszczanie i pielęgnacja oraz 
atmosfera przygody w egzotycznej dżungli.

ALOE VERA KIDS 3w1
ŻEL POD PRYSZNIC,
SZAMPON & ODŻYWKA

Łagodne oczyszczanie i pielęgnacja 
dla ząbków mocnych jak u tygrysa!

ALOE VERA KIDS
MAGICZNIE POŁYSKUJĄCY
ŻEL DO ZĘBÓW

* Test sprawdzający łatwość rozczesywania mokrych włosów przeprowadzony przez ProDERM w kwietniu 2019

•  30 % żelu Aloe Vera intensywnie nawilża
•  Pantenol i bioekstrakt z brzoskwini 

pielęgnują oraz chronią skórę i włosy
•  Ułatwia rozczesywanie włosów po 

umyciu*
•  Tropikalny, owocowy zapach
•  Wyprodukowano bez dodatku 

siarczanów

•  38 % żelu Aloe Vera pielęgnuje dziąsła
•  Ksylitol chroni przed próchnicą, a wapń 

wzmacnia szkliwo
•  Odpowiednia dla dzieci zawartość fluoru 

i łagodny, miętowy smak
•  Połyskująca, żelowa tekstura sprawia, 

że każde szczotkowanie to sama frajda!



Aloe Vera

Aloe Vera
40%

40%

Aloe Vera
40%

23075 | 100 ml   17p     

65,90 zł
23071 | 100 ml   18p     

71,90 zł
23072 | 75 ml   28p     

115,00 zł
(153,33 zł/100 ml)

ALOE VERA 
ŻEL-KREM 
PRZECIWSŁONECZNY 
SPF 20
Lekki krem-żel odpowiedni
do skóry już opalonej
• 40% żelu Aloe Vera
• Chroni skórę przed  
 promieniami UVA i UVB
• Pielęgnuje, chłodzi
 i intensywnie nawilża
• Łatwo się rozprowadza,
 nie klei się po nałożeniu 
• Wodoodporny

ALOE VERA 
MLECZKO 
PRZECIWSŁONECZNE 
SPF 30
Krem odpowiedni
do skóry lekko opalonej
• 40% żelu Aloe Vera
• Chroni skórę przed 
 promieniami UVA i UVB
• Pielęgnuje 
 i intensywnie nawilża
• Wodoodporny

ALOE VERA 
KREM 
PRZECIWSŁONECZNY 
SPF 50
Krem do jasnej, wrażliwej skóry
oraz dla dzieci
• 40% żelu Aloe Vera
• Chroni skórę przed 
 promieniami UVA i UVB
• Pielęgnuje 
 i intensywnie nawilża
• Wodoodporny



30%
Aloe Vera

40%
Aloe Vera

70%
Aloe Vera

23074 | 50 ml   22p     

86,90 zł
(173,80 zł/100 ml)

23073 | 125 ml   22p     

86,90 zł
(69,52 zł/100 ml)

23070 | 200 ml   18p     

65,90 zł
(32,95 zł/100 ml)

99 LR ALOE VIA OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA

W zależności od typu karnacji, skóra ma różne wymagania dotyczące ochrony przed słońcem. Inne potrzeby ma skóra jasna i wrażliwa, 

a inne – skóra już opalona. Kosmetyki przeciwsłoneczne LR ALOE VIA zapewniają ochronę i pielęgnację dla całej rodziny. Zawarty w 

produktach aloes nawilża wysuszoną skórę oraz ma działanie chłodzące, kojące i regenerujące.

ALOE VERA KREM 
PRZECIWSŁONECZNY 
ANTI-AGING 
SPF 20
Krem do wrażliwych partii skóry,  
takich jak twarz i dekolt
• 40% żelu Aloe Vera
• Chroni skórę przed 
 promieniami UVA i UVB
• Zapobiega przedwczesnym 
 oznakom starzenia
• Pielęgnuje i intensywnie nawilża

ALOE VERA SPRAY 
PRZECIWSŁONECZNY 
ACTIVE 
SPF 30
Lekki krem przeciwsłoneczny w 
sprayu do skóry lekko opalonej
• 30% żelu Aloe Vera
• Chroni skórę przed
 promieniami UVA i UVB
• Pielęgnuje, chłodzi 
 i intensywnie nawilża
• Szybki i prosty 
 sposób stosowania
• Wodoodporny

ALOE VERA 
ŻEL-KREM 
PO OPALANIU

Lekki, chłodzący krem do ciała

• 70% żelu Aloe Vera 
 i masło shea 
• Przyjemnie chłodzi
•  Wspomaga regenerację po 

opalaniu
• Nawilża i intensywnie pielęgnuje 
• Skóra jest gładka i delikatna

Kosmetyki
do ochrony 

przeciwsłonecznej
LR ALOE VIA

są dostępne
w słonecznych 

miesiącach
od kwietnia
do sierpnia.

Zdrowa skóra
muśnięta słońcem!

Ochrona przeciwsłoneczna

Gwarancja zrównoważonych
proporcji filtrów UVA/UVB.
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Urządzenie anti-age ZEITGARD 2 wygładza 
zmarszczki i zapewnia skórze młodszy wygląd*. W połączeniu ze 
specjalnie dopasowanymi kosmetykami anti-age można 
w ukierunkowany sposób pielęgnować partie skóry, które utraciły 
elastyczność. Dzięki technologii termicznej (naprzemienne ciepło/
zimno) zastosowanej w urządzeniu ZEITGARD 2 substancje czynne 
anti-age są skutecznie transportowane do głębszych warstw skóry.

Zwieńczeniem codziennego rytuału jest system 
pielęgnacji cery ZEITGARD. Odpowiednio dobrane do typu cery kremy 
pozwalają utrzymać długotrwałe rezultaty. Kosmetyki do codziennej 
pielęgnacji systematycznie dbają o dobrą kondycję skóry. Preparaty 
specjalne stanowią dodatkowe, intensywne wsparcie stworzone z myślą 
o szczególnych potrzebach skóry.

Oczyszczanie to pierwszy etap skutecznej 
i długotrwałej pielęgnacji anti-age. Dzięki oscylującej szczoteczce do 
twarzy ZEITGARD 1, skóra jest głęboko oczyszczana i przygotowana 
do dalszych kroków pielęgnacji.

SKUTECZNY,
INNOWACYJNY
I PROFESJONALNY 
PROGRAM.

Innowacyjny program anti-age 
dla młodego wyglądu

Z całościowym, profesjonalnym programem pielęgnacji anti-age LR ZEITGARD do użytku domowego 
możesz w 3 prostych krokach zadbać o młody wygląd skóry. Pierwszy etapem jest głębokie oczyszczanie 
twarzy, następnym krokiem jest zabieg anti-age dla natychmiastowego efektu, a zwieńczeniem rytuału 
jest użycie odpowiednio dobranej pielęgnacji anti-age.

*  Badanie przeprowadzone przez instytut Dermatest przy udziale 40 osób 
testujących produkt w lipcu i sierpniu 2015

LR ZEITGARD ANTI-AGE-MANAGEMENT



70036   
180p

879,00 zł
79,90 zł

958,90 zł

879,00 zł
Suma cen poszczególnych produktów

Cena zestawu

70037   
180p

79,90 zł

70000   125 ml   19p

70001   125 ml   19p

105,00 zł

70003   27p

70004   27p
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ŁAGODNE I SKUTECZNE 
oczyszczanie skóry

  *  Badanie naukowe przeprowadzone przez renomowany instytut Dermatest GmbH. 
Okres stosowania: 6 tygodni (od końca stycznia do początku marca 2015), liczba osób uczestniczących w badaniu: 40

**  Poszczególne włókna szczoteczki pozostają higienicznie czyste aż do 3 miesięcy dzięki antybakteryjnemu działaniu substancji czynnej 
MICROSILVER BG, która składa się z czystego sproszkowanego srebra z wysoce porowatą strukturą molekularną.  
Szczególne działanie: MICROSILVER BG długofalowo reguluje namnażanie się bakterii.

LR ZEITGARD SYSTEM OCZYSZCZANIA

System oczyszczania ZEITGARD 
to pierwszy krok skutecznej, 
długotrwałej pielęgnacji anti-age.

•  Optymalne przygotowanie do kolejnych etapów pielęgnacji

•  Poprawa wyglądu skóry dzięki głębokiemu oczyszczaniu

•  Ujędrniona i optycznie wygładzona skóra dzięki funkcji 

masażu

GRATIS 
do zestawu: 

etui na ZEITGARD

DO SKÓRY 
WRAŻLIWEJ

•  Miękkie włókna z MICROSILVER
 dla promiennie czystej skóry
•   Opracowany z myślą o wrażliwej skórze, 

delikatny krem oczyszczający ze 
specjalnie dopasowaną formułą

• Skuteczność potwierdzona
 przez Dermatest*

DO SKÓRY  
NORMALNEJ

•   Mocne włókna szczoteczki 
z MICROSILVER dla głębokiego 
oczyszczania skóry

•    Idealnie dopasowany do programu 
oczyszczania, lekko pieniący się żel 
do mycia

• Skuteczność potwierdzona
 przez Dermatest*

ZEITGARD OCZYSZCZANIE 
ZESTAW

W ZESTAWIE TANIEJ

Classic – do skóry normalnej

Urządzenie ZEITGARD 1
1 x kosmetyk oczyszczający

Soft – do skóry wrażliwej

Etui na urządzenie ZEITGARD 

Żel oczyszczający do skóry normalnej

GŁÓWKA SZCZOTECZKI
Classic – do skóry normalnej

Krem oczyszczający do skóry wrażliwej

Soft – do skóry wrażliwej

CLEANSING SYSTEM
KOSMETYK OCZYSZCZAJĄCY

ZEITGARD 1
• Elektryczna szczoteczka
 oscylująca do twarzy
• Głębokie, łagodne oczyszczanie
• Nawet 10-krotnie większa
 skuteczność niż w przypadku
 zwykłego oczyszczania*



71000 | 30 ml   76p     

299,00 zł
(996,67 zł/100 ml)

71002 | 50 ml   65p     

259,00 zł
(518,00 zł/100 ml)

71001 | 50 ml   65p     

259,00 zł
(518,00 zł/100 ml)

Cena zestawu

Suma cen poszczególnych produktów 1.707,00 zł

1.319,00 zł

71006   270p

1.149,00 zł
299,00 zł
259,00 zł

71007   270p

1.149,00 zł
299,00 zł
259,00 zł

Cena zestawu

Suma cen poszczególnych produktów 558,00 zł

499,00 zł

71008   110p

299,00 zł
259,00 zł

71009   110p

299,00 zł
259,00 zł

Wyjątkowy system anti-age 
ZEITGARD zmniejsza zmarszczki 
i sprawia, że skóra wygląda młodziej*

•  95% osób testujących produkt zauważyło lepsze 

wchłanianie substancji czynnych dzięki zastosowaniu 

ZEITGARD 2

•  Ponad 90% wszystkich uczestników badania stwierdziło 

poprawę nawilżenia skóry

•  90% uczestników badania potwierdza zmianę 

elastyczności skóry

•  Ponad 80% osób potwierdza natychmiastowe, 

widoczne i wyczuwalne rezultaty

•  Ponad 75% osób potwierdza, że skóra wokół oczu 

wygląda znacznie młodziej

*  Badanie przeprowadzone przez instytut Dermatest przy udziale 40 osób 
testujących produkt w lipcu i sierpniu 2015
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Wyraźna redukcja zmarszczek*

•  Skoncentrowane serum pod oczy
•   Nawilża i odpręża skórę wokół oczu  

 i wygładza drobne linie
•   Z innowacyjnym kompleksem 

substancji czynnych z PatcH2O™ 
oraz Ultra Filling Spheres™

•  Specjalny krem ujędrniający kontury 
twarzy, odpowiedni dla skóry dojrzałej

•   Wyraźnie redukuje głębokość 
zmarszczek, skóra sprawia wrażenie 
„wypełnionej“ oraz odmłodzonej

•   Innowacyjny, aktywny kompleks: 
PatcH2O™ i Ultra Filling Spheres™

•  Odżywczy krem definiujący kontury 
– odpowiedni już dla młodej skóry

•   Wzmocnienie konturu twarzy, 
równomierny wygląd skóry

•   Innowacyjny, aktywny kompleks: 
PatcH2O™ oraz Ultra Filling Spheres™

ANTI-AGE 
SERUM POD OCZY

ANTI-AGE REGENERUJĄCY 
KREM-ŻEL

ANTI-AGE
NAWILŻAJĄCY 
KREM-ŻEL

• Elektryczne urządzenie
 do wygładzania zmarszczek
• Technologia termiczna (ciepło/zimno) 
 pomaga skutecznie transportować  
 składniki anti-age w głąb skóry
• Świeża cera dzięki lepszej
 mikrocyrkulacji krwi

ZEITGARD 2

ZESTAWY 
PODSTAWOWE

ZESTAW 
NAWILŻANIE
ZEITGARD 2
serum pod oczy
krem-żel nawilżający
etui na urządzenie ZEITGARD

ZESTAW
REGENERACJA
ZEITGARD 2
serum pod oczy
krem-żel regenerujący
etui na urządzenie ZEITGARD

SYSTEM ANTI-AGE

ZESTAWY 
UZUPEŁNIAJĄCE

ZESTAW 
NAWILŻANIE 
serum pod oczy
krem-żel nawilżający

ZESTAW 
REGENERACJA 
serum pod oczy
krem-żel regenerujący

SYSTEM ANTI-AGE

GRATIS 
do zestawu: 

etui na ZEITGARD

LUB

LR ZEITGARD SYSTEM ANTI-AGE
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INDYWIDUALNA PIELĘGNACJA
dla długotrwałych 
efektów anti-age

LR ZEITGARD SYSTEM PIELĘGNACJI

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.

