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ΩΡΑ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ -Ώρα για εσάς
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Τα Χριστούγεννα είναι η κατάλληλη εποχή για να αφιερώσουμε χρόνο 
στον εαυτό μας και να κάνουμε ένα διάλειμμα από τους πυρετώδεις 
ρυθμούς της καθημερινότητας. Οι ημέρες αυτές είναι μια καλή ευκαιρία 
να φροντίσουμε τον εαυτό μας, να δώσουμε προτεραιότητα στις δικές μας 
ανάγκες και να ασχοληθούμε με πράγματα που μας φτιάχνουν τη διάθεση.
To πιο πολύτιμο δώρο που μπορείτε να δωρίσετε στους αγαπημένους 
σας, αλλά και στον εαυτό σας, είναι ο χρόνος. Αφιερώστε χρόνο σε 
ό,τι αγαπατε. Συγκεντρώσαμε τις πιο ξεχωριστές ιδέες δώρων που θα 
χαρίσουν χαμόγελα στα αγαπημένα σας πρόσωπα: Ανακαλύψτε τες και 
προετοιμαστείτε για την πιο χαρούμενη εποχή της χρονιάς!

Για κάθε αγορά των 
προϊόντων με αυτό το 
σύμβολο, η LR δωρίζει 
1€ ή 10€ σε μη 
προνομιούχα παιδιά απ’ 
όλο τον κόσμο.

Πολλά από τα 
χριστουγεννιάτικα 
προϊόντα μας 
έρχονται σε 
εντυπωσιακή γιορτινή 
συσκευασία.

Σε γιορτινή 
συσκευασία!



Χαρείτε 
στιγμήκάθ

ε 

1|

3|

2|

4 I Aloe Vera
Figgy Fruit ΣΕΤ

ΕΛ 38,99 € 
ΚΥ 37,49 €

LIMITED EDITION
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΔΩΡΟΥ

ΔΩΡΕ Α 1  Ε ΥΡΩ

20%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



ΩΡΑ ΓΙΑ… Όμορφες Στιγμές

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

  
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 I Aloe Vera Figgy Fruit Peeling Σώματος

2 I Aloe Vera Figgy Fruit Κρεμοντούς

3 I Aloe Vera Figgy Fruit Κρέμα-Gel Σώματος

5CHRISTMAS 2020

Ζήστε κάθε μέρα ξεχωριστές στιγμές 
ευτυχίας! 
Κάντε ένα διάλειμμα για να περιποιηθείτε 
τον εαυτό σας και να αναζωογονηθείτε. 
Παρασυρθείτε από τη θετική αύρα που 
χαρίζει το βιολογικό εκχύλισμα σύκου και 
το gel Aloe Vera.

Το φρουτώδες, γήινο άρωμα αναζωογονεί 
τις αισθήσεις και σας φτιάχνει τη διάθεση 
στη στιγμή.

5 I Cheer Up 
Yourself Essential

Oil Roll-on
Σας φτιάχνει τη διάθεση

όπου κι αν βρίσκεστε!
Απολαύστε μια ευχάριστη αίσθηση ευεξίας όπου κι αν 

βρίσκεστε, χάρη στο πρακτικό Roll-on!
Περιέχει μια φρουτώδη, δροσιστική σύνθεση που σας φτιάχνει 
τη διάθεση: Το ζωηρό έλαιο λεμονόχορτου και το γλυκό έλαιο 

μανταρινιού αναζωογονούν τις αισθήσεις, ενώ μια ζεστή 
αρωματική νότα από έλαιο σανδαλόξυλου, ολοκληρώνει 

το άρωμα και εναρμονίζει ψυχή, σώμα και πνεύμα. 
Απολαύστε μια ευχάριστη αίσθηση ζεστασιάς που 

θυμίζει το άγγιγμα των ηλιαχτίδων στην επιδερμίδα. 
Εφαρμόστε το roll-on στον λαιμό και στους 

καρπούς και απολαύστε τη διπλή του 
δράση!

1| Aloe Vera Figgy Fruit Peeling Σώματος | 27132 | ΕΛ 16,99 € (8,50 € ανά 100 ml) | ΚΥ 16,36 € (8,20 € ανά 100 ml) | 200ml 
2| Aloe Vera Figgy Fruit Κρεμοντούς | 27130 | ΕΛ 14,99 € (6,00 € ανά 100 ml) | ΚΥ 14,39 € (5,76 € ανά 100 ml) | 250ml
3| Aloe Vera Figgy Fruit Body Κρέμα-Gel Σώματος | 27131 | ΕΛ 16,99 € (8,50 € ανά 100 ml) | ΚΥ 16,39 € (8,20 € ανά 100 ml) | 200ml
4| Aloe Vera Figgy Fruit Σετ | 27133 | ΕΛ από 48,97€ 38,99 € | ΚΥ από 47,17€ 37,49 € | Peeling Σώματος + Κρεμοντούς + Κρέμα-Gel Σώματος 
5| LR Cheer Up Yourself Essential Oil Roll-on | 81072 | ΕΛ 16,99 € | ΚΥ 16,39 € | 10 ml

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το Peeling Σώματος απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα με ήπιο 
τρόπο και βελτιώνει την όψη της επιδερμίδας. Απαλλαχθείτε 
από όσα βαραίνουν την επιδερμίδα σας και αναζωογονήστε 
σώμα και την ψυχή! | ΕΛ 16,99 € | ΚΥ 16,36 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Το χαλαρωτικό Κρεμοντούς καθαρίζει απαλά και 
χαρίζει μια ευχάριστη αίσθηση στην επιδερμίδα. 
Απολαύστε το ανάλαφρο άγγιγμα του αφρού και χαρείτε 
κάθε στιγμή! | ΕΛ 14,99 € | ΚΥ 14,39 €

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Η ευεργετική Κρέμα Σώματος προσφέρει πλούσια 
ενυδάτωση. Η Κρέμα περιποιείται την επιδερμίδα 
και σας αγκαλιάζει με ένα μεθυστικό άρωμα που σας 
φτιάχνει τη διάθεση! | ΕΛ 16,99 € | ΚΥ 16,39 €



Βαθιά 
Χαλάρωση1|

3|

4|

2|

5 I Milk & Honey
ΣΕΤ

ΕΛ 53,99 € 
ΚΥ 51,99 €
LIMITED EDITION
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΔΩΡΟΥ

ΔΩΡΕ Α 1  Ε ΥΡΩ

16%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



ΩΡΑ ΓΙΑ… Βαθιά Χαλάρωση

2 I LR Milk & Honey Αφρόλουτρο

3 I LR Milk & Honey Κρέμα Σώματος

4 I LR Milk & Honey Κερί

1 I Milk & Honey Μάσκα Πολλαπλών Δράσεων
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Απολαύστε ευεργετικές στιγμές χαλάρωσης 
και περιποίησης! 
Ώρα για μια χαλαρωτική εμπειρία περιποίησης 
με μέλι και γάλα! Ανακαλύψτε το θρυλικό μυστικό 
ομορφιάς της βασίλισσας Κλεοπάτρας, το οποίο 
χαλαρώνει, αναζωογονεί και καταπραΰνει την 
επιδερμίδα με φυσικό τρόπο.

Εκεί που ρέει μέλι και γάλα…
Συστατικά ομορφιάς 

από τη Γη της Επαγγελίας:
Τα πολύτιμα συστατικά του γάλακτος, όπως 

τα λιπαρά, οι πρωτεΐνες και η λακτόζη, χαρίζουν 
μεταξένια απαλότητα στην επιδερμίδα, σε 

συνδυασμό με την τονωτική 
δράση του μελιού. 

Το μέλι εξουδετερώνει 
τις ελεύθερες ρίζες 
και προστατεύει την 
επιδερμίδα από την 

πρόωρη γήρανση, χάρη στη 
βιταμίνη C και τα άφθονα 

αντιοξειδωτικά 
συστατικά που 

περιέχει.