Skuteczna i długotrwała
pielęgnacja skóry twarzy

Skuteczne produkty anti-age 
do codziennej pielęgnacji cery

Dodatkowe preparaty stworzone z myślą 
o szczególnych potrzebach pielęgnacyjnych.

Racine: skuteczna pielęgnacja 
podstawowa ze składnikami 
o działaniu nawilżającym 
i energetyzującym. Przeciwdziała 
pierwszym oznakom starzenia.

Nanogold: odżywcze formuły 
pielęgnacyjne ze złotem 
i jedwabiem regenerują oraz 
przeciwdziałają fotostarzeniu 
i oznakom upływu czasu.

Beauty Diamonds: luksusowa, 
intensywna pielęgnacja na bazie 
diamentów i peptydów.
Odżywcze formuły dbają 
o dojrzałą, wymagającą skórę.

Platinum: specjalna linia 
pielęgnacyjna z innowacyjnym 
kompleksem substancji 
czynnych dla wymagającej 
skóry mężczyzn.

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

Power Lift: hydratyzujący 
i energetyzujący preparat 
z kompleksem 7 ekstraktów 
ziołowych do pielęgnacji 
skóry kobiet i mężczyzn.

Maseczka na noc: 
regenerująca maseczka 
ze skuteczną formułą 
pielęgnacyjną, która pozwala 
odzyskać wypoczęty wygląd 
w ciągu nocy. Odżywcza, 
kremowa konsystencja 
z cennymi olejkami 
rozpieszcza suchą skórę.



28500 | 50 ml   14p     

49,90 zł
(99,80 zł/100 ml)

28501 | 50 ml   16p     

59,90 zł
(119,80 zł/100 ml)

28504 | 30 ml   27p     

99,90 zł
(333,00 zł/100 ml)

28502 | 15 ml   11p     

41,90 zł
(279,33 zł/100 ml)

28181 | 125 ml   14p     

58,90 zł
(47,12 zł/100 ml)

28182 | 50 ml   32p     

125,00 zł
(250,00 zł/100 ml)

28183 | 50 ml   38p     

145,00 zł
(290,00 zł/100 ml)

49,90 zł
59,90 zł
41,90 zł

Cena zestawu

Suma cen poszczególnych produktów 151,70 zł

135,00 zł

28503   34p 

125,00 zł
145,00 zł

Cena zestawu

Suma cen poszczególnych produktów 270,00 zł

249,00 zł

28188   
54p 
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Wysokiej jakości pielęgnacja to wyjątkowe połączenie mikronizowanych cząstek złota oraz 
protein jedwabiu. Złoto w tej postaci wspiera ochronę UV skóry, a jedwab może przyczynić 
się do odbudowy naturalnego kolagenu w skórze i tym samym wspomagać jej regenerację.

Bogata formuła przeciwko oznakom 
przedwczesnego starzenia się skórySkuteczna 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.

PIELĘGNACJA PODSTAWOWA 

W ZESTAWIE TANIEJ

RACINE ZESTAW
Krem na dzień · 50 ml
Krem na noc · 50 ml
Krem pod oczy · 15 ml

•  Koenzym Q10 zapewnia więcej 
energii w komórkach

•   Kompleks pielęgnacyjny z algami 
poprawia poziom nawilżenia skóry

•   Witamina E chroni komórki
•   Filtr UV chroni przed wpływem 

światła słonecznego

Racine
KREM NA DZIEŃ 

•  Koenzym Q10 wspiera fazę 
regeneracji komórek w nocy

•   Kompleks pielęgnacyjny z algami 
dostarcza skórze minerałów

•   Witamina E regeneruje skórę 
 w nocy
•   Odżywcza formuła z olejkiem 

jojoba i masłem shea

Racine
KREM NA NOC 

•  Czysty kolagen wzmacnia skórę
•   Intensywnie nawilża i wiąże 

nawilżenie
•   Przywraca skórze młody, świeży 
 i gładki wygląd

Racine
SERUM KOLAGENOWE

•  Koenzym Q10 zapewnia więcej energii 
 w komórkach
•  Kompleks witamin wspiera naturalną 

regenerację:
•  Witamina A zapobiega zmarszczkom
•  Witamina E chroni przed wolnymi 

rodnikami
•  Witamina C działa antyoksydacyjnie
•   Kompleks pielęgnacyjny z algami 

poprawia poziom nawilżenia

Racine
KREM POD OCZY 

LR ZEITGARD SYSTEM PIELĘGNACJI

•  Oczyszcza i odświeża 
•  Zawiera nanozłoto i proteiny 
 jedwabiu jako ochronę UVA przed 
 przedwczesnym starzeniem się
•  Odpowiedni również do skóry 
 mieszanej

Nanogold
TONIK DO TWARZY

•  Jedwabista, luksusowa tekstura
•  Pozostawia skórę wypielęgnowaną 
 i zadbaną przez cały dzień
•  Nanozłoto i proteiny jedwabiu jako 
 ochrona UVA przed przedwczesnym 
 starzeniem się skóry
• Ze specjalnym kompleksem 
 Aglycal®, peptydami TIMP® oraz 
 Uvinul A plus®*

Nanogold
KREM NA DZIEŃ

•  Luksusowy krem pielęgnuje 
 i regeneruje skórę w nocy
• Nanozłoto i proteiny jedwabiu jako
 ochrona UVA przed przedwczesnym
 starzeniem się skóry
• Zawiera peptydy TIMP® i składnik
 przeciwzmarszczkowy SYN®-COLL 
 dla odnowy i regeneracji uszkodzeń 
 skóry na skutek działania światła

Nanogold
KREM NA NOC

W ZESTAWIE TANIEJ

NANOGOLD ZESTAW

Krem na dzień · 50 ml
Krem na noc · 50 ml

* Znak towarowy BASF AG

„Made in Germany“ to nasza

obietnica jakości, na której

możesz w 100% polegać.

„Made in Germany“ to nasza

obietnica jakości, na której

możesz w 100% polegać.



145,00 zł
165,00 zł
125,00 zł

Cena zestawu

Suma cen poszczególnych produktów 435,00 zł

375,00 zł

28300   84p 

28314 | 30 ml   43p     

165,00 zł
(550,00 zł/100 ml)

28302 | 125 ml   14p     

58,90 zł
(47,12 zł/100 ml)

28318 | 50 ml    43p

165,00 zł
(330,00 zł/100 ml)

28319 | 30 ml    32p

125,00 zł
(416,67 zł/100 ml)

28317 | 50 ml    38p

145,00 zł
(290,00 zł/100 ml)

28320 | 30 ml    43p

165,00 zł
(550,00 zł/100 ml)

111 LR ZEITGARD SYSTEM 
PIELĘGNACJI

INTENSYWNA PIELĘGNACJA ANTI-AGE 
dla młodego wyglądu

Olejek do twarzy z odżywczą kompozycją 6 naturalnych olejków i wybranych witamin regeneruje 
suchą, szorstką i zmęczoną skórę oraz przywraca jej promienny, młody wygląd.

• Odżywia i regeneruje skórę 
 dzięki witaminom A, E i F
• Chroni przed utratą nawilżenia 
 dzięki cennym olejkom
 (olejek arganowy, awokado,
 jojoba, makadamia, migdałowy,
 winogronowy)
• Dba o młody wygląd skóry 
 dzięki bogatej kompozycji olejków

BEAUTY DIAMONDS
OLEJEK DO TWARZY

Olejek anti-age
Może stanowić idealną bazę 
codziennej pielęgnacji twarzy.

Wzbogacenie pielęgnacji
Dodaj kilka kropel olejku do 
swojego kremu, aby jeszcze 
lepiej dbać o gładką i miękką 
skórę.

Maseczka anti-age
Intensywna, odżywcza kuracja 
regenerująca, wygładzająca 
i wzmacniająca skórę.

1 PRODUKT – 3 ZASTOSOWANIA:

• Po uprzednim oczyszczeniu
 nałożyć na twarz 3–5 kropli 
 rano i wieczorem
• Następnie nałożyć
 krem na dzień lub na noc

• Wymieszaj na dłoni kilka
 kropli olejku z kremem  
 na dzień lub na noc
• Nałóż miksturę na twarz

• Nałóż na twarz, szyję i dekolt
 około 10 kropli olejku
• Pozostaw na około 10
 minut, a nadmiar wmasuj
 w skórę lub usuń wacikiem 
 kosmetycznym

LUKSUSOWA PIELĘGNACJA 
dla dojrzałej, wymagającej skóry

Luksusowa pielęgnacja o intensywnym, odżywczym działaniu. Połączenie substancji czynnych 
na bazie diamentów i peptydów, rozpieszczającej tekstury oraz skutecznych składników anti-age 
pomaga wzmacniać, regenerować i chronić skórę.

W ZESTAWIE TANIEJ

BEAUTY DIAMONDS 
ZESTAW
Krem na dzień · 50 ml
Krem na noc · 50 ml
Krem pod oczy · 30 ml

•  Przeciwzmarszczkowy krem 
na noc z cennymi olejkami 
i specjalnymi substancjami 
przeciwzmarszczkowymi

•  Pomaga optycznie 
redukować zmarszczki

Beauty Diamonds
KREM NA NOC

•  Delikatna pielęgnacja skóry 
wokół oczu

•   Pomaga niwelować cienie 
i worki pod oczami

•  Optycznie redukuje 
zmarszczki

Beauty Diamonds
KREM POD OCZY

•  Odświeżający i nawilżający 
tonik

•  Również do skóry mieszanej
•  Oczyszcza i odświeża skórę

Beauty Diamonds
TONIK

•  Jedwabista, delikatna tekstura
•  Redukuje optycznie zmarszczki, 

skóra jest wyczuwalnie 
wzmocniona

•  Substancja anti-aging 
Detoxiquin zapobiega 
przedwczesnemu starzeniu 
skóry i wspiera regenerację 
komórek

•  Innowacyjny heksapeptyd 
przyczynia się do ochrony skóry 
przed wolnymi rodnikami

Beauty Diamonds
KREM NA DZIEŃ

•  Odżywczy, intensywnie 
pielęgnujący krem, który 
rozpieszcza skórę

•  Połączenie ceramidów
 i mikrokapsułek z kwasem
 hialuronowym (Hyaluronic Filling
 Spheres®) redukuje optycznie
 zmarszczki
•  Cenne olejki czynią skórę 

aksamitnie miękką

Beauty Diamonds  
INTENSYWNY KREM

„Made in Germany“ to nasza

obietnica jakości, na której

możesz w 100% polegać.

„Made in Germany“ to nasza

obietnica jakości, na której

możesz w 100% polegać.



28450 | 30 ml   27p     

105,00 zł
(350,00 zł/100 ml)

28449 | 50 ml   38p     

145,00 zł
(290,00 zł/100 ml)

145,00 zł

105,00 zł

Cena zestawu

Suma cen poszczególnych produktów 250,00 zł

229,00 zł

28469   53p 
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W pielęgnacji męskiej cery kluczową 
kwestią jest dobór właściwych 
kosmetyków, które mają za zadanie 
zapewnić skórze zastrzyk świeżości oraz 
lepszą ochronę skóry przez cały dzień 
pełen wyzwań.

•  Intensywna i ukierunkowana 
pielęgnacja

• Prosty sposób stosowania
• Skuteczne działanie

Po prostu
idealne dla
mężczyzn

Współcześni mężczyźni przykładają dużą wagę do zadbanego wizerunku. 
Opracowana specjalnie z myślą o potrzebach męskiej skóry formuła kremu Platinum 
z innowacyjnym kompleksem substancji czynnych szybko się wchłania, intensywnie 
nawilża skórę, wygładza zmarszczki i pozwala przywrócić skórze młodszy wygląd.

Specjalna pielęgnacja
MĘSKIEJ CERY

LR ZEITGARD SYSTEM 
PIELĘGNACJI

•  Lekki, szybko wchłaniający się 
 krem pod oczy
•  Nawilża i odświeża
•  Pomaga zniwelować cienie pod 
 oczami i drobne zmarszczki 
•  Zawiera Lumin-Eye®, ekstrakt 
 z zielonej kawy i kwas hialuronowy

Platinum
EKSPRESOWY, CHŁODZĄCY 
KREM POD OCZY

• Lekki, szybko wchłaniający 
 się krem do twarzy
• Nawilża i odświeża skórę
• Poprawia elastyczność 
 i pomaga zapobiegać
 oznakom starzenia
• Zawiera mikrokapsułki z wodą
 z lodowca, ekstrakt z kaktusa,
 kwas hialuronowy i witaminę E

Platinum
KREM
PRZECIWSTARZENIOWY

W ZESTAWIE TANIEJ

PLATINUM ZESTAW
Krem przeciwstarzeniowy  
50 ml 
Krem pod oczy 30 ml

„Made in Germany“ to nasza

obietnica jakości, na której

możesz w 100% polegać.



28235 | 4 x 2 płatki  43p     

165,00 zł
28240 | 15 ml   38p     

145,00 zł
(966,67 zł/100 ml)

28244 | 50 ml   54p     

199,00 zł
(398,00 zł/100 ml)

28236 | 15 ml   38p     

145,00 zł
(966,67 zł/100 ml)

28230 | 30 ml   76p     

289,00 zł
(963,00 zł/100 ml)

199,00 zł
289,00 zł

145,00 zł

165,00 zł

Cena zestawu

Suma cen poszczególnych produktów 798,00 zł

699,00 zł

28245   163p 

Kompozycja substancji czynnych
dla ukierunkowanego działania
Specjalistyczne preparaty LR ZEITGARD Serox to ekskluzywne, skuteczne produkty pozwalające w sposób ukierunkowany przeciwdziałać 
niepożądanym oznakom starzenia. Serox Instant Skin Perfector dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii dba o młody wygląd 
dwutorowo: daje natychmiastowy efekt oraz długofalowo udoskonala skórę. Długotrwały rezultat młodziej wyglądającej skóry można osiągnąć 
ze specjalną kompozycją substancji czynnych zawartą w uzupełniających produktach z linii Serox, których zadaniem jest wygładzenie 
zmarszczek mimicznych w okolicy oczu, czoła i nosa oraz poprawa objętości i ujędrnienie skóry. Serum do ust Serox sprawia, że usta wydają 
się pełniejsze i gładsze.*

W ZESTAWIE TANIEJ

SEROX ZESTAW
Krem Intensive Result ·  50 ml
Serum Instant Result ·  30 ml
Preparat do pielęgnacji  
przeciwzmarszczkowej ·  15 ml
Profesjonalne płatki  
pod oczy ·  4 komplety

*  Badanie przeprowadzone przez dermatest z udziałem 10 osób testujących produkt przez 4 tygodnie w listopadzie 2016

•  Profesjonalne płatki pod oczy 
w jakości salonu 
kosmetycznego

•  Intensywnie nawilżają 
wrażliwą skórę pod oczami

•  Składają się z liofilizowanego 
kolagenu, który należy 
nasączyć w roztworze 
składników aktywnych 

•  Roztwór zawiera substancje 
aktywne: Argireline®, Gatuline 
Expression® i kwas 
hialuronowy, które pomagają 
zredukować głębokość 
zmarszczek

 

Serox
PROFESJONALNE 
PŁATKI POD OCZY

•  Objętość ust większa aż 
do 15%*

•  W sposób widoczny 
zmniejsza bruzdy na 
ustach*

•   Wyraźniejszy i ładniejszy 
kontur ust*

•   Odżywcza i bardzo 
wydajna formuła, łatwa 
aplikacja

•   Zawiera witaminę E

Serox
SERUM DO UST

•  Krem z innowacyjną formułą 
anti-aging

•  Zawiera wysoce skuteczne 
składniki, takie jak Argireline®, 
Ameliox®, Ultra Filling 
Spheres™, dla elastycznej, 
gładkiej i świeżo wyglądającej 
skóry

•  Kompleks aktywnych substancji 
  przeciwzmarszczkowych 

przeciwdziała drobnym 
i głębokim zmarszczkom oraz 

  zapewnia długotrwałe 
nawilżenie 

•   Doskonale współgra z serum 
Instant Result z linii Serox

Serox
KREM
INTENSIVE RESULT

•  Intensywny koncentrat do 
stosowania punktowego na 
zmarszczki mimiczne

•  Stosować na drobne zmarszczki 
wokół ust, oczu i na czole

•  Skuteczne składniki: Argireline®, 
Gatuline Expression®, Dynalift® 

 i kwas hialuronowy pomagają 
  redukować głębokość 

zmarszczek
•   Szybko się wchłania i wykazuje 
  pozytywne działanie przy 

regularnym stosowaniu

Serox
PREPARAT
DO PIELĘGNACJI 
PRZECIWZMARSZCZKOWEJ

•  Intensywna formuła serum 
 o jedwabistej konsystencji
•  Zawiera skuteczne składniki 
  Argireline®, Ameliox® 

i Polylift® dla redukcji 
głębokości zmarszczek

•  Działanie relaksujące 
i nawilżające dla wygładzenia 
i poprawy wyglądu skóry

•  Doskonale współgra 
z kremem Intensive Result 

Serox
SERUM
INSTANT RESULT

„Made in Germany“ to nasza

obietnica jakości, na której

możesz w 100% polegać.



28250 | 30 ml   54p     

199,00 zł
(663,33 zł/100 ml)
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LR ZEITGARD SYSTEM 
PIELĘGNACJI

•  Błyskawiczny, optyczny efekt 
odmłodzenia skóry

•  Natychmiastowa regeneracja 
struktury skóry

•  Aksamitnie gładka, kryjąca 
formuła z delikatnymi 
pigmentami

•  Stosować po nałożeniu 
kremu na dzień. Po użyciu 
można wykonać makijaż.

Serox  
INSTANT  
SKIN PERFECTOR

DWUKIERUNKOWE DZIAŁANIE: 
natychmiastowe i długofalowe
LR ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector to Twój sekret doskonałego wyglądu. Dzięki swojemu 
innowacyjnemu, dwukierunkowemu działaniu zapewnia nie tylko natychmiastowy, widoczny efekt, 
lecz również systematyczną regenerację dzień po dniu.

INSTANT SKIN PERFECTOR

EFEKTYWNA TECHNOLOGIA

SEROX

PODWÓJNE DZIAŁANIE ANTI-AGING

NATYCHMIASTOWE 
UDOSKONALENIE
Optyczny efekt odmłodzenia skóry 
w ciągu kilku sekund. Aksamitnie 
gładka, kryjąca formuła wzbogacona 
w delikatne pigmenty tuszuje pory, 
niedoskonałości i zmarszczki oraz 
matuje błyszczące partie skóry.

DŁUGOTRWAŁY EFEKT
Długofalowa odnowa struktury skóry 
dzień po dniu. Głęboko działające 
składniki anti-aging, takie jak Gatuline® 
In-Tense oraz Ultra Filling SpheresTM 
długotrwale wzmacniają oraz 
poprawiają elastyczność. Skóra 
odzyskuje gładszy i jędrny wygląd.



       20+       30+       40+       

SLEEPING 
MASK
SPECIAL CARE

MADE IN GERMANY

       20+       30+       40+       STEP 03

POWER 
LIFT
SPECIAL CARE

MADE IN GERMANY

28091 | 30 ml   22p     

83,90 zł
(279,67 zł/100 ml) 71011 | 50 ml   22p     

86,90 zł
(173,80 zł/100 ml)
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INTENSYWNY ZASTRZYK 
ŚWIEŻOŚCI dla Niej i dla Niego
Lekki krem do twarzy Powerlift błyskawicznie przywraca świeżość zmęczonej i spragnionej 
energii skórze, idealnie sprawdzi się również w ciągu dnia. Połączenie substancji takich jak 
Reductine®, kwas hialuronowy, wyciąg z morskich alg oraz miks siedmiu ekstraktów ziołowych 
doskonale nawilża skórę oraz zapewnia jej więcej witalności i elastyczności na cały dzień.

Bogata w składniki odżywcze maseczka zawiera skoncentrowany kompleks substancji czynnych, 
takich jak Ultra Filling Spheres™, olejek jojoba i jagody Schizandra dla dodatkowej pielęgnacji 
i regeneracji skóry w czasie snu. Właśnie w nocy skóra może najlepiej wypocząć i maksymalnie 
przyswajać cenne substancje czynne, a nazajutrz jest jedwabiście miękka, gładka i świeża.

REGENERACJA W CZASIE SNU:
ujędrnienie i elastyczność

Najchętniej 
wybierany
preparat na dzień, 
idealny również 
dla mężczyzn.

•  Lekka emulsja do twarzy
•  Głęboko nawilża, odżywia 
 i wzmacnia, dodaje witalności, 
 energii i elastyczności
•  Dzięki zawartości peptydów z owsa, 
 kwasu hialuronowego, ekstraktu 
 z alg i 7 ziół nawilża, wygładza 
 i działa przeciwzmarszczkowo
•  Odpowiedni również do pielęgnacji 
 męskiej cery

POWERLIFT
KREM DO TWARZY Najchętniej 

wybierany preparat 
na noc, idealny 
również dla 
mężczyzn.

•  Pielęgnuje i regeneruje skórę w nocy
•  Optymalnie nawilża dzięki olejkowi 

jojoba
•  Efekt anti-age dzięki zawartości Ultra 

Filling SpheresTM

•  Jagody Schizandra regenerują skórę
•  Dla uzyskania optymalnych efektów 

zaleca się stosowanie maseczki 2 
razy w tygodniu. Pozostawić na 
twarzy na całą noc.

MASECZKA NA NOC

LR ZEITGARD 
SYSTEM PIELĘGNACJI |

„Made in Germany“ to nasza

obietnica jakości, na której

możesz w 100% polegać.

„Made in Germany“ to nasza

obietnica jakości, na której

możesz w 100% polegać.



25000 | 150 ml   20p     

78,90 zł
(52,60 zł/100 ml)

25001 | 50 ml   23p     

83,90 zł
(167,80 zł/100 ml)
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78,90 zł
83,90 zł

Cena zestawu

Suma cen poszczególnych produktów 162,80 zł

145,00 zł

25004   
35p 

Specjalne połączenie substancji czynnych
w produktach LR MICROSILVER PLUS zapewnia
antybakteryjną pielęgnację i ochronę dla skóry
wymagającej szczególnej uwagi: podrażnionej,
zanieczyszczonej, tłustej, z rozszerzonymi porami.
Regularne stosowanie kremu do mycia twarzy
i kremu do twarzy LR MICROSILVER PLUS 
poprawia wygląd cery i redukuje zanieczyszczenia.

Antybakteryjna 
pielęgnacja
dla czystej cery

Pielęgnacja funkcjonalna
dla ochrony 
antybakteryjnej

 
 
 

LR MICROSILVER PIELĘGNACJA ANTYBAKTERYJNA

W ZESTAWIE TANIEJ

LR MICROSILVER PLUS
PIELĘGNACJA TWARZY 
ZESTAW

Krem do mycia twarzy · 150  ml 
Krem do twarzy · 50 ml 

Codziennie rano i wieczorem 
oczyszczać twarz antybakteryjnym 
kremem do mycia twarzy.

KREM DO MYCIA 
TWARZY Stosuj po użyciu kremu do mycia 

twarzy.