1|  LR Milk & Honey Μάσκα Πολλαπλών Δράσεων | 27079 | ΕΛ 19,99 € (58,79 € ανά 100 ml) 
| ΚΥ 19,19 € (56,44 € ανά 100 ml) | 2 x 17 ml

2|  LR Milk & Honey Αφρόλουτρο | 27074 | ΕΛ 10,99 € (4,40 € ανά 100 ml) 
| ΚΥ 10,59 € (4,24 € ανά 100 ml) | 250 ml

3|  LR Milk & Honey Κρέμα Σώματος | 27073 | ΕΛ 16,99 € (8,50 € ανά 100 ml) 
| ΚΥ 16,39 € (8,20 € ανά 100 ml) | 200 ml

4|  LR Milk & Honey Κερί | 40127 | ΕΛ 16,99 € | ΚΥ 16,39 € | 190 g | Διάρκεια καύσης: περίπου 30 ώρες.
5|  LR Milk & Honey Σετ | 27083 | ΕΛ από 64,96€ 53,99 € | ΚΥ από 62,56€ 51,99 € | Μάσκα Πολλαπλών Δράσεων + Αφρόλουτρο + Κρέμα Σώματος + Κερί

 
Η πρωτοποριακή Milk & Honey Multi Face Mask φροντίζει 
εντατικά την επιδερμίδα του προσώπου με 2 διαφορετικές 
υφές μάσκας. Η ζελώδης μάσκα με μέλι, προτείνεται για τα 
σημεία της επιδερμίδας που είναι λιπαρά, όπως η Τ-ζώνη. 
Η κρεμώδης μάσκα με γάλα εφαρμόζεται στα ξηρά σημεία 
της επιδερμίδας, όπως τα μάγουλα.
TIP: Για εμπειρία απόλυτης χαλάρωσης, εφαρμόστε τη 
μάσκα και αφήστε τη να δράσει ενώ απολαμβάνετε το ζεστό 
αφρόλουτρό σας! | ΕΛ 19,99 € | ΚΥ 19,19 €

Καθαρίζει απαλά, θρέφει την επιδερμίδα και χαρίζει μεταξένια 
απαλότητα. | ΕΛ 10,99 € | ΚΥ 10,59 €

 Περιποιείται την επιδερμίδα μετά το μπάνιο, προσφέρει 
εντατική ενυδάτωση κι έχει ευχάριστο και απαλό άρωμα. 
| ΕΛ 16,99 € | ΚΥ 16,39 €

Χάρη στη ζεστασιά και το απαλό άρωμα που αναδίδει, το 
αρωματικό κερί Milk & Honey μετατρέπει το μπάνιο σας σε 
μια μαγευτική όαση χαλάρωσης και ευεξίας! Αφού εξαντληθεί 
το κερί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κομψό δοχείο ως 
διακοσμητικό χώρου. | ΕΛ 16,99 € | ΚΥ 16,39 €

TIP



ΩΡΑ ΓΙΑ… Ανδρική Περιποίηση

1 I Aloe Vera 4 σε 1 Σαμπουάν για το Πρόσωπο, το 
Σώμα, τα Μαλλιά & τα Γένια

2 I Aloe Vera 2 σε 1 Έλαιο για Πρόσωπο και Γένια

3 I 2 σε 1 Styling Balm για τα Μαλλιά και τα Γένια 

4 I Aloe Vera Κρέμα Χεριών

Aloe Vera Men’s Essentials: Ό,τι χρειάζεται 
ένας άνδρας για την καθημερινή του 
περιποίηση! 

Θέλετε να προσφέρετε πάντα το καλύτερο στην 
επιδερμίδα σας; 
Το ολοκληρωμένο σετ περιλαμβάνει όλα όσα 
χρειάζεστε για την αποτελεσματική περιποίηση 
της ανδρικής επιδερμίδας, με αναζωογονητικό 
εκχύλισμα λυκίσκου, ενυδατική Aloe Vera και 
ξυλώδες, αρρενωπό άρωμα.

Λυκίσκος - 
ένα πολύπλευρο συστατικό!

1| Aloe Vera 4 σε 1 Σαμπουάν για το Πρόσωπο, το Σώμα, τα Μαλλιά & τα Γένια | 20436 | ΕΛ 14,99 € (6,00 € ανά 100 ml) | ΚΥ 14,39 € (5,76 € ανά 100 ml) | 250 ml
2| Aloe Vera 2 σε 1 Έλαιο για Πρόσωπο και Γένια | 20437 | ΕΛ 19,99 € (66,63 € ανά 100 ml) | ΚΥ 19,19 € (63,97 € ανά 100 ml) | 30 ml
3| Aloe Vera 2 σε 1 Styling Balm για τα Μαλλιά και τα Γένια | 20438 | ΕΛ 14,99 € (29,98 € ανά 100 ml) | ΚΥ 14,39 € (28,78 € ανά 100 ml) | 50 ml
4| Aloe Vera Κρέμα Χεριών | 20439 | ΕΛ 10,99 € (14,65 € ανά 100 ml) | ΚΥ 10,59 € (14,12 € ανά 100 ml) | 75ml
5| Aloe Vera Men's Essentials Σετ | 20440 | ΕΛ από 60,96€ 49,99 € | ΚΥ από 58,56€ 47,99 € | 4 σε 1 Σαμπουάν για το Πρόσωπο, το Σώμα, τα Μαλλιά & τα Γένια + 2 σε 1 Έλαιο 
για Πρόσωπο και Γένια + 2 σε 1 Styling Balm για τα Μαλλιά και τα Γένια + Κρέμα Χεριών + ΔΩΡΟ Τσαντάκι Ταξιδίου

Το βιολογικό εκχύλισμα λυκίσκου 
είναι γνωστό για τις περιποιητικές 
και καταπραϋντικές του ιδιότητες. 
Η υψηλή του περιεκτικότητα 
σε φλαβονοειδή παρέχει 
ολοκληρωμένη προστασία από 
τις ελεύθερες ρίζες. Το έλαιο 
καμφοράς και η κερσετίνη έχουν 
ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και 
χαρίζουν απαλότητα και περιποίηση. 
Ο λυκίσκος καταπραΰνει επίσης την 
επιδερμίδα του κεφαλιού και ενισχύει τον 
όγκο και τη σταθερότητα της τρίχας.

Το απόλυτο all-in-one προϊόν καθαρισμού για να 
ξεκινήσετε δυναμικά την ημέρα σας. Καθαρίζει και 
αναζωογονεί ολόκληρο το σώμα, με Aloe Vera και 
εκχύλισμα λυκίσκου. | ΕΛ 14,99 € | ΚΥ 14,39 €

Μεταξένια απαλότητα για την επιδερμίδα και για τα γένια. 
Προστατεύει την επιδερμίδα του προσώπου και θρέφει την 
τρίχα, με Aloe Vera & εκχύλισμα λυκίσκου που προστατεύουν 
από την απώλεια υγρασίας. | ΕΛ 19,99 € | ΚΥ 19,19 € 

Άψογο στιλ για τα μαλλιά και τα γένια. Ενυδατώνει και 
περιποιείται, με Aloe Vera και εκχύλισμα λυκίσκου. 
| ΕΛ 14,99 € | ΚΥ 14,39 €

Προστασία για την ταλαιπωρημένη επιδερμίδα των 
χεριών τον χειμώνα. Περιποιείται εντατικά, με έλαιο 
μακαντάμια, βιταμίνη Ε, Aloe Vera και εκχύλισμα 
λυκίσκου. | ΕΛ 10,99 € | ΚΥ 10,59 €



Ανδρικές 
Συνήθειες

1|

3|

4| 2|
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5 I Men's 
Essentials ΣΕΤ

ΕΛ 49,99€ 
ΚΥ 47,99€
LIMITED EDITION
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΔΩΡΟΥ

Δώρο 
Τσάντα Ταξιδίου

ΔΩΡΕ Α 1  Ε ΥΡΩ

18%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



I ama real ΝΕΟman
1I LR LIFETAKT 

5 in 1 Men's Shot 
ΕΛ 144,99 € 
ΚΥ 122,99  €



ΩΡΑ ΓΙΑ… Ανδρική Περιποίηση

1 

2

3 

4 

5 

Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΔΟΣΗ:
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Το καινοτόμο προϊόν που τα 
έχει όλα 
Το 5in1 Men’s Shot είναι ένα 
ολοκληρωμένο, all-in-one 
προϊόν σε πρακτική συσκευασία 
για χρήση όπου κι αν βρίσκεστε. 
Μια απλή & αποτελεσματική 
λύση που συγκεντρώνει σε μια 
μόνο δόση όλα όσα χρειάζονται 
οι άνδρες!

ΜΙΑ ΔΟΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 5IN1 MEN’S SHOT 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

1| LR LIFETAKT 5 in 1 Men's Shot | 81020 | ΕΛ 132,13 € (176,17 € ανά 1000 ml) | ΚΥ 122,99  € (163,99 € ανά 1000 ml) | 30 x 25 ml
1 Η θειαμίνη, το μαγνήσιο, οι βιταμίνες B6 και B12 συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. 2 Το μαγνήσιο, οι βιταμίνες B6 και B12 συμβάλλουν στη μείωση της 
αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης. 3 Η ριβοφλαβίνη, η βιταμίνη A, η νιασίνη, η βιοτίνη και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος. Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό 
σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία του δέρματος. 4 Η βιοτίνη και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών. Η βιταμίνη E, η βιταμίνη C, το σελήνιο και ο 
ψευδάργυρος συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Ο χαλκός συμβάλλει στη διατήρηση του φυσιολογικού χρωματισμού των μαλλιών. 5 Το μαγνήσιο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών. Η 
βιταμίνη D συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών. Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη φυσιολογική σύνθεση των πρωτεϊνών. 6 Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων 
τεστοστερόνης στο αίμα. Το σελήνιο συμβάλλει στη φυσιολογική σπερματογένεση. Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη φυσιολογική γονιμότητα και αναπαραγωγή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1,2

ΥΓΙΕΣ  
ΔΕΡΜΑ 3

ΠΥΚΝΑ  
ΜΑΛΛΙΑ 4

ΟΜΟΡΦΟΙ  
ΜΥΕΣ 1,5

ΣΩΜΑΤΙΚΗ  
ΔΥΝΑΜΗ 6

 
Το LR LIFETAKT 5in1 Men’s Shot είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής 
που περιέχει επιλεγμένα δραστικά συστατικά από τη φύση και την 
επιστήμη και είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ανδρών.

Active Complex: Ενεργοποιεί τις διεργασίες του σώματος που 
σχετίζονται με την ανδρική φύση, χάρη στον καινοτόμο συνδυασμό 
δραστικών συστατικών: 
•  Συστατικά εξειδικευμένης υποστήριξης, όπως κολλαγόνο και 

L-αργινίνη
•  Απαραίτητα μεταλλικά στοιχεία, όπως ψευδάργυρο, χαλκό, μαγνήσιο, 

σελήνιο και μαγγάνιο 
•  10 βιταμίνες σε υψηλή συγκέντρωση

Preventive Complex: Προλαμβάνει και προστατεύει, χάρη στον 
αποτελεσματικό συνδυασμό συστατικών φυσικής προέλευσης: 
•  Εκχύλισμα μαύρου πιπεριού
•  Καφεΐνη από πράσινο τσάι
•  Μαύρο φραγκοστάφυλο
•  Σαγκουίνι 



ΩΡΑ ΓΙΑ… Εσωτερική Αρμονία

1 I LR UNSTRESS YOURSELF
Essential Oil Roll-on

2 I LR LIFETAKT Rest & Relax Premium
Αρωματικό Τσάι Βοτάνων

1| LR UNSTRESS YOURSELF Essential Oil Roll-on | 81071 | ΕΛ 16,99 € (169,90 € ανά 100 ml) | ΚΥ 16,39 € (163,90 € ανά 100 ml) |10 ml
2| LR LIFETAKT Rest & Relax Premium Τσάι Βοτάνων | 80544 | ΕΛ 11,99  € (15,99 € ανά 100g) | ΚΥ 10,19 € (13,59 € ανά 100 g) | 75 g
3| Rest & Relax Σετ | 80545 | ΕΛ από 23,98€ 21,49 € | ΚΥ από 20,38€ 18,29€ | 2 x Rest and Relax Premium Τσάι Βοτάνων + ΔΩΡΟ Σουρωτήρι για Τσάι

Ανακτήστε την εσωτερική σας 
ισορροπία! 
Η καθημερινότητα των εορτών είναι 
γεμάτη υποχρεώσεις: Ετοιμασίες, ψώνια, 
στολισμός του σπιτιού, παιχνίδι με τα παιδιά, 
μαγειρική… Η λίστα δεν τελειώνει!

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βρίσκουμε 
την ευκαιρία να αποδράσουμε για λίγο από 
την ένταση των ημερών, απολαμβάνοντας 
όμορφες στιγμές εσωτερικής ηρεμίας και 
γαλήνης.

Εκτός από το 
υπέροχο άρωμα, το 

αιθέριο έλαιο λεβάντας 
χαρακτηρίζεται επίσης από τη 

χαλαρωτική και καταπραϋντική 
της δράση. Η λεβάντα μπορεί 
επίσης να σας βοηθήσει να 

αποκοιμηθείτε, ενώ σας 
χαρίζει μια ευχάριστη 
αίσθηση χαλάρωσης.

Το πρακτικό UNSTRESS YOURSELF Roll-on 
προσφέρει μια αίσθηση χαλάρωσης και σας 
βοηθά να ξεφύγετε από το άγχος των ημερών. 
| ΕΛ 16,99 € | ΚΥ 16,39 €

Ένας αρμονικός συνδυασμός βοτάνων, όπως 
μελισσόχορτο (βάλσαμο), χαμομήλι και λεβάντα, 
ο οποίος ζεσταίνει το σώμα και την ψυχή, ενώ 
σας χαλαρώνει χάρη στο ευχάριστο άρωμα του. 
| ΕΛ 11,99  € | ΚΥ 10,19 €



Χαλάρωση και 
Αναζωογόνηση

ΝΕΟ
1|

2|

Εφαρμόστε το UNSTRESS 
YOURSELF Roll-on στους 
καρπούς, τους κροτάφους 
ή την περιοχή του αυχένα 
και απολαύστε το άμεσο 

χαλαρωτικό αποτέλεσμα!

3 I Rest & Relax
ΣΕΤ

ΕΛ 21,49 € 
ΚΥ 18,29 €

LIMITED EDITION
ΜΕ ΔΩΡΟ

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΣΑΪ

10%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



Ηρεμία και 
Χαλάρωση

1|

2|

LIMITED EDITION
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΔΩΡΟΥ

3 I Inner 
Harmony ΣΕΤ
ΕΛ 26,99 € 
ΚΥ 26,29 €

20%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



ΩΡΑ ΓΙΑ… Εσωτερική Αρμονία

4|

1 I LR ZEITGARD Sleeping Mask με άρωμα λεβάντας

2 I Χαλαρωτικό Σπρέι

4 I LR LIFETAKT Night Master

Απολαύστε στιγμές αναζωογόνησης για την 
ψυχή και το σώμα.
Δημιουργήστε μικρές οάσεις γαλήνης, μακριά 
από άγχη και deadlines και κάντε τα ευεργετικά 
αυτά διαλείμματα κομμάτι της καθημερινότητας 
σας!