KREM DO TWARZY

Łagodne i głębokie 
oczyszczanie

Kwas salicylowy 
odblokowuje pory

Redukuje zanieczyszczenia

Defensil działa przeciwzapalnie

Poprawia wygląd skóry

 Koi skórę i wspomaga 
naturalną regenerację skóry

 Ochrona i pielęgnacja naturalnej 
bariery skórnej

LR MICROSILVER PLUS to antybakteryjna pielęgnacja specjalna 
z wyjątkową kombinacją składników aktywnych. Sekretem tej serii 
jest skuteczna substancja czynna MICROSILVER BGTM, która ha-
muje rozwój bakterii odpowiedzialnych m.in. za zanieczyszczenia 

skóry, nieświeży oddech, próchnicę, paradontozę i powstawanie 
łupieżu. Pozwala to także na ograniczenie rozwoju zarazków oraz 
zmniejszenie problemu nieświeżego oddechu oraz zapachu potu.

Wyjątkowa kombinacja składników czynnych, takich jak MICROSILVER BGTM

(czyste srebro), związki cynku oraz dekspantenol (prowitamina B5) pozwala osiągnąć
potrójne działanie*:

ANTYBAKTERYJNE:  
MICROSILVER BGTM redukuje niepożądane bakterie i hamuje rozwój bakterii. 
STABILIZUJĄCE: 
Związki cynku stymulują proces regeneracji skóry. 
REGENERUJĄCE:  
Dekspantenol (prowitamina B5) działa przeciwzapalnie, przeciwświądowo 
oraz wspomaga proces gojenia skóry.

Czyste srebro

Dekspantenol Związki cynku

MICROSILVER BGTM działa antybakteryjnie:

Zdrowy stan skóry z MicrosilverSkóra zanieczyszczona bakteriami

Efekt: wyraźna poprawa 
wyglądu problematycznej 
skóry.

* Potwierdzone naukowo przez różne badania (m.in. SGS INSTITUT FRESENIUS). 

Antybakteryjny szampon
przeciwłupieżowy, żel
do mycia rąk i dezodorant
w kulce dla uczucia
czystości i świeżości.

Antybakteryjna pasta do 
zębów i guma do żucia. Dla 
pięknych zębów, zdrowych 
dziąseł i świeżego oddechu.

Antybakteryjny krem do mycia 
twarzy oraz pielęgnacyjny 
krem to preparaty o 
potwierdzonej skuteczności 
w walce z zanieczyszczeniami 
skóry*.

Likwiduje niepożądane bakterie 

Chroni przed namnażaniem się bakterii



25091 | 10 x 1,4 g   4p     

13,90 zł
(99,29 zł/100 g)

25090 | 75 ml   9p     

36,90 zł
(49,20 zł/100 ml)

25051 | 75 ml   17p     

62,90 zł
(83,87 zł/100 ml)

25072 | 150 ml   28p     

105,00 zł
(70,00 zł/100 ml)

25022 | 50 ml   15p     

58,90 zł
(117,80 zł/100 ml)

Jama ustna jest miejscem życia licznych bakterii 
(mikroorganizmów), które osadzają się na zębach,
dziąsłach i języku oraz mogą powodować próchnicę, 
nieświeży oddech i paradontozę.
Substancja czynna Microsilver to naturalne i łagodne 
rozwiązanie dla redukcji tych bakterii.
Pasta do zębów i guma do żucia wspomagająca 
higienę zębów tworzą razem kompletny program
dla zdrowszych zębów i dziąseł.

Profesjonalny program 
pielęgnacji jamy ustnej  

 

 

 
 
 
 

1   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.

Skuteczność potwierdzona przez Dermatest: 

Pasta do zębów: 
 90% użytkowników potwierdziło stabilizację 
dziąseł1

Guma do żucia: 
 likwiduje 83 % bakterii2

POTWIERDZONE

WSPOMAGAJĄCA HIGIENĘ ZĘBÓW
Żuj po jedzeniu przez co najmniej 
5 minut. Łagodny, miętowy smak. 
Uzupełnienie codziennej pielęgnacji 
jamy ustnej.

GUMA DO ŻUCIA

Hamuje próchnicę, usuwa 
płytkę nazębną

Zmniejsza tworzenie płytki 
nazębnej

Stosuj rano i wieczorem oraz według 
potrzeb. Dokładnie szczotkuj zęby 
przez co najmniej 2 minuty.

PASTA DO ZĘBÓW

Wspomaga utwardzanie 
szkliwa

Chroni przed próchnicą i płytką nazębną

Profilaktyka paradontozy

Likwiduje nieświeży oddech

Minerał hydroksyapatyt   
odbudowuje szkliwo zęba

***  Badanie przeprowadzone z udziałem 
10 osób przez Derma Consult GmbH 
w 2008 roku.

Antybakteryjna
ochrona
i pielęgnacja

Dzięki specjalnemu połączeniu substancji 
czynnych LR MICROSILVER PLUS 
zapewnia ochronę i pewność siebie. 
Wybierz dopasowane do swoich potrzeb 
rozwiązanie: łagodną, antybakteryjną 
pielęgnację włosów, higieniczną czystość 
dłoni nawet bez użycia wody oraz pewną 
ochronę przed niemiłym zapachem.

 
  

 

 
  

Odpowiedni zwłaszcza do szybkiego 
oczyszczania podczas podróży – 
również bez użycia wody. Nie wysusza 
dłoni, nie powoduje uczucia lepkości 
po użyciu.

ŻEL DO 
OCZYSZCZANIA RĄK

SZAMPON 
PRZECIWŁUPIEŻOWY

DEZODORANT 
W KULCE

Higiena rąk bez użycia wody

Uczucie odświeżenia

Smitsonit tworzy ochronną warstwę 
na skórze dłoni

Łagodny i delikatny szampon 
przeciwłupieżowy. Odpowiedni 
do codziennego stosowania.

Stosuj rano oraz po kąpieli. Nie zawiera 
soli aluminium. Zapewnia świeżość 
i redukuje ilość bakterii na skórze.

Łagodne oczyszczanie

Usuwa łupież*

Działanie antybakteryjne

Octopirox reguluje stan skóry 
głowy

Intensywnie zapobiega 
nieprzyjemnemu zapachowi – 24h

Zawiera skuteczny związek 
cynku dla szybkiej neutralizacji 
zapachu

Talk absorbuje nadmiar potu

 Pielęgnuje skórę bez wysuszania
 Pielęgnacja i regulacja naturalnej 

flory bakteryjnej skóry

Reguluje poziom PH w ustach 
i w ten sposób działa kojąco 
na dziąsła

*Patent-Nr.: DE 10 2010 063  720.3-43 

Guma do żucia wspomagająca 
pielęgnację zębów LR MICROSILVER 
Plus jest chroniona Europejskim 
Patentem nr EP 2 585 029 B1.
Pasta do zębów LR MICROSILVER Plus 
jest zgłoszona do opatentowania*.



27003 | 200 ml   23p     

83,90 zł
(41,95 zł/100 ml)

27001 | 200 ml   46p     

165,00 zł
(82,50 zł/100 ml)

27004   
48p 

L-RECAPIN 
ZESTAW 1+1

83,90 zł
165,00 zł

Cena zestawu

Suma cen poszczególnych produktów 248,90 zł

219,00 zł
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Tylko regularne i stałe stosowanie 
obu produktów daje najlepsze 
rezultaty.

Tonik i szampon L-Recapin są 
do siebie idealnie dopasowane, 
dlatego rekomendujemy wybór 
zestawu.

WSKAZÓWKA:

Tkanka podskórna

Skóra właściwa

Naskórek

Duet dla gęstych
i mocnych włosów

Problemy z włosami?

PRZYCZYNY

•  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

Jakie są przyczyny przedwczesnego 
wypadania włosów?

Problem uwarunkowanego dziedzicznie wypadania włosów dotyczy 
również Ciebie? L-Recapin to idealne rozwiązanie dla mężczyzn. 
Innowacyjny, aktywny kompleks spowalnia uwarunkowane 
dziedzicznie wypadanie włosów i zwiększa ich objętość.

L-RECAPIN PIELĘGNACJA WŁOSÓW

DZIAŁANIE

Innowacyjny, specjalny kompleks substancji czynnych Procapil® 
działa potrójnie:

•  Kwas oleanolowy z liści drzewa oliwnego zmniejsza zanik 
cebulki włosa

•  Apigenina z owoców cytrusowych wspomaga ukrwienie cebulki 
włosa (ilustracja 1)

•  Biotynyl-GHK (specjalne, witaminizowane białko) wspiera 
osadzenie cebulki (ilustracja 2)

W jaki sposób L-Recapin przeciwdziała 
przyczynom wypadania włosów?

EFEKT

Tak. Przeprowadzono badanie obejmujące 4-miesięczny okres 
stosowania produktu*.

Wyniki:
•   L-Recapin spowalnia wypadanie włosów
•   Dzięki zastosowaniu L-Recapin
 włosy pozostają dłużej w fazie wzrostu
•   L-Recapin przyczynia się do osadzenia cebulki włosa i może 

w ten sposób zapobiegać przedwczesnemu wypadaniu włosów
•   Kompleks substancji czynnych L-Recapin
 chroni, wzmacnia i regeneruje cebulkę włosa

Czy działanie L-Recapin zostało 
przetestowane w badaniu naukowym?

*Badanie toniku L-Recapin 

•  76% uczestników badania potwierdziło polepszoną 
objętość włosów. Tym samym można udowodnić, że 
włos pozostaje dłużej w naturalnej fazie wzrostu.

•   76% osób potwierdziło skuteczność produktu.

Potwierdzona skuteczność:

(W badaniu wzięło udział 20 mężczyzn w wieku od 21 do 60 lat. 
Badanie zostało przeprowadzone przez DermaTronnier w ciągu 4 
miesięcy w 2005 roku)

TOP 
SELLER

W ZESTAWIE TANIEJ

L-Recapin Szampon · 200 ml
L-Recapin Tonik · 200 ml

Przebadane dermatologicznie 
połączenie substancji czynnych 
oczyszcza delikatnie i łagodnie. 
Stosowany regularnie przed 
nałożeniem toniku L-Recapin, 
optymalne przygotowuje włosy 
i skórę głowy.

L-RECAPIN 
SZAMPON

Tonik L-Recapin przeciwdziała 
uwarunkowanemu dziedzicznie 
wypadaniu włosów*. Tonik należy 
nakładać punktowo na wilgotne 
włosy po umyciu. Wmasować 
w skórę głowy okrężnymi ruchami.

L-RECAPIN 
TONIK 

„Made in Germany“ to nasza

obietnica jakości, na której

możesz w 100% polegać.



Zapachy mają niezwykłą moc. Pozostają
w pamięci na długo, uwodzą zmysły i budzą
emocje. Odkryj różnorodność zapachów LR:
stylowe kompozycje sygnowane przez gwiazdy,
niezobowiązujące zapachy na co dzień oraz
kolekcję ponadczasowych klasyków.

LR Health & Beauty zyskało miano 
kompetentnego partnera w kreowaniu 
zapachów. Naszemu doświadczeniu zaufały 
gwiazdy, które we współpracy z nami stworzyły 
swoje indywidualne, magiczne kreacje.

Najwyższej jakości składniki i duża zawartość 
olejków zapachowych, a także wysoka trwałość 
to znak rozpoznawczy zapachów LR. W oparciu 
o długoletnie doświadczenie, LR wspólnie 
z renomowanymi, międzynarodowymi domami 
perfumeryjnymi kreuje zapachy „Made in 
Germany“.

FASCYNUJĄCY
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ŚWIAT ZAPACHÓW



Suma cen poszczególnych produktów

Cena zestawu 359,00 zł
398,00 zł

30550   90p

Eau de Parfum for women

127 LR ZAPACHY DLA PAŃ |

Świeży - kwiatowy - inspirujący

Postaw na autentyczność i naturalność. 
Zgodnie z tą dewizą, znany projektant mody Guido Maria 
Kretschmer stworzył zapach PURE, który towarzyszy Ci na 
co dzień i inspiruje do tego, żeby po prostu być sobą. To 
kompozycja pełna pozytywnej energii i czystej radości życia. 

PURE by Guido Maria Kretschmer for Women oczarowuje 
świeżą nutą głowy, romantyczną nutą serca oraz ciepłą, 
zmysłową bazą.

Autentyczność. Naturalność.
Po prostu bądź sobą.

Kompozycja otula Cię zapachem 
brzoskwini, jaśminu i drzewa cedrowego.