Το χαλαρωτικό άρωμα του άνθους της λεβάντας 
σας χαλαρώνει και σας βοηθά να αποκοιμηθείτε. 
Απολαύστε μια μοναδική αίσθηση εσωτερικής 
γαλήνης και ζεστασιάς!

1| LR ZEITGARD Sleeping Mask με άρωμα λεβάντας | 71014 | ΕΛ 22,99 € (45,98 € ανά 100ml) | ΚΥ 22,49 € (44,98 € ανά 100 ml) | 50 ml
2| LR Χαλαρωτικό Σπρέι | 27090 | ΕΛ 10,99 € (7,33 € ανά 100ml) | ΚΥ 10,59 € (7,06 € ανά 100 ml) | 150 ml
3| Inner Harmony Σετ | 71023 | ΕΛ από 33,98€ 26,99 € | ΚΥ από 33,08€ 26,29€ | Χαλαρωτικό Σπρέι + Sleeping Mask με άρωμα λεβάντας
4| LR LIFETAKT Night Master | 81110 | ΕΛ 79,99 € (72,06 € ανά 100g) | ΚΥ 67,99 € (61,25 € ανά 100 g) | 111g
1 www.saffractiv.com, Stand: 13.11.2019. 2 Comercial Química Massó, αδημοσίευτη έρευνα, 2014. 3 Η θειαμίνη, η νιασίνη, το μαγνήσιο και οι βιταμίνες Β6 και Β12 συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος. Ο 
ψευδάργυρος συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. 

Το σύμπλεγμα δραστικών συστατικών από Ultra Filling Spheres™, λάδι Jo-
joba και μούρα Σχιζάνδρα φροντίζει για την αντιγηραντική περιποίηση και 
την αναζωογόνηση της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επιπλέον 
το χαλαρωτικό άρωμα λεβάντας σας προετοιμάζει για να αποκοιμηθείτε.
• Η μάσκα απορροφάται, δεν αφαιρείται. Για βέλτιστο αποτέλεσμα, 
εφαρμόστε τη 2 φορές την εβδομάδα. | ΕΛ 22,99 € | ΚΥ 22,49 €

Το πρακτικό Σπρέι περιέχει αιθέρια έλαια και λεβάντα και 
καταπραΰνει με το χαλαρωτικό του άρωμα. Η ευχάριστη ατμόσφαιρα 
ευεξίας και γαλήνης που δημιουργεί, χαλαρώνει ψυχή και σώμα.
• Πριν ξαπλώσετε, ψεκάστε 1-2 φορές το μαξιλάρι ή την κουβέρτα σας 
και απολαύστε το υπέροχο άρωμα! | ΕΛ 10,99 € | ΚΥ 10,59 € 

Φορτίστε τις μπαταρίες σας κατά τη διάρκεια της νύχτας και ξυπνήστε 
ξεκούραστοι, γεμάτοι ενέργεια! Το Night Master είναι ένα φυσικό 
προϊόν με Aloe Vera, εκχύλισμα σαφράν και λυκίσκου, το οποίο σας 
βοηθά να αποκοιμηθείτε γρήγορα, να κοιμηθείτε βαθιά και να ξυπνήσετε 
ξεκούραστοι.1,2,3

• Προσθέστε το περιεχόμενο ενός stick σε 100 ml νερό, ανακατέψτε καλά και 
καταναλώστε το 30 λεπτά πριν πέσετε για ύπνο. | ΕΛ 79,99 € | ΚΥ 67,99 €



ΩΡΑ ΓΙΑ… Φυσική Περιποίηση

2|
3|

4|

1| Aloe Vera Σετ Καθαρισμού Προσώπου | 20798 | ΕΛ από 50,87€ 39,99 € | ΚΥ από 50,07 € 39,39€ |Aloe Vera Εξισορροπιστικό Γαλάκτωμα Καθαρισμού + Aloe Vera Καθαριστική Λοσιόν 
Προσώπου + Aloe Vera Magic Bubble Mask
2| Aloe Vera Εξισορροπιστικό Γαλάκτωμα Καθαρισμού | 20670 | ΕΛ 14,69 € (7,35 € ανά 100 ml) | ΚΥ 14,69 € (7,35 € ανά 100 ml) | 200 ml
3| Aloe Vera Καθαριστική Λοσιόν Προσώπου | 20671 | ΕΛ 14,69 € (7,35 € ανά 100 ml) | ΚΥ 14,69 € (7,35 € ανά 100 ml) | 200 ml
4| Aloe Vera Magic Bubble Mask | 20789 | ΕΛ 21,49 € (42,98 € ανά 100 ml) | ΚΥ 20,69 € (41,38 € ανά 100 ml) | 50 ml
5| Aloe Vera Σετ Περιποίησης Προσώπου | 20735 | ΕΛ από 73,97 € 57,99 € | ΚΥ από 72,87 € 56,99€ | Aloe Vera Ορός 24ωρης Ενυδάτωσης + Aloe Vera Ιδιαίτερα Πλούσια Κρέμα Ημέρας + 
Aloe Vera Αναπλαστική Κρέμα Νυκτός 
6| Aloe Vera Ορός 24ωρης Ενυδάτωσης | 20685 | ΕΛ 27,99 € (93,30 € ανά 100 ml) | ΚΥ 26,89 € (89,63 € ανά 100 ml) | 30 ml
7| Aloe Vera Ιδιαίτερα Πλούσια Κρέμα Ημέρας | 20740 | ΕΛ 22,99€ (45,98 € ανά 100 ml) | ΚΥ 22,99€ (45,98 € ανά 100 ml) | 50 ml
8| Aloe Vera Αναπλαστική Κρέμα Νυκτός | 20675 | ΕΛ 22,99€ (45,98 € ανά 100 ml) | ΚΥ 22,99€ (45,98 € ανά 100 ml) | 50 ml

1 I Aloe Vera
ΣΕΤ Καθαρισμού 

Προσώπου
ΕΛ 39,99 € 
ΚΥ 39,39 €
LIMITED EDITION
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΔΩΡΟΥ

Αφιερώστε χρόνο στη φυσική περιποίηση της 
επιδερμίδας με τη δύναμη της Aloe Vera! 
Απολαύστε αίσθηση φρεσκάδας, πλούσιας 
ενυδάτωσης και εντατικής φροντίδας, με τα καλύτερα 
συστατικά της φύσης.
Πολύτιμα συστατικά όπως το καθαρό gel Aloe Vera, 
τα φυσικά φυτικά εκχυλίσματα και τα πλούσια έλαια 
περιποιούνται εντατικά την επιδερμίδα καθημερινά.
1 I Aloe Vera Σετ Καθαρισμού Προσώπου:
Καθαρισμός & περιποίηση
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ & ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΜΕ ΤΟ
2 | Aloe Vera Εξισορροπιστικό Γαλάκτωμα Καθαρισμού | ΕΛ  14,69 € | ΚΥ 14,69 €
ΤΟΝΩΣΗ ΤΟ ΠΡΩΙ & ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΜΕ ΤΗΝ
3 | Aloe Vera Καθαριστική Λοσιόν Προσώπου | ΕΛ 14,69 € | ΚΥ 14,69 €
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 1-2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ
4 | Aloe Vera Magic Bubble Mask | ΕΛ 21,49 € | ΚΥ 20,69 €
5 I Aloe Vera Σετ Περιποίησης Προσώπου: 
Η καθημερινή ρουτίνα περιποίησης για την ταλαιπωρημένη επιδερμίδα το 
χειμώνα 
ΠΡΩΙ 
6 | Aloe Vera Ορός 24ωρης Ενυδάτωσης
Υποστηρίζει τη διατήρηση της υγρασίας στην επιδερμίδα για 24 ώρες και προλαμβάνει 
την εμφάνιση των λεπτών γραμμών που προκαλούνται από την ξηρότητα της επιδερμίδας. 
| ΕΛ 27,99 € | ΚΥ 26,89 €
7 | Aloe Vera Ιδιαίτερα Πλούσια Κρέμα Ημέρας 
Εντατική, χειμερινή προστασία της επιδερμίδας, με πολύτιμο έλαιο Argan για 
μεταξένια απαλότητα | ΕΛ 22,99 € | ΚΥ 22,99 €
ΒΡΑΔΥ 
8 | Aloe Vera Αναπλαστική Κρέμα Νυκτός
Εντατική προστασία της επιδερμίδες από τις ανάγκες που έχει τον χειμώνα, που 
ταλαιπωρείται από τις χαμηλές θερμοκρασίες, με βιολογικό εκχύλισμα ελιάς. 
| ΕΛ 22,99 € | ΚΥ 22,99 €