PURE
BY GUIDO MARIA 
KRETSCHMER

199,00 zł
30530 | 50 ml  54p

Zapach męski PURE by Guido Maria 
Kretschmer znajdziesz na stronie 139.

PURE BY GUIDO MARIA 
KRETSCHMER
ZESTAW

TANIEJ W ZESTAWIE

Eau de Parfum for women
Eau de Parfum for men
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„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“.

30200 | 50 ml   40p     

155,00 zł
40166 | 310 g   28p     

145,00 zł
40167 | 310 g   28p     

145,00 zł
Cena zestawu

Suma cen poszczególnych produktów 290,00 zł

269,00 zł

40169   
50p

Cena zestawu

Suma cen poszczególnych produktów 310,00 zł

279,00 zł

30230   
63p 
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Eau de Parfum for Women

Cieszący się międzynarodowym uznaniem projektant mody 
Guido Maria Kretschmer od lat tworzy szyte na miarę kreacje 
dedykowane konkretnym osobom. Jednak moda nie ogranicza 
się tylko do ubioru. Zapach jest nieodłącznym elementem 
indywidualnego stylu. Dlatego powstała kolekcja HAUTE 
PARFUM. Tak jak perfumy noszone na skórze podkreślają 
naszą osobowość, tak zapach do wnętrza może odmienić jego 
charakter i stworzyć niepowtarzalny klimat. HAUTE PARFUM 
FOR YOUR HOME to zainspirowane kolekcją perfum świece 
zapachowe, które nadają każdemu wnętrzu szczyptę 
zmysłowej elegancji.

„Haute parfum“  
    by Guido Maria 
  Kretschmer

Woda perfumowana dla kobiet
w stylowym opakowaniu

W ZESTAWIE TANIEJ

HAUTE PARFUM FOR YOUR 
HOME BY GUIDO MARIA 
KRETSCHMER
ŚWIECE ZAPACHOWE ZESTAW

Zmysłowa elegancja
Charyzmatyczna fascynacja

HAUTE PARFUM  
FOR YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer

ŚWIECA ZAPACHOWA
„ZMYSŁOWA ELEGANCJA“
Zniewalający bukiet aromatu 
mandarynki, róży, jaśminu 
i wanilii.

HAUTE PARFUM  
FOR YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer

ŚWIECA ZAPACHOWA
„CHARYZMATYCZNA FASCYNACJA“
Wysublimowana kompozycja 
bergamotki, szczypty pieprzu 
i akordu skórzanego.

HAUTE PARFUM
by Guido Maria Kretschmer

Połączenie subtelnego romantyzmu 
z ponadczasową elegancją w czarującym 
bukiecie zapachów mandarynki, róży 
i wanilii.

W ZESTAWIE TANIEJ

GUIDO MARIA KRETSCHMER 
ZESTAW

Eau de Parfum for Women,
Eau de Parfum for Men

Więcej o zapachu dla mężczyzn na 
stronie 137



30330-3 | 50 ml   40p     

155,00 zł
30330-101 | 50 ml   40p     

155,00 zł
30330-2 | 50 ml   40p     

155,00 zł
Cena zestawu

Suma cen poszczególnych 
produktów 465,00 zł

399,00 zł

30334   
84p 

3630 | 50 ml   40p     

155,00 zł

ESSENCE OF AMBER
Esencja energii i radości ukryta 
w kompozycji ziaren tonka, 
wanilii, paczuli, wiśni, 
mandarynki, bergamotki, 
kwiatów pomarańczy i róży.
orientalny · pudrowy · 
uwodzicielski

EAU DE PARFUM

ESSENCE OF MARINE
Przejrzysta świeżość i magia 
wyjątkowych chwil. Bergamotka, 
nuty cytrusowe i wodne, 
konwalia, ylang-ylang, 
sandałowiec i cedr.
wodny · kwiatowy · 
inspirujący

EAU DE PARFUM

ESSENCE OF ROSE
Piękno romantycznych 
momentów zaczarowane  
w zmysłowej esencji róży, 
piżma i jaśminu.

kwiatowy · owocowy · 
zmysłowy

EAU DE PARFUM

W ZESTAWIE TANIEJ

LIGHTNING 
ZESTAW

Essence of marine, Eau de Parfum 
Essence of rose, Eau de Parfum
Essence of amber, Eau de Parfum

Zmysłowy symbol uczucia: pełen 
ciepła i romantyzmu. Lovingly
– wyznanie miłości od Bruce‘a Willisa 
dla ukochanej żony Emmy.
Emma Heming-Willis prezentuje także 
kolekcję trzech wyjątkowych,
magicznych zapachów Lightning 
Collection, które wyrażają
niezapomniane momenty w życiu. 
Piękno tych kompozycji podkreśla
niezwykły blask prawdziwych 
kryształów Swarovski®.

Zmysłowe, magiczne,
pełne blasku

LOVINGLY 
BY BRUCE WILLIS
EAU DE PARFUM
Kwiatowy · Zielony · 
Elegancki



30600 | 50 ml    28p

105,00 zł
30610 | 50 ml    28p

105,00 zł

SHINE BY NIGHTSHINE BY DAY

Bądź promienna 
każdego dnia
Ożywcza energia, pełna blasku lekkość i czysta 
radość z każdej chwili. Ten zapach sprawi, że 
poczujesz się promiennie i kwitnąco.
Delikatna, kwiatowa kompozycja świeżej zieleni, 
różowego pieprzu, subtelnych fiołków, wanilii i 
drzewa sandałowego doda Ci blasku!

Poczuj się
królową nocy
Urzeczona pięknem nocy podziwiasz rozgwieżdżone niebo. 
Roztaczasz wokół siebie wyjątkową aurę fascynującej 
kobiecości. Zmysłowy zapach z jaśminem i tuberozą oraz 
szczyptą ciepłej wanilii i kuszącego miodu sprawia, że 
czujesz się w tej chwili jak królowa nocy.
Potrząśnij flakonikiem i zobacz roztańczone gwiazdki!

Eau de ParfumEau de Parfum



30134 | 50 ml   28p     

105,00 zł
30150 | 50 ml   28p     

105,00 zł
30404 | 50 ml   28p     

105,00 zł
30372 | 50 ml   28p     

105,00 zł
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BEAUTY QUEEN
EAU DE PARFUM

SENSUAL GRACE
EAU DE PARFUM

 
HAREM
EAU DE PARFUM

 
FEMME NOBLESSE
EAU DE PARFUM

Orientalna 
pokusa

Klasyka 
elegancji

Ten dzień
należy do Ciebie

Zmysłowe 
piękno

Elegancki, pudrowy zapach prezentuje się
klasycznie i ponadczasowo. Wyjątkowa
kompozycja z kwiatami pomarańczy, ylang-
ylang, wanilią i cennym absolutem tonka.
Fascynujący, kuszący zapach dla kobiet,
które chcą podkreślić swój charakter i styl.

Fascynujący czar orientu. Harem powstał dzięki
porywającej kombinacji soczystej mandarynki 
i apetycznego karmelu czekoladowego.
Upajająca wanilia i silna nuta paczuli dopełniają
tę kuszącą kreację zapachową. Klasyczna
propozycja na romantyczne okazje.

Nowoczesna interpretacja kobiecości: elegancja,
lekkość i intrygująca zmysłowość. Sensual Grace
to fascynująca kompozycja z różą, wanilią,
jaśminem i aromatyczną, słodką nutą gourmand. 
Kuszący zapach, który przeniesie Cię do świata
marzeń oraz podkreśli zmysłowy, kobiecy wdzięk.

Swoim urokiem i tym
zapachem możesz podbić
cały świat. Nie może go
zabraknąć w Twojej torebce!
Mieszanka nut soczyście
świeżej  mandarynki,
romantycznej róży 
i uwodzicielskiego piżma.



3650 | 50 ml   28p     

105,00 zł
30095 | 50 ml   28p     

105,00 zł
3250 | 50 ml   28p     

105,00 zł
30386 | 50 ml   28p     

105,00 zł

Cudownie 
owocowy

Wydobądź 
swój blask
Odważna, inspirująca, naturalna i romantyczna.
Eksplozja owocowej bergamotki, kwiatów 
pomarańczy, jaśminu i upajającej paczuli wyraża 
nowoczesny, kobiecy styl. Idealna propozycja na 
wieczorne wyjście oraz specjalne okazje.

 
HEART & SOUL
EAU DE PARFUM

 
BRILLIANT LOOK
EAU DE PARFUM
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Inspirująco 
świeży

 
ROCKIN’ ROMANCE
EAU DE PARFUM

Lekki 
i zmysłowy

 
PSEUDONYM
EAU DE PARFUM

TOP 
SELLER

Heart & Soul to symbol pewnej siebie kobiecości.
Inspirująca i pełna pasji kompozycja niczym
musujący koktajl czarnej porzeczki, czerwonej 
śliwki, czerwonej pomarańczy i nuty piżma
podkreśla wyjątkową aurę kobiety. Soczyście
owocowy, kobiecy i pełen emocji zapach.

Urocza nieśmiałość przemienia się w pewną siebie 
zmysłowość. Pseudonym oczarowuje tajemniczą, kobiecą 
kompozycją nut brzoskwini, owocu liczi oraz 
upajającego fiołka i drzewa sandałowego.

Zapach dla spontanicznych kobiet pełnych
temperamentu. Wyjątkowa kreacja tętni energią
dzięki orzeźwiającym owocom cytrusowym 
i emanuje zmysłowością dzięki romantycznym
różom oraz nutom ambry i ciepłego cedru. 
Prawdziwa eksplozja świeżości pełna
różnorodnych niuansów, idealna na każdy
dzień pełen wyzwań.



EAU 
DE PARFUM

62,90 zł
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3295-106 | 50 ml   16p    3295-223 | 50 ml   16p     3295-126 | 50 ml   16p     

3295-220 | 50 ml   16p     3295-124 | 50 ml   16p     3295-127 | 50 ml   16p     

Świat zapachów
LR Classics

Wybierz się w fascynującą podróż w krainę zapachów.
Pozwól się uwieść zmysłowym nutom zapachowym
w najpiękniejsze miejsca na świecie.
Co powiesz na wizytę w luksusowym, nadmorskim
kurorcie Marbella, przechadzkę po Alei Gwiazd
w Los Angeles i romantyczny weekend w Santorini?
Brzmi kusząco, prawda?

LR ZAPACHY DLA PAŃ

01 LR Classics   
HAWAII
Wspomnienie wakacyjnej miłości. 
Egzotyczna kompozycja z nutami 
cynamonu, heliotropu, wanilii 
i fasoli tonka.

Eau de Parfum

03 LR Classics   
ANTIGUA
Jak gorące pocałunki na białej 
plaży. Symfonia kwiatowa 
z nutami róży, irysa, fiołka 
i jaśminu.

Eau de Parfum

05 LR Classics   
WALENCJA
La Dolce Vita! Beztroska 
radość życia 
i śródziemnomorska 
atmosfera. Inspirujący zapach 
z owocami cytrusowymi, 
nutami kwiatowymi 
i upajającym piżmem. 
Eau de Parfum

02 LR Classics   
SANTORINI
Przywodzi na myśl fascynujący 
wschód słońca. Urzeka nutami 
frezji, jaśminu i piżma.

Eau de Parfum

04 LR Classics   
MARBELLA

Eau de Parfum

06 LR Classics   
LOS ANGELES

Eau de Parfum

Zapach pełen glamour, 
tętniący energią. 
Orzeźwiający, musujący 
koktajl z nutami gruszki, 
konwalii, kwiatu lotosu 
i szczyptą drzewa 
sandałowego.

Pełna wdzięku pokusa
i prawdziwy luksus.
Cytrusowa bergamotka, 
róża i jaśmin łączą się
z cenną paczulą. 



199,00 zł
30540 | 50 ml  54p

30550   90p

Suma cen poszczególnych produktów

359,00 zł
398,00 zł

Cena zestawu   

W ZESTAWIE TANIEJ
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Eau de Parfum for men

PURE
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Drzewny – korzenny –  
charyzmatyczny

Postaw na autentyczność i naturalność.  
Zgodnie z tą dewizą, znany projektant mody Guido Maria 
Kretschmer stworzył zapach PURE, który towarzyszy Ci na 
co dzień i inspiruje do tego, żeby po prostu być sobą. To 
kompozycja pełna pozytywnej energii i czystej radości 
życia.  