8|

7|

6|

5 I Aloe Vera
ΣΕΤ Περιποίησης 

Προσώπου
ΕΛ 57,99 € 
ΚΥ 56,99 €

LIMITED EDITION
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΔΩΡΟΥ

Πλούσιο σε 
αντιοξειδωτικά, 

βιταμίνη Ε και απαραίτητα 
λιπαρά οξέα. Θεωρείται μια 
υπερτροφή της φύσης, με 

συσφικτική και αντιβακτηριακή 
δράση που προστατεύει και 

ταυτόχρονα θρέφει την 
επιδερμίδα.

Έλαιο Argan

1 I Aloe Vera
ΣΕΤ Καθαρισμού 

Προσώπου
ΕΛ 39,99 € 
ΚΥ 39,39 €

21%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΑ ΣΕΤ



Περιποίηση & 
Διασκέδαση

2|

1|

3|

ΔΩΡΕ Α 1  Ε ΥΡΩ

4I Aloe Vera 
Kids ΣΕΤ

ΕΛ 23,49 € 
ΚΥ 22,49 €
LIMITED EDITION
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΔΩΡΟΥ

21%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



ΩΡΑ ΓΙΑ… Περιπέτεια στο Μπάνιο

5|

5 I Aloe Vera Box Ειδικής Περιποίησης

1 I Aloe Vera Kids 3 σε 1 Αφρόλουτρο, Σαμπουάν & Conditioner

2 I Aloe Vera Kids Παιδική Οδοντόκρεμα-Gel

3 I Aloe Vera Kids Fizzy Colours Άλατα Μπάνιου

19CHRISTMAS 2020

Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή αφιερωμένη 
στην οικογένεια! 
Οι ημέρες των εορτών μας δίνουν αφορμή 
για ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού! Συνδυάστε 
απαλή περιποίηση και ζουγκλοδιασκέδαση 
με τα προϊόντα Aloe Vera Kids, τα οποία θα 
ενθουσιάσουν τους μικρούς σας φίλους! Η 
σύνθεση τους είναι ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά, 
ώστε η καθημερινή περιποίηση να γίνεται παιχνίδι!

1| Aloe Vera Kids 3in1 Αφρόλουτρο, Σαμπουάν & Conditioner | 20328 | ΕΛ 11,49 € (4,60 € ανά 100 ml) | ΚΥ 10,99 € (4,40 € ανά 100 ml) | 250 ml
2| Aloe Vera Kids Παιδική Οδοντόκρεμα-Gel | 20329 | ΕΛ 5,49 € (10,98 € ανά 100 ml) | ΚΥ 5,29 € (10,58 € ανά 100 ml) | 50 ml
3| Aloe Vera Kids Fizzy Colours Άλατα Μπάνιου | 20333 | ΕΛ 12,99 € (5,20 € ανά 100g) | ΚΥ 12,49 € (5,00 € ανά 100 g) | 250 g
4| Aloe Vera Kids Σετ | 20334 | ΕΛ από 29,97 € 23,49 € | ΚΥ από 28,77 € 22,49 € | 3in1 Αφρόλουτρο, Σαμπουάν & Conditioner + Παιδική Οδοντόκρεμα-Gel + Fizzy Colours Άλατα Μπάνιου
5| Aloe Vera Box Ειδικής Περιποίησης | 20814 | ΕΛ από 50,87 € 43,99 € | ΚΥ από 48,77 € 41,99 € | Σπρέι Άμεσης Δράσης (150 ml) + Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel (100 ml) + Προστατευτική 
Κρέμα με Πρόπολη (100 ml)

Η κατάλληλη υποστήριξη για μικρούς και μεγάλους σε 
περιπτώσεις ερεθισμού της επιδερμίδας: Το Aloe Vera 
Box Ειδικής Περιποίησης προσφέρει αναζωογόνηση, 
ενυδάτωση και προστασία άμεσα και αποτελεσματικά, με 
υψηλή περιεκτικότητα σε Aloe Vera και πολύτιμα φυτικά 
εκχυλίσματα. | ΕΛ 43,99 € | ΚΥ 41,99 €

Απαλός καθαρισμός και περιποίηση, με σύνθεση που ξεμπερδεύει 
τα μαλλιά και εξωτικό, φρουτώδες άρωμα για μια πραγματική 
ζουγκλοπεριπέτεια! | ΕΛ 11,49 € | ΚΥ 10,99 €

Ήπιος καθαρισμός για τα πρώτα δοντάκια, με απαλή γεύση 
μέντας και λαμπερή υφή gel που κάνει το βούρτσισμα των 
δοντιών πραγματικό παιχνίδι! | ΕΛ 5,49 € | ΚΥ 5,29 € 

Ατέλειωτη διασκέδαση και παιχνίδι στη μπανιέρα, με 
εξωτικό άρωμα και πλούσιο αφρό που αλλάζει χρώμα! Οι 
μαγικοί κρύσταλλοι περιέχουν σκόνη Aloe Vera, χρώματα 
ζαχαροπλαστικής και βιολογικό εκχύλισμα ροδάκινου. 
Παρασύρουν τους μικρούς σας φίλους σε μια συναρπαστική 
περιπέτεια ενώ περιποιούνται παράλληλα την ευαίσθητη 
παιδική επιδερμίδα. Μετά τη χρήση, ξεβγάλτε τη μπανιέρα 
με ζεστό νερό. | ΕΛ 12,99 € | ΚΥ 12,49 €



ΩΡΑ ΓΙΑ… Γλυκές Απολαύσεις

2 I LR Cookielicious Αφροντούς

3 I LR Cookielicious Κρέμα Σώματος

4 I LR Cookielicious Αφρός Χεριών

1| LR Cookielicious Σετ | 27113 | ΕΛ από 36,97 € 29,99 € | ΚΥ από 35,57 € 28,89 € | Αφροντούς + Κρέμα Σώματος + Αφρός Χεριών
2| LR Cookielicious Αφροντούς | 27110 | ΕΛ 10,99 € (5,50 € ανά 100 ml) | ΚΥ 10,59 € (5,30 € ανά 100 ml) | 200 ml
3| LR Cookielicious Κρέμα Σώματος | 27112 | ΕΛ 13,99 € (7,00 € ανά 100 ml) | ΚΥ 13,39 € (6,70 € ανά 100 ml) | 200 ml
4| LR Cookielicious Αφρός Χεριών | 27111 | ΕΛ 11,99 € | ΚΥ 11,59 € | 100 ml

1. Αναζωογονηθείτε με ένα ζεστό ντους. Το 
κρεμώδες LR Cookielicious Αφροντούς έχει 
υπέροχο χριστουγεννιάτικο άρωμα που σαγηνεύει τις 
αισθήσεις!

2. Εφαρμόστε την πλούσια LR Cookielicious 
Κρέμα Σώματος και απολαύστε το λαχταριστό 
άρωμα που σας φτιάχνει τη διάθεση!

3. Περιποιηθείτε την επιδερμίδα των χεριών με 
τον πλούσιο LR Cookielicious Αφρό Χεριών, μια 
εναλλακτική μορφή της κλασικής κρέμας χεριών, 
που χαρίζει μεταξένια απαλότητα χωρίς να κολλάει!

«Συνταγή» περιποίησης
για όσους αγαπούν τις λιχουδιές

Ζήστε τις πιο απολαυστικές στιγμές γλυκιάς 
περιποίησης!
Οι λαχταριστές ευωδιές των φρεσκοψημένων 
γλυκών κάνουν γλυκούς συνειρμούς με την 
περίοδο των γιορτών. Το σπίτι πλημμυρίζει από 
αρώματα κανέλας, πορτοκαλιού, σοκολάτας και 
βανίλιας, τα οποία ξυπνούν στο μυαλό μας τις πιο 
όμορφες αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια… 

Η σειρά περιποίησης σώματος LR Cookielicious 
κάνει την καθημερινή περιποίηση πιο γλυκιά και 
απολαυστική από ποτέ!

Κρεμώδες αφροντούς με απολαυστικό άρωμα cookies. Με 
ανάλαφρη υφή που καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα και σας 
βάζει σε χριστουγεννιάτικη διάθεση. 
| ΕΛ 10,99 € | ΚΥ 10,59 €

Ώρα να «κακομάθετε» την επιδερμίδα σας, με θρεπτικό 
βούτυρο καριτέ και ακαταμάχητο άρωμα φρεσκοψημένου 
μπισκότου. Με πλούσια υφή για εντατική περιποίηση και 
ενυδάτωση. | ΕΛ 13,99 € | ΚΥ 13,39 € 

Κρεμώδης, πλούσιος αφρός περιποίησης με απολαυστικό 
άρωμα cookies, που χαρίζει στα χέρια μεταξένια απαλότητα 
τον χειμώνα. Με ανάλαφρη σύνθεση που απορροφάται 
γρήγορα και δεν κολλάει. | ΕΛ 11,99 € | ΚΥ 11,59 €



ΛαχταριστάCookies

4|

3|

2|

1 I LR Cookielicious 
ΣΕΤ Περιποίησης

ΕΛ 29,99 € 
ΚΥ 28,89 €

LIMITED EDITION
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΔΩΡΟΥ

ΔΩΡΕ Α 1  Ε ΥΡΩ

18%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



Φρεσκάδα
& Ζωντάνια

3|

2|

4|

ΔΩΡΕ Α 1  Ε ΥΡΩ 1 I Aloe Vera
Nordic Pine ΣΕΤ

ΕΛ 27,99 € 
ΚΥ 26,79 €

LIMITED EDITION
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΔΩΡΟΥ

15%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



ΩΡΑ ΓΙΑ… Αστείρευτη Ενέργεια

5|
2 I Aloe Vera Nordic Pine Gel για το Ντους

3 I Aloe Vera Nordic Pine Αποσμητική Κρέμα

4 I Aloe Vera Nordic Pine Balm για τα Χείλη

Αποκτήστε ενέργεια και ζωντάνια!  
Οι περίπατοι στη φύση, οι εξωτερικές 
δραστηριότητες και τα χειμερινά σπορ σας 
βοηθούν να αποδράσετε από τη μελαγχολική 
διάθεση του χειμώνα και να τονώσετε την 
κυκλοφορία του αίματος. 
Χαρείτε στο έπακρο τις κρύες ημέρες του 
χειμώνα και αναζωογονήστε σώμα και ψυχή 
με συστατικά όπως νερό παγετώνων, αιθέρια 
έλαια και γήινο άρωμα πεύκου. Αντλήστε 
ενέργεια και δύναμη από τις απομακρυσμένες 
κορυφές των Ελβετικών Άλπεων!

1| Aloe Vera Nordic Pine Σετ | 27123 | ΕΛ από 32,97 € 27,99 € | ΚΥ από 31,57 € 26,79 € | Gel για το Ντους + Αποσμητική Κρέμα + Balm για τα Χείλη
2| Aloe Vera Nordic Pine Gel για το Ντους | 27120 | ΕΛ 13,99 € (7,00 € ανά 100 ml) | ΚΥ 13,39 € (6,70 € ανά 100 ml)) | 200 ml 
3| Aloe Vera Nordic Pine Αποσμητική Κρέμα | 27121 | ΕΛ 9,99 € (19,98 € ανά 100 ml) | ΚΥ 9,69 € (19,38 € ανά 100 ml) | 50 ml 
4| Aloe Vera Nordic Pine Balm για τα Χείλη | 27122 | ΕΛ 8,99 € (59,93 € ανά 100 ml) | ΚΥ 8,49 € (56,60 € ανά 100 ml) | 15 ml
5| LR RESTART YOURSELF Essential Oil Roll-On | 81070 | ΕΛ 16,99 € (169,90 € ανά 100 ml) | ΚΥ 16,39 € (163,90 € ανά 100 ml) | 10 ml

Επανεκκίνηση
σε δευτερόλεπτα!

LR
RESTART YOURSELF
Essential Oil Roll-on

•Το μοναδικό HOT-COLD COMPLEX, 
με λάδι κάνναβης, έχει χαλαρωτική 
δράση, τονώνει τους υποδοχείς του 
δέρματος και ανακουφίζει από τον 

πονοκέφαλο.
•Το αποτελεσματικό ENERGY COMPLEX, 

με λάδι ευκαλύπτου, μενθόλη και 
καμφορά, δροσίζει και αναζωογονεί το 
σώμα και τις αισθήσεις, για καλύτερη 

συγκέντρωση, περισσότερη 
ενέργεια και πνευματική 

διαύγεια.

Καθαρίζει, αναζωογονεί και χαρίζει μια αίσθηση 
εντατικής φρεσκάδας για ξεκινήσετε δυναμικά την 
ημέρα σας. Με αυθεντικό νερό ελβετικών παγετώνων, 
εκχύλισμα πεύκου & 35% gel Aloe Vera. | ΕΛ 13,99€ 
| ΚΥ 13,39 €

Αξιόπιστη προστασία από την εφίδρωση, ακόμα και 
για τις πιο έντονες εξωτερικές δραστηριότητες. Δεν 
αφήνει λευκά σημάδια. Με αυθεντικό νερό ελβετικών 
παγετώνων, εκχύλισμα πεύκου & 15% gel Aloe Vera. 
| ΕΛ 9,99 € | ΚΥ 9,69 €

Περιποιείται και προστατεύει τα αφυδατωμένα χείλη 
από τις χαμηλές θερμοκρασίες, τον αέρα και την ηλιακή 
ακτινοβολία, χάρη στο φίλτρο UV. Με αυθεντικό νερό 
ελβετικών παγετώνων, εκχύλισμα πεύκου & 40% gel Aloe 
Vera. | ΕΛ 8,99  € | ΚΥ 8,49 €



ΩΡΑ ΓΙΑ… Αστείρευτη Ενέργεια
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1 I Mind Master Extreme Performance σε Σκόνη:

2 I Mind Master Formula Green:

3 I Mind Master Formula Red:

1| Mind Master Extreme Performance σε Σκόνη | 80980 | ΕΛ 32,99 € (94,26 € ανά 100 g) | ΚΥ 27,99 € (79,97 € ανά 100 g) | 35 g / 14 Sticks ανά 2,5 g
2| Mind Master Formula Green | 80900 | ΕΛ 15,48 € (30,96 € ανά 1000 ml) | ΚΥ 13,99 € (27,98 € ανά 1000 ml) | 500ml
3| Mind Master Formula Red | 80950 | ΕΛ 15,48 € (30,96 € ανά 1000 ml) | ΚΥ 13,99 € (27,98 € ανά 1000 ml) | 500ml

Αποκτήστε περισσότερη ενέργεια και 
διαύγεια! 
Νιώθετε συνεχώς ατονία και κούραση; Το 
Mind Master χαρίζει περισσότερη ενέργεια και 
ζωντάνια σε βάθος χρόνου και είναι διαθέσιμο 
σε δύο γευστικές παραλλαγές: πράσινο τσάι και 
κόκκινο σταφύλι. Όταν βρίσκεστε καθ’ οδόν, το 
Mind Master Extreme χαρίζει άμεσα δύναμη και 
ενέργεια, χάρη στη φυσική καφεΐνη που περιέχει.