Zapach PURE by Guido Maria Kretschmer for Men otwiera 
charyzmatyczna nuta głowy, która przechodzi w pełną 
różnorodnych niuansów nutę serca oraz korzenną, 
aromatyczną bazę.

Autentyczność. Naturalność. 
Po prostu bądź sobą.

Męskie połączenie szafranu, drzewa 
gwajakowego i ambry.

BY GUIDO MARIA 
KRETSCHMER

PURE BY GUIDO MARIA 
KRETSCHMER
ZESTAW
Eau de Parfum for women
Eau de Parfum for men

Zapach damski PURE by Guido Maria 
Kretschmer znajdziesz na stronie 127



30220 | 50 ml   40p     

155,00 zł

Cena zestawu

Suma cen poszczególnych produktów 310,00 zł

279,00 zł

30230   
63p 
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„Perfumy mają uwodzić
i budzić emocje“.

LR ZAPACHY DLA PANÓW

Podobnie jak zapach dla kobiet, również męska wersja nosi znamiona 

rozpoznawalnego stylu projektanta mody. Efektem tej współpracy jest 

ponadczasowa, wyjątkowa i wysublimowana kompozycja pełna 

eleganckich, świeżych i aromatycznych esencji, które stopniowo 

uwalniają swój niepowtarzalny charakter.

Haute parfum
for Men 
by Guido Maria 
Kretschmer

Detal ma znaczenie: 
każdy flakon 
w stylowym, 
kunsztownym pudełku, 
wyścielonym 
elegancką satyną 
i opatrzonym cytatem 
projektanta.

HAUTE PARFUM  
       FOR YOUR HOME

Teraz dostępne są również 
świece zapachowe 
zainspirowane kolekcją 
projektanta: HAUTE PARFUM 
FOR YOUR HOME.

by Guido Maria Kretschmer

Więcej informacji na stronie 128.

EAU DE PARFUM FOR MEN

HAUTE PARFUM
by Guido Maria 
Kretschmer

Wysublimowana kompozycja 
świeżych, aromatycznych nut 
bergamotki, pieprzu i 
akordów skórzanych.

W ZESTAWIE TANIEJ

GUIDO MARIA KRETSCHMER 
ZESTAW

Eau de Parfum for Women,
Eau de Parfum for Men

Więcej o zapachu dla kobiet
na stronie 129



2950 | 50 ml   40p     

155,00 zł
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30505 | 50 ml   40p     

155,00 zł

Absolutely 
  privateNominowany do:

Powiew 
nieśmiertelności

 
BRUCE WILLIS
EAU DE PARFUM

LR ZAPACHY DLA PANÓW

BRUCE WILLIS 
PERSONAL EDITION
EAU DE PARFUM

Twardzi faceci żyją wiecznie.
Prostolinijny, męski i niekonwencjonalny
zapach bohatera akcji: zdecydowane
nuty drzewa sandałowego i pikantnego
pieprzu napotykają ziemisty wetiwer 
i orzeźwiające nuty grejpfruta.
Pierwszy zapach sygnowany nazwiskiem 
Bruce‘a Willisa – to już prawdziwa legenda.

Owoce cytrusowe i paczula tworzą świeże preludium,
a aromatyczne nuty, uszlachetnione szczyptą tabaki
emanują charakterystyczną, męską elegancją. Mocna
nuta głębi ze zmysłowym akordem skóry i kosztownym 
oud nadaje zapachowi indywidualny charakter, który
odzwierciedla Bruce‘a Willisa prywatnie.



30000 | 50 ml   28p     

105,00 zł
30027 | 50 ml   28p     

105,00 zł
1580 | 50 ml   28p     

105,00 zł
30190 | 50 ml   28p     

105,00 zł
30414 | 50 ml   28p     

105,00 zł
3430 | 50 ml   28p     

105,00 zł
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JUST SPORT
EAU DE PARFUM

RACING
EAU DE PARFUM

OCEAN’SKY
EAU DE PARFUM

 
METROPOLITAN MAN
EAU DE PARFUM

 
TERMINATOR
EAU DE PARFUM

 
JUNGLE MAN
EAU DE PARFUM

TOP 
SELLER

Ekstremalnie 
sportowy

Zastrzyk 
adrenaliny
Ekscytujący, dynamiczny zapach 
dla mężczyzn, którzy lubią wyzwania 
i wciąż na nowo definiują swoje cele! 
Zapach przyciąga nutami soczystej 
pomarańczy, kardamonu, kuszącego 
jaśminu i mocnego cedru.

Zdobywca 
oceanu

Dla światowych 
mężczyzn
Nowy York, Londyn, Paryż, Milan, Tokio – 
klimat światowych metropolii zamknięty 
w eleganckim, swobodnym, zmysłowym, 
modnym zapachu. Perfekcyjne połączenie 
cytrusowej bergamotki, czekolady, 
syczuańskiego pieprzu oraz męskiej nuty 
wetiweru.

To jest Twój czas

Wyrazisty, tajemniczy i bezkompromisowy 
zapach, który przyciąga absolutnie męskim 
charakterem i klasyczną, ponadczasową 
elegancją. Cytrusowa nuta bergamotki 
otoczona cytryną i charyzmatyczną ambrą 
tworzą świeżą i wyrafinowaną kompozycję.

Wolność życia 
pełnego przygód
Życie dzikie i niezależne. Każdy dzień przynosi
ze sobą nową przygodę. Zapach fascynuje
połączeniem lawendy, zielonej mięty
i szlachetnych ziaren tonka.

Uderzenie fal i przypływ sportowych 
emocji. Zapach kusi morską świeżością 
dzięki połączeniu cytrusowej bergamotki, 
melona, eukaliptusa i paczuli. Lekkie, 
orzeźwiające nuty pozwalają poczuć klimat 
lata o każdej porze roku.

Perfekcyjne połączenie sportu, elegancji
i męskości. Świeże owoce cytrusowe,
dynamiczny, pikantny imbir i aromatyczny
kardamon łączą się ze zmysłowymi,
eleganckimi nutami drzewnymi i piżmem, 
wyrażając swobodny, sportowy styl.



EAU 
DE PARFUM

62,90 zł

3295-151 | 50 ml   16p   

3295-259 | 50 ml   16p   

3295-260 | 50 ml   16p    

3295-261 | 50 ml   16p   

3295-162 | 50 ml   16p     

LR Classics –
spontaniczny wyjazd   
    czy podróż życia?

Masz duszę podróżnika i fascynują Cię słynne metropolie? 
Egzotyczny Singapur, luksusowe Monako, nowoczesny 
Boston – każde z tych miejsc ma swój niepowtarzalny klimat, 
który na długo pozostaje w pamięci. Wybierz się w podróż
życia i poczuj prawdziwy smak przygody.

01 LR Classics
SINGAPUR
Uwodzicielski i tajemniczy. 
Pełen kontrastów 
i fascynujący. Orientalne, 
korzenne akordy łączą się 
z drzewem cedrowym 
i wanilią.

Eau de Parfum

02 LR Classics
MONAKO

Eau de Parfum

03 LR Classics
SZTOKHOLM
Skandynawska stolica 
trendów: design, moda 
i tętniące energią imprezy. 
Lekko drzewny zapach 
z nutami cedru, ambry 
i bergamotki.

Eau de Parfum

04 LR Classics  
NIAGARA

Eau de Parfum

05 LR Classics   
BOSTON

Eau de Parfum

Dla spragnionych życia.
Połączenie różnorodnych
zapachów i kultur. Świeża,
owocowa kompozycja jabłka 
i pomarańczy łączy się
z aromatycznymi nutami 
drzewnymi i ambrą.

Potężne wodospady
i nieokiełznana siła natury
zamknięte w kompozycji
morskich nut dopełnionej
świeżą miętą i drzewem 
cedrowym. 

Fascynacja luksusem
i elegancją. Miks soczystego
grejpfruta, kosztownej ambry 
i wykwintnych akordów 
drzewnych.



147 LR ZAPACHY DLA PANÓW



149  |

Stwórz idealny make-up na każdą okazję.
Z naszymi liniami kosmetycznymi masz wiele
indywidualnych możliwości – od delikatnego,
naturalnego makijażu na co dzień, poprzez
elegancki, biznesowy look, aż po makijaż
wieczorowy w stylu glamour.

Luksusowe kosmetyki LR DELUXE w jakości
salonu urody to profesjonalne produkty
do makijażu, które spełnią najwyższe
oczekiwania. Jedwabiste tekstury
i rozświetlające niuanse dodają blasku
i gwarantują idealne wrażenie. 

LR COLOURS to pełna radosnych kolorów linia
makijażowa dedykowana kobietom, które
podążają za trendami. Szeroki wachlarz
produktów, takich jak cienie do powiek, róż,
pomadki i lakiery do paznokci pozwalają
wyrazić niepowtarzalny styl.

DOSKONAŁY STYL
PERFEKCYJNY MAKIJAŻ,



40062   45p

169,00 zł

40060   39p

149,00 zł

40061   45p

169,00 zł

40063   30p

109,00 zł

40064   29p

109,00 zł

40067   13p

48,90 zł

40066   22p

82,90 zł

40065   19p

73,90 zł

3,5 g   22p   
1 | 11130-1 Signature Red
2 | 11130-2 Camney Red 
3 | 11130-3 Peppy Tomato
4 | 11130-4 Sensual Rosewood
5 | 11130-5 Soft Beige 
6 | 11130-6 Light Chocolate

79,90 zł

4 ml   16p   
11131-1 Dramatic Rosewood
11131-2 Pink Brilliance
11131-3 Nude Shine
11131-4 Berry Glam
11131-5 Orange Flash 
11131-8 Rose Temptation

59,90 zł
Cena zestawu

Suma cen poszczególnych produktów 910,70 zł

739,00 zł

40068   
155p 

Perfekcyjnie 
podkreślone usta

•   Delikatna, kremowa konsystencja                   
i intensywne kolory już                             
po pierwszym nałożeniu

•    Innowacyjna tekstura                                    
dla olśniewającego efektu                             
i uwodzicielskiej głębi koloru

•    Równomierny i długotrwały efekt, 
jedwabiście miękkie usta

•   Połyskujące, żywe kolory 
•    Efekt 3D: usta sprawiają 

wrażenie pełniejszych
•    Ze składnikami pielęgnacyjnymi

01 POMADKA DO UST
High Impact Lipstick

02 BŁYSZCZYK 
DO UST
Brilliant Lipgloss

Modelka ma 
nałożoną 
pomadkę High 
Impact Lipstick 
11130-1; 
Signature Red

07 | PĘDZEL DO BRWI 
I EYELINERA
•   Do stylizacji brwi oraz 

nakładania płynnego 
eyelinera

01 | PĘDZEL DO PODKŁADU
•   Do nakładania płynnego              

i kremowego podkładu

02 | PĘDZEL DO PUDRU
•   Równomierne nakładanie 

pudru sypkiego                          
i prasowanego 

03 | PĘDZEL DO RÓŻU
•   Precyzyjne nakładanie różu 

w pudrze

04 | PĘDZEL DO CIENI
•   Równomierne nakładanie 

cieni do powiek

05 | BLENDER DO CIENI
•   Idealny do rozcierania cieni 

do powiek

06 | SZCZOTECZKA 
DO BRWI I RZĘS
•   Nadaje brwiom idealny 

kształt, rozdziela rzęsy

08 | PĘDZELEK DO UST
•   Idealny do precyzyjnego 

nakładania pomadki

Do makijażu modelki użyto różu Perfect Powder Blush 11113-1

Zestaw wszystkich pędzli

ZESTAW PĘDZLI



11188 | 10 ml   25p     

89,90 zł
(899,00 zł/100 ml)

11127 | 5,5 ml   38p     

139,00 zł

11125 | 9 ml   16p     

59,90 zł

11190 | 125 ml   16p     

59,90 zł
(47,92 zł/100 ml)

4 x 0,5 g   38p    
01 | 11150-1  Night Rock
02 | 11150-3  Velvet Vintage
03 | 11150-8  Secret Dawn
04 | 11150-10  Delighted Nude
05 | 11150-12 Sublime Marine

139,00 zł

  11120-2 Velvet Violet

  11120-3 Moonlight Silver

  11120-6 Satin Brown

  11120-7 Gorgeous Grey

46,90 zł

0,37 g   13p

 11121-1 Bright Liquid   

 11121-2 Dark Liquid

51,90 zł

6 ml   14p  

56,90 zł

1,1 ml  15p  
               11199-1 Deep Black

01 FANTASTYCZNA MASCARA
Fantastic Mascara

TOP
SELLER

TOP
SELLER

•   Jeszcze grubsze, dłuższe i bardziej wyraziste: 
genialne, ultra czarne rzęsy z efektem 3D

•    Inteligentna potrójna konsystencja: z każdym 
nałożeniem więcej koloru, więcej objętości, 
większa wyrazistość

•    Niezwykła struktura szczoteczki: faliste 
włókna gwarancją perfekcyjnego efekt 

•    Niesamowity efekt „sztucznych rzęs“

 *  Maksymalna zmierzona długość rzęs po 6 
tygodniach: aż do 35% dłuższe rzęsy.