Διατηρήστε την ενέργεια και την κινητικότητα σας 
και τον χειμώνα! Τα προϊόντα Mind Master σας 
βοηθούν να δίνετε πάντα τον καλύτερο σας εαυτό.

1 Η καφεΐνη που περιέχει το Guarana συμβάλλει στην ενίσχυση της εγρήγορσης και της συγκέντρωσης. Η καφεΐνη που περιέχει το Guarana συμβάλλει στην αύξηση της αντοχής και της αποδοτικότητας. Η βιταμίνη C συμβάλλει 
στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.
2 Η βιταμίνη E που περιέχει το Mind Master συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Η θειαμίνη και η βιταμίνη B12 που περιέχει το Mind Master συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών 
διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. Η βιταμίνη B12 που περιέχει το Mind Master συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος.

 
Άμεση τόνωση και ενέργεια
Με αναζωογονητική καφεΐνη από Guarana1 για υψηλή 
πνευματική και σωματική αποδοτικότητα. Άμεση τόνωση, χάρη 
στην υψηλή βιοδιαθεσιμότητα.1 | ΕΛ 32,99 € | ΚΥ 27,99 €

 
Η κλασική γεύση με όλη τη δύναμη του πράσινου 
τσαγιού
Προσφέρει περισσότερη ενέργεια σε βάθος χρόνου, σε 
συνδυασμό με περισσότερη πνευματική και σωματική 
αποδοτικότητα. Προστατεύει τα κύτταρα από το 
οξειδωτικό στρες.2 | ΕΛ 15,48 € | ΚΥ 13,99 €

 
Η φρουτώδης παραλλαγή με γεύση σταφυλιού
Για περισσότερη ενέργεια, υψηλή αποδοτικότητα, 
προστασία από το οξειδωτικό στρες2, με απολαυστικά 
φρουτώδη γεύση! | ΕΛ 15,48 € | ΚΥ 13,99 €



&Δύναμη 
Ενέργεια 2| 3|
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Πράσινο τσάι:
Μας χαρίζει ενέργεια και 

είναι εξίσου αποτελεσματικό με 
τον καφέ! Περιέχει L-θειαμίνη, ένα 

αμινοξύ που έχει καταπραϋντική δράση 
και σας βοηθά να ανακτήσετε την εσωτερική 

σας ισορροπία. 
Κόκκινο σταφύλι: Περιέχει πολύτιμα 

αντιοξειδωτικά και βιταμίνες όπως C και 
Ε, οι οποίες ενισχύουν τον οργανισμό 
και συμβάλλουν στην προστασία των 
κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, 

καθώς εξουδετερώνουν τις 
ελεύθερες ρίζες.

Με όλη τη δύναμη 
της φύσης



Arabian
Nights
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1 I LR Classics 
 DELUXE 

 ISTANBUL ΣΕΤ
ΕΛ 32,99 € 
ΚΥ 31,59 €

LIMITED EDITION

Αγγίξτε απαλά 
το μπουκάλι για 

να δοκιμάσετε το 
άρωμα.

Αγγίξτε απαλά 
το μπουκάλι για 

να δοκιμάσετε το 
άρωμα.

17%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



ΩΡΑ ΓΙΑ… Ευεξία από την Ανατολή

5| 6|
3 I LR Classics DELUXE Γυναικείο Άρωμα

4 I Aloe Vera Oriental Spa Σετ

2 I LR Classics DELUXE Ανδρικό Άρωμα

Παρασυρθείτε σε έναν παραμυθένιο κόσμο!
Δραπετεύστε από την ένταση των ημερών και 
παραδοθείτε στον αισθησιασμό της μακρινής 
Ανατολής. Τα πολυτελή αρώματα LR Classics 
DELUXE LIMITED EDITION σαγηνεύουν τις 
αισθήσεις, μεταφέροντας την εξωτική γοητεία της 
Ανατολής με τις αισθησιακές αρωματικές τους 
νότες. Τα προϊόντα περιποίησης σώματος της 
σειράς LR ALOE VIA Aloe Vera Oriental Spa σας 
προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία περιποίησης 
που αναζωογονεί το σώμα και την ψυχή. Μετατρέψτε 
το μπάνιο σας σε ανατολίτικο χαμάμ και βυθιστείτε 
σε έναν κόσμο αισθησιακής ανατολίτικης ευεξίας!

1| LR Classics DELUXE Αρωματικό Σετ 2 τεμ. | 30287 | ΕΛ από 39,98 € 32,99 € | ΚΥ από 38,38 € 31,59 € | Γυναικείο και Ανδρικό Άρωμα (ελεύθερη επιλογή) 
2| LR Classics DELUXE Ανδρικό Άρωμα | 3295-168 | ΕΛ 19,99 € | ΚΥ 19,19€ | 50 ml 
3| LR Classics DELUXE Γυναικείο Άρωμα | 3295-133 | ΕΛ 19,99 € | ΚΥ 19,19 € | 50 ml
4| Aloe Vera Oriental Spa Σετ | 20800 | ΕΛ από 24,98 € 19,49 € | ΚΥ από 23,98 € 18,69 €
5| Aloe Vera Oriental Spa Balm Χεριών & Ποδιών | 20775 | ΕΛ 10,99 € | ΚΥ 10,59 € | 100 ml
6| Aloe Vera Oriental Spa Ελαιώδες Αφροντούς | 20801 | ΕΛ 13,99 € (7,00 € ανά 100 ml) | ΚΥ 13,39 € (6,70 € ανά 100 ml) | 200 ml 

4 I Aloe Vera 
Oriental Spa ΣΕΤ

ΕΛ 19,49 € 
ΚΥ 18,69 €

LIMITED EDITION
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΔΩΡΟΥ

Ανατολίτικό, σαγηνευτικό ανδρικό άρωμα, με ευωδιές από πιπέρι, 
μέλι και κεχριμπάρι. | ΕΛ 19,99 € | ΚΥ 19,19 €

Πολυτελές, αισθησιακό γυναικείο άρωμα, με ευωδιές από σαγκουίνι, 
φρέζια και σπόρους tonka. | ΕΛ 19,99 € | ΚΥ 19,19 €

Αναζωογονητική περιποίηση με το Ελαιώδες Αφροντούς & το Balm Χεριών & 
Ποδιών. | ΕΛ 19,49 € | ΚΥ 18,69 €
• Ελαιώδες Αφροντούς: Με πολύτιμο έλαιο Argan και 15% Aloe Vera, το 
αφροντούς περιποιείται απαλά την ξηρή επιδερμίδα και χαρίζει ενυδάτωση. 
Το γλυκό, πικάντικο, ανατολίτικο άρωμά του σας παρασύρει στον παραμυθένιο 
κόσμο της μακρινής Ανατολής. | ΕΛ 13,99 € | ΚΥ 13,39 €
• Balm Χεριών & Ποδιών: Το εκχύλισμα chili διεγείρει τη μικροκυκλοφορία 
του αίματος στην επιδερμίδα και θερμαίνει γρήγορα τα άκρα κατά την 
εφαρμογή. Το Balm περιποιείται εντατικά, αναζωογονεί την ξηρή επιδερμίδα 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ενδείκνυται ιδιαίτερα για ένα χαλαρωτικό 
μασάζ στα χέρια & τα πόδια. | ΕΛ 10,99 € | ΚΥ 10,59 €