**  Badanie naukowe przeprowadzone przez  
renomowany instytut Dermatest GmbH.  
Wynik: kwiecień 2014. W badaniu  
uczestniczyło 20 kobiet. Stosowanie:  
serum nakładano na górne rzęsy 
dwukrotnie w ciągu dnia. Okres 
stosowania: 12 tygodni (tymczasowy 
wynik po 6 tygodniach)

02 AKTYWUJĄCE SERUM DO 
RZĘS Activating Lash Serum 
•   Łagodne dla skóry serum do rzęs z kompleksem 

substancji czynnych stymulujących wzrost
•    Udowodniony efekt: przedłuża rzęsy i zwiększa 

ich gęstość** 
•    Aż do 35% dłuższe rzęsy już po 6 tygodniach*
•    Zmniejszone wypadanie rzęs i maksymalna 

gęstość

03 BAZA POD MASCARĘ
Lash Booster
•   Baza pod każdy tusz do rzęs 
•   Wzmacnia efekt tuszu do rzęs                          

i wyczarowuje niesamowitą objętość
•    Mikrowłókna zawarte w białej teksturze 

sprawiają, że rzęsy wydają się dłuższe              
i bardziej wyraziste

PŁYN DO DEMAKIJAŻU OCZU
Eye Make-up Remover
•   2-fazowy system: pielęgnacja i oczyszczanie
•    Starannie i bez śladów usuwa nawet 

wodoodporny makijaż
•    Nie pozostawia tłustej warstwy na skórze
•   Pielęgnujące substancje czynne dbają 

o wrażliwą i suchą skórę wokół oczu
•   Wstrząsnąć przed użyciem

TOP
SELLER

Oczaruj spojrzeniem z luksusową 
kolekcją cieni do powiek

POCZWÓRNE CIENIE DO POWIEK 
Artistic Quattro Eyeshadow
•   Perfekcyjnie dobrane odcienie, które można łączyć ze sobą 

na wiele sposobów
•    4 kuliste, wypiekane cienie do powiek
•    Satynowa gra kolorów: subtelne i intensywne barwy
•    Jedwabista tekstura i wysoka pigmentacja
•    Konsystencja Wet & Dry: nanosić na sucho lub przy pomocy 

zwilżonego aplikatora

FLAMASTER DO STYLIZACJI KRESEK 
Full Colour Superliner
•   Płynny, łatwy w użyciu eyeliner dla wyrazistego 

makijażu oczu 
•    Intensywny kolor i długotrwały efekt                            

aż do 12 godzin 
•    Filcowa końcówka umożliwia wykonanie  

precyzyjnej, eleganckiej kreski za jednym 
pociągnięciem

•    Nakładać na czystą skórę

ŻEL DO STYLIZACJI BRWI 
Perfect Browstyler
•   Fluid do koloryzacji, stylizacji oraz 

podkreślenia brwi 
•    Trwały, naturalny efekt
•    Koloryzuje włosy (a nie skórę)

METALICZNY EYELINER 
Metallic Eyeliner
•   Delikatna, kremowa konsystencja
•    Bardzo trwały, wodoodporny
•    Zakończony zdejmowaną temperówką 

oraz zintegrowaną gąbką do rozcierania 
kresek
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30 ml   32p 
1 | 11116-1 Porcelain 
2 | 11116-2 Light Beige
3 | 11116-3 Beige 
4 | 11116-4 Dark Beige 
5 | 11116-5 Beige Noisette 
6 | 11116-6 Hazelnut

119,00 zł
(396,67 zł/100 ml)

8,5 g   32p     
11117-101 Porcelain
11117-102 Light Beige
11117-103 Beige 
11117-104 Dark Beige
11117-105 Beige Noisette
11117-106 Hazelnut

119,00 zł
(1.400,00 zł/100 g)

11115 | 30 ml   27p     

99,90 zł
(333,00 zł/100 ml)

11108 | 2,2 g   18p     

69,90 zł
11118 | 3,6 g   19p     

72,90 zł

11109-101 | 2,5 ml Porcelain 24p

11109-102 | 2,5 ml Ginger 24p

89,90 zł

11113-1 | 11,8 g Ruddy Rose 27p     
11113-2 | 11,1 g Petal Peach 27p     

99,90 zł
(846,61 zł/100 g)
(900,00 zł/100 g)

11114 | 11 g   27p     

99,90 zł
(908,18 zł/100 g)

11111 | 12 g   32p     

119,00 zł
(991,67 zł/100 g)

11112 | 10 g   30p     

119,00 zł
(1.190,00 zł/100 g)

11110 | 10 g   32p     

119,00 zł
(1.190,00 zł/100 g)

BAZA POD PODKŁAD 
Radiant Skin Primer
•    Koryguje niedoskonałości                  

i przedłuża trwałość makijażu, 
tuszuje pory

•    Pigmenty na bazie diamentów 
rozświetlają cerę

•    Brzoskwiniowy kolor   
 dodaje skórze świeżości

•    Stosuj pod podkład lub 
samodzielnie  

BAZA POD CIENIE 
I POMADKĘ 
Eye- & Lipbase
•   Wygładza i neutralizuje 

odcień skóry
•     Dłuższa trwałość 

pomadki i cieni                      
do powiek 

BŁYSKAWICZNY 
WYPEŁNIACZ 
ZMARSZCZEK 
Fast Wrinkle-Filler
•   Tuszuje zmarszczki, 

nierówności i małe blizny
•    Trwała konsystencja
•    Nakładać pod podkład          

i zostawić do wyschnięcia

ROZŚWIETLACZ  
Bright Highlighter
•  Magiczny: wszelkie oznaki 

zmęczenia znikają
•  Bogaty w składniki odżywcze: 

olejek amarantowy, bisabolol, olejek 
z mirtu australijskiego i OptisolTM

•  Nakładać pod oczy, nad wargi 
oraz na zmarszczki

•  Proste dozowanie – wystarczy 
przekręcić

Absolutnie 
 perfekcyjny
       makijaż  
   jak Twoja 
      „druga skóra“

01 PODKŁAD W PŁYNIE 
Perfect Wear Foundation
•   Jedwabista, średniokryjąca tekstura 

optymalnie „stapia się“ ze skórą 
•    Nieskazitelna, promienna cera bez efektu 

maski 
•    Skuteczny kompleks peptydów dla 

rozświetlenia 
•    Przebadany faktor ochronny SPF 30

02 PODKŁAD W KOMPAKCIE 
Perfect Smooth Compact 
Foundation
•   Kremowy podkład w kompakcie ze średnią 

siłą krycia – idealny w podróży
•    Proste, szybkie nakładanie i tuszowanie 

niedoskonałości dla jeszcze piękniejszej cery 
•    Przebadany faktor ochronny SPF 30

01 RÓŻ   
Perfect Powder Blush
•   Róż w kompakcie – 

intensywne kolory
•    Harmonijnie dopasowane, 

matowe kolory wyczarowują 
świeże akcenty i podkreślają 
policzki  

•    Dwa odcienie można nakładać 
samodzielnie lub łączyć ze 
sobą

02 PUDER BRĄZUJĄCY 
Sun Dream Bronzer
•   Ultra lekki, prasowany puder: 

można go nakładać 
równomiernie na całej twarzy 
lub akcentować policzki

•    Idealne połączenie dwóch 
kolorów dla równomiernego 
efektu i naturalnej świeżości

•    Wakacyjna cera przez cały rok

03 PUDER 
UNIWERSALNY  
Hollywood Powder 
Multicolour
•   Idealny na każdy dzień,             

dla każdej karnacji
•    Żółty zapewnia promienny, 

świeży wygląd
•    Beżowy wyrównuje koloryt
•    Zielony tuszuje zaczerwienienia
•  Efekt to utrwalony makijaż oraz 

delikatna, równomierna                              
i promienna cera 

04 PUDER DWA 
KOLORY 
Hollywood Powder 
Duocolour
•   Żółty jest idealny dla porannej 

świeżości, tuszuje cienie                
i niedoskonałości oraz dba                         
o promienną cerę 

•    Fiolet zapewnia świeży, witalny 
wygląd również wieczorem 
– odbija światło i ożywia 
poszarzałą skórę

•    Efekt: utrwalony makijaż, 
delikatna, równomierna                       
i promienna cera 

05 PUDER VELVET 
TOUCH 
Micro Powder
•  Najwyższej jakości 

puder wielofunkcyjny
•   Lekka, mikroskopijna 

tekstura zapewnia 
jedwabisty, 
transparentny                 
i równomierny efekt

•   Redukuje połysk                        
i wyrównuje koloryt 

Doskonałe 
wykończenie 

makijażu:
delikatne czy 

wyraziste?

155 LR DELUXE PODKŁADY I  PUDRY

TOP
SELLER



  10006-1 Cashmere Creme 

  10006-2 Cashmere Brown

2,5 ml   10p

35,90 zł

2 x 1,25 g   11p

39,90 zł

10004   11p
2 x 4,6 g

39,90 zł

4,9 g & 1,3 g   11p

39,90 zł

  10005-1 Absolute Black

  10005-2 Dark Brown

01 | 10420-1  Mint ’n’ Pine Green
02 | 10420-3  Sky ’n’ Water
03 | 10420-4  Rose ’n’ Grey
04 | 10420-6  Taupe ’n’ Bronze 
05 | 10420-7  Cashmere ’n’ Copper
06 | 10420-8  Mauve ’n’ Plum
07 | 10420-9  Gold ’n’ Bronze
08 | 10420-10  Vintage Rose ’n’ Grape

10002-1 Absolute Black

10002-4 Dark Brown

10002-5 Night Blue

10 ml   14p  

46,90 zł
(469,00 zł/100 ml)

10386 Absolute Black

11 ml   13p   

46,90 zł 
(426,36 zł/100 ml)

10266 Absolute Black

7 ml   13p

46,90 zł 
(670,00 zł/100 ml)

  10001-101 Soft Snow

  10001- 2 Dark Coal

  10001-104 Cold Blue

  10001-105 Soft Ashes

  10001- 6 Olive Green

  10001-107 Dark Hazel

1,1 g   8p

28,90 zł

156 LR COLOURS MAKIJAŻ OCZU
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EYELINER W PŁYNIE  
Liquid Eyeliner
•  Intensywny, kryjący kolor
•  Precyzyjne, proste linie
•  Szybkoschnący i trwały
•  Przed użyciem wstrząsnąć

CIENIE DO POWIEK 
Eyeshadow
•   Podwójna moc kolorów 
•    Połyskujące, intensywne kolory 
•    Delikatna, pudrowa 

konsystencja z drobinkami 
odbijającymi światło

•    Z czystymi minerałami 
 i Phycocorail®

ROZŚWIETLAJĄCY 
OŁÓWEK DO POWIEK  
Eyelid Highlighter
•  Dwie końcówki: na dzień  

i na noc
•  Delikatny róż na dzień
•  Lśniąca biel na wieczór
•  Optycznie powiększa oko
•  Nanosić bezpośrednio pod 

łukiem brwiowym

PODWÓJNY OŁÓWEK DO BRWI 
Eyebrow Double Pencil
•  Podkreśla brwi naturalnie i wyraziście
•  Strona cienka: wypełnianie i podkreślanie
•  Strona gruba: malowanie 

WSKAZÓWKA: idealny również jako cień 
do powiek!

01 POGRUBIAJĄCO – 
PODKRĘCAJĄCY TUSZ 
DO RZĘS  
Volume & Curl Mascara 
•  Wyczarowuje niezwykłą objętość, 

delikatnie oddziela rzęsy
•  Lekko wygięta szczoteczka 

fantastycznie podkręca rzęsy
•  Także dla oczu wrażliwych  

i osób noszących soczewki 
kontaktowe

02 MAKSYMALNIE 
POGRUBIAJĄCY TUSZ 
DO RZĘS 
Extreme Volume Mascara
•  Niezwykle pełne, wyraziste, 

maksymalnie pogrubione rzęsy
•  Dzięki kompozycji specjalnie 

dobranych wosków rzęsy pozostają 
miękkie, elastyczne i pogrubione

•  Stożkowaty kształt szczoteczki 
optycznie powiększa oczy

•  Łatwe tuszowanie rzęs nawet 
w kącikach oczu i na dolnej 
powiece dzięki spiczasto 
zakończonej szczoteczce 

03 WODOODPORNY, 
WYDŁUŻAJĄCO-PODKREŚLAJĄCY 
TUSZ DO RZĘS  
Length & Definition Mascara, 
waterproof

•  Perfekcyjnie podkreślone, optycznie 
wydłużone rzęsy

•  Wodoodporna, bardzo trwała 
konsystencja

•  Specjalna szczoteczka „high definition“ 
optycznie wydłuża i idealnie rozdziela 
rzęsy

KREDKA DO OCZU Kajal
•  Intensywne kolory
•  Łatwe nakładanie
•  Wyjątkowo trwała
•  Idealna do zaznaczania konturów



01 | 10229-101 Light 
02 | 10229-102 Medium / Dark   

61,90 zł
(206,33 zł/100 ml)

30 ml   16p 

10060-1 Light Sand
10060-2 Medium Sand
10060-3 Light Caramel 
10060-4 Medium Caramel
10060-5 Dark Sand
10060-6 Dark Caramel

30 ml   17p 

59,90 zł
(199,67 zł/100 ml)

10062-1 Sun Shine
10062-2 Light Beige
10062-3 Dark Beige
10062-4 Soft Moss

2,5 g   9p

32,90 zł

15 g   10064   17p

59,90 zł
(399,33 zł/100 g)

4 g   13p   

46,90 zł
10441-1 Warm Peach 
10441-2 Cold Berry 
10441-4 Warm Berry 
10441-5 Cold Apricot

150 ml   10377   8p

28,90 zł
(19,27 zł/100 ml)

9 g   15p

56,90 zł
10440-1 Sand
10440-2 Caramel
10440-3 Apricot

18 g   10068   17p

59,90 zł
(332,78 zł/100 g)

30 ml   17p

59,90 zł
(199,67 zł/100 ml)
10061-207 Light Sand
10061-202 Medium Sand
10061-203 Light Caramel 
10061-204 Medium Caramel
10061-205 Dark Sand
10061-206 Dark Caramel

159 LR COLOURS PODKŁADY I  PUDRY
KREM BB
•  Multitalent dla pięknej cery
•  Codzienna pielęgnacja 5 w 1 

1. Nawilża 
2. Tuszuje niedoskonałości 
3. Wyrównuje koloryt cery 
4. Matuje cerę 
5. Filtr UV SPF 15
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SELLER

TOP
SELLER

KREMOWY PODKŁAD POD MAKIJAŻ 
Cream Make-up
•  Delikatny, kremowy, kryjący podkład pod makijaż
•  Długotrwały i matowy efekt aż do 12 godzin
•  Zwiększenie nawilżenia skóry
•  Odbijające światło mikropigmenty dla wyrównania 

niedoskonałości cery

BEZTŁUSZCZOWY PODKŁAD  
POD MAKIJAŻ  
Oilfree Make-up
•   Średniokryjący podkład o delikatnej 

konsystencji fluidu
•   Długotrwały: najdrobniejsze cząsteczki pudru 

dla długotrwałego, matowego efektu
•      Kompleks NMF wyrównuje poziom nawilżenia
•    Odbijające światło mikropigmenty dla 

wyrównania niedoskonałości cery 

KOREKTOR 
Concealer Stick
•  Korektor Sun Shine (żółty) – optyczna 

redukcja cieni pod oczami
•  Korektor Soft Moss (zielony) – optyczna 

redukcja zaczerwienienia
•  Łatwy w rozprowadzaniu, perfekcyjne krycie
•  Efekt naturalnego wyglądu
•  Z olejem z awokado
•  Nawilżenie dzięki zawartości Aloe Vera

SYPKI PUDER MINERALNY  
Loose Powder
•   Jedwabista, lekka konsystencja dla 

naturalnego efektu
•    Perfekcyjne utrwalenie dla pięknej, 

gładkiej cery
•    Transparentny, do każdego odcienia
•    Z czystymi minerałami

RÓŻ MINERALNY 
Blush
•    Lekka tekstura dla świeżego, 

naturalnego efektu
•    Z czystymi minerałami                                          

i Phycocorail®

•    Z mikroskopijnymi cząsteczkami 
matującymi
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PIANKA 
OCZYSZCZAJĄCA 
Kremowa pianka delikatnie 
oczyszcza skórę i usuwa 
makijaż.

PRASOWANY 
PUDER MINERALNY 
Pressed Powder
•   Perfekcyjnie matuje cerę 

– idealny w podróży
•    Delikatna, lekka tekstura 

pozwala skórze oddychać
•    Z czystymi minerałami                     

i Phycocorail®

PEREŁKI BRĄZUJĄCE  
Bronzing Pearls
•  Puder brązujący w formie perełek
•  Nadaje cerze delikatny odcień 

letniej opalenizny
•  Idealne podkreślenie także 

policzków i dekoltu



4,5 g   11p

39,90 zł

 01|  10431-101 Warm Rose
 02|  10431-102 Magic Mauve 
 03|  10431-103 Juicy Rose 
 04|  10431-104 Orange Toffee
 05|  10431-105 Midnight Plum 
 06|  10431-107 Hot Chili
 07|  10431-108 Brown Rose

  01| 10032-1 Warm Rose

  02| 10032-2 Magic Mauve

  03| 10032-103 Juicy Rose

  04| 10032-4 Orange Toffee

  05| 10032-5 Midnight Plum

  06| 10032-7 Hot Chili

  07| 10032-8 Brown Rose

1,16 g   6p

21,90 zł

01 | 10031-1 Crystal Caramel
02 | 10031-2 Crystal Rose
03 | 10031-3 Crystal Peach

04 | 10031-4 Crystal Mauve
05 | 10031-5 Crystal Plum
06 | 10031-6 Crystal Berry

1,6 g   9p

32,90 zł

01 | 10029-201  
  Smoothy Rose
02 | 10029-202  
  Smoothy Pink
03 | 10029-203  
  Smoothy Red

10 ml   8p   

28,90 zł
(289,00 zł/100 ml)

10405 | 5,5 ml   8p     

28,90 zł

10404 | 5,5 ml   6p     

24,90 zł

10403 | 5,5 ml   6p     

24,90 zł

10402 | 5,5 ml   8p     

28,90 zł

10401 | 5,5 ml   8p     

28,90 zł

823   4p

14,90 zł

100 ml   10094   10p

34,90 zł

100 ml   10095   7p

24,90 zł

15 ml   10303   13p

46,90 zł
(312,67 zł/100 ml)

5,5 ml   6p

24,90 zł

01 | 10400-1  Marshmallow White
02 | 10400-2  Frosty Vanilla
03 | 10400-3  Ballerina Rose
04 | 10400-4  Sandy Beige
05 | 10400-5  Toffee Cream
06 | 10400-6  Latte Macchiato
07 | 10400-7  Happy Coral
08 | 10400-8  Pink Flamenco
09 | 10400-9  Foxy Fuchsia
10 | 10400-10  Red Kiss
11 | 10400-11  Black Cherry
12 | 10400-12  Lady Lilac
13 | 10400-13  Brown Truffle
14 | 10400-14  Smoky Grey

POŁYSKUJĄCA  
POMADKA DO UST  
Glossy Lipstick
•  Perfekcyjne połączenie pomadki 

i błyszczyka
•  Trwała i nawilżająca
•  O uwodzicielskim owocowym smaku

10433 Care Balm   11p

39,90 zł

PIELĘGNACYJNA POMADKA DO UST 
Lipstick Care Balm
•   Łagodna pielęgnacja dla wrażliwej i szorstkiej skóry ust 
•    Chroni i pielęgnuje dzięki zawartości masła cupuaçu                

i witaminy E
•    Naturalny i zadbany wygląd 

BŁYSZCZYK DO UST 
Lipgloss
•  Ultra błyszczące kolory, wyjątkowo 

trwały efekt
•   Pielęgnacja dzięki witaminie E 

oraz ekstraktowi z rozmarynu
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POMADKA DO UST 
Lipstick
•   Intensywne kolory
•  Od uwodzicielskiej 

czerwieni poprzez 
bajeczny róż aż po 
naturalne odcienie brązu

•    Pielęgnacja ust dzięki 
witaminie E 

KONTURÓWKA DO UST Lipliner
•  Idealna do zaznaczania i korygowania konturów
•  Perfekcyjnie dobrana kolorystycznie do pomadek LR Colours

TOP 
SELLER

LAKIER DO PAZNOKCI 
True Colour Nail Polish
•   Perfekcyjna siła krycia, połyskujące, 

intensywne kolory, bardzo wytrzymały 
lakier

•    Profesjonalny pędzelek, który idealnie 
dopasowuje się do kształtu paznokcia 
– precyzyjne malowanie już za jednym 
pociągnięciem

01 „BILLIONNAILS“ WIELOFUNKCYJNY 
PREPARAT DO PAZNOKCI

•   Intensywnie pielęgnujący lakier do 
paznokci

•    Kompleks witamin E, C i F, proteiny  
i wapń wspomagają wzrost paznokci

•    Pielęgnuje, wzmacnia i utwardza 
i zmniejsza łamliwość

02 LAKIER BAZOWY 
Base Coat

•   Baza pod lakier, wygładza paznokcie
•    Chroni przed odpryskiwaniem, przedłuża 

trwałość lakieru

03 UTWARDZACZ DO LAKIERU  
Top Coat

•   Przedłuża trwałość lakieru do paznokci
•    Chroni lakier przed odpryskiwaniem                   

i zarysowaniem 

04 UTWARDZACZ DO PAZNOKCI 
Nail Hardener

•  Wzmacnia paznokcie 
•    Tworzy warstwę ochronną

05 ODŻYWKA DO PAZNOKCI 
Nail Therapy

•   Idealna dla miękkich i łamliwych paznokci
•    Witamina E i ekstrakt z bambusa 

wzmacniają i poprawiają elastyczność
•      Elementy keratyny regenerują paznokcie                  

i wspomagają ich zdrowy wzrost 

PROFESJONALNY 
PILNICZEK DO PAZNOKCI
•  Idealny do naturalnych  

i sztucznych paznokci
•  Piaskowa powierzchnia 

dla sprawnego, dokładnego 
piłowania

4- STRONNA POLERKA 
DO PAZNOKCI
•  Naturalny blask dla Twoich 

paznokci
•  Spiłowuje, wyrównuje, 

wygładza, poleruje
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ZMYWACZ DO PAZNOKCI  
Nail Polish Remover Box
•  Szybkie i dokładne zmywanie lakieru
•  Naturalny olejek z pestek moreli działa 

regenerująco

ZMYWACZ 
DO PAZNOKCI  
Nail Polish Remover
•  Naturalny olejek z pestek moreli 

działa regenerująco
•  Bez acetonu
•  Można nim uzupełniać zmywacz 

do paznokci 10094

SERUM DO DŁONI I PAZNOKCI  
Hand & Nail Serum
•  Dla gładkich dłoni
•  Z olejkiem z pestek winogron i awokado, 

olejkiem jojoba i witaminą E
•  Delikatna pielęgnacja  

wrażliwej skóry
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Podarujmy dzieciom
szansę na lepszą 
przyszłość!

lrgkf.com

Wszystko na temat naszych projektów oraz 
możliwości pomocy znajdziesz na stronie

Konto do wpłaty darowizn na rzecz fundacji LR GKF:  
IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00 
BIC: DRES DE FF 400

Nowa seria dla dzieci LR ALOE VIA Aloe Vera Kids
łączy łagodną pielęgnację i czystą frajdę!

pełna radości
Pielęgnacja 
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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 KRS pod nr KRS 0000203244, NIP: 954-24-74-874, kapitał zakładowy 50.000 zł.

Telefon (32) 351 12 50 , strona internetowa: www.LRworld.com/pl

LR Health & Beauty Systems zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
w katalogu oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku.

Wręczył/a:

LR Health & Beauty 

Systems jest członkiem 

prestiżowego PSSB.

Spełnij marzenie
o pięknie w 5 obszarach
z Beauty Elixirem