22%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



ΩΡΑ ΓΙΑ… Στιγμές Χαράς
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1 | PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Αρωματικό Σετ 2 τεμ. | 30565 | ΕΛ από 109,98 €  98,99 € | ΚΥ από 105,58 € 94,99€ 
| Γυναικείο Άρωμα + Ανδρικό Άρωμα (ελεύθερη επιλογή)

2 | PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Premium Home Fragrance Σετ 2 τεμ. | 30575 | ΕΛ από 77,98 €  65,99 € | ΚΥ από 74,98 € 63,39 € 
| Rosé Gold + Dove Grey (ελεύθερη επιλογή)

3| PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Γυναικείο Άρωμα | 30560 | ΕΛ 54,99 € | ΚΥ 52,79 € | 50 ml
4| PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Ανδρικό Άρωμα | 30570 | ΕΛ 54,99 € | ΚΥ 52,79 € | 50 ml
5| PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Premium Αρωματικό Χώρου Dove Grey | 30574-002 | ΕΛ 38,99 € | ΚΥ 37,49 € | 100 ml
6| PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Premium Αρωματικό Χώρου Rosé Gold | 30574-001 | ΕΛ 38,99 € | ΚΥ 37,49 € | 100 ml
7| HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer Αρωματικό Κερί "Αισθησιακή Κομψότητα” | 40166 | ΕΛ 38,99 € | ΚΥ 37,49 € | 310 g
8| HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer Αρωματικό Κερί "Χαρισματική Γοητεία” | 40167 | ΕΛ 38,99 € | ΚΥ 37,49 € | 310 g
9 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer Σετ | 40169 | ΕΛ από 77,98 € 71,99 € | ΚΥ από 74,98 € 69,49€ 

| Αισθησιακή Κομψότητα + Χαρισματική Γοητεία (ελεύθερη επιλογή)

Να είσαι αληθινός, να είσαι λαμπερός, να είσαι απλά 
χαρούμενος!  
Το PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer 
σας ανεβάζει τη διάθεση στα ύψη! Τα δύο αρώματα σας 
μεταφέρουν τη θετική ενέργεια του αγαπημένου σχεδιαστή 
και σας προτρέπουν να απολαμβάνετε κάθε στιγμή της 
ημέρας. Εκτός από το γυναικείο και το ανδρικό άρωμα, 
μπορείτε να απολαύσετε τις αρωματικές δημιουργίες 
PURE HAPPINESS ως αρωματικά χώρου! Τα αρωματικά 
κεριά HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME σας βάζουν σε 
γιορτινή διάθεση και μεταμορφώνουν το σπίτι σας σε έναν 
παράδεισο για τις αισθήσεις!
3 I PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
Γυναικείο Άρωμα 
Μια ζωηρή, φρουτώδης σύνθεση από περγαμόντο, γιασεμί και 
μόσχο. | ΕΛ 54,99 € | ΚΥ 52,79 €
4 I PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Ανδρικό 
Άρωμα 
Ένας δυναμικός, ξυλώδης συνδυασμός από γκρέιπφρουτ, ξύλο 
κέδρου και γρασίδι. | ΕΛ 54,99 € | ΚΥ 52,79 € 
5 I PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Premium 
Αρωματικό Χώρου Dove Grey 
Ένας ζωηρός αρωματικός συνδυασμός από αρωματικές νότες 
ξύλου και εσπεριδοειδών. | ΕΛ 38,99 € | ΚΥ 37,49 €
6 I PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Premium 
Αρωματικό Χώρου Rosé Gold 
Μια γοητευτική αρωματική σύνθεση από φρουτώδεις και 
λουλουδάτες αρωματικές νότες. | ΕΛ 38,99 € | ΚΥ 37,49 €

9 I HAUTE PARFUM FOR 
YOUR HOME by Guido 

Maria Kretschmer ΣΕΤ
ΕΛ 71,99 € 
ΚΥ 69,49 €
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2 I PURE HAPPINESS by
Guido Maria Kretschmer

Premium Home
Fragrance ΣΕΤ

ΕΛ 65,99 € 
ΚΥ 63,39 €

1 I PURE HAPPINESS
by Guido Maria

Kretschmer
Αρωματικό Σετ

ΕΛ 98,99 € 
ΚΥ 94,99 €10%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

15%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



Η μαγεία
των αρωμάτων 2|

Ένα άρωμα – 1000 λέξεις!
Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή των αρωμάτων. Δεν υπάρχει πιο ιδιαίτερο δώρο 
απ’ ότι ένα προσεκτικά επιλεγμένο άρωμα! Τα αρώματα αναδεικνύουν τον 
ξεχωριστό χαρακτήρα κάθε ανθρώπου και μας ανεβάζουν τη διάθεση. Ζήστε 
μοναδικές στιγμές πολυτέλειας και απολαύστε τα πιο γιορτινά στιγμιότυπα χάρη 
σ’ ένα άρωμα με ιδιαίτερο χαρακτήρα, το οποίο μένει χαραγμένο στη μνήμη!
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2 I Femme Noblesse Άρωμα
Ένα κλασικό, διαχρονικό άρωμα, με άνθη 
πορτοκαλιάς, Ylang-Ylang, βανίλια και 
πολύτιμο tonka absolut. 
| ΕΛ 29,49 €| ΚΥ 28,39 €
 
3 I Femme Noblesse 
Αρωματική Κρέμα Σώματος
Με αρώματα από άνθη πορτοκαλιάς, 
Ylang-Ylang, βανίλια και πολύτιμο tonka 
absolut. | ΕΛ 23,99 €| ΚΥ 22,99 €

1| Femme Noblesse Σετ | 30371 | ΕΛ από 53,48 € 39,99 € | ΚΥ από 51,38 € 38,39€ | Άρωμα + Αρωματική Κρέμα Σώματος
2| Femme Noblesse Άρωμα  | 30372 | ΕΛ 29,49 € | ΚΥ 28,39 € | 50 ml
3| Femme Noblesse Αρωματική Κρέμα Σώματος | 30370 | ΕΛ 23,99 € (12,00 € ανά 100 ml) | ΚΥ 22,99 € (11,50 € ανά 100 ml) | 200 ml

Femme 
Noblesse 

Το Femme Noblesse 
είναι μια πολυτελής, θηλυκή 

αρωματική σύνθεση, με κομψό, 
πουδρένιο χαρακτήρα. Η πλούσια 

αρωματική κρέμα σώματος 
περιποιείται την επιδερμίδα και 

προσδίδει ένα ακαταμάχητα 
αισθησιακό άρωμα. Ποιος 

μπορεί να του 
αντισταθεί;

1 I Femme 
Noblesse ΣΕΤ
ΕΛ 39,99 € 
ΚΥ 38,39 €

LIMITED EDITION

25%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



 Η περιπέτεια 
σας περιμένει!

1|

1 I Jungle Man Extreme

Το κορυφαίο άρωμα για όσους αγαπούν την περιπέτεια
Είστε έτοιμοι για μια συναρπαστική περιπλάνηση στη 
ζούγκλα; Με το Jungle Man, όλα είναι δυνατά… Ένας 
συναρπαστικός συνδυασμός από λεβάντα, πράσινη μέντα 
και σπόρους Tonka, που μένει χαραγμένος στη μνήμη. Για 
όλους, όσοι αγαπούν την περιπέτεια και επιζητούν έντονες 
συγκινήσεις στη θαλπωρή των γιορτών. Μια εξωτική 
αρωματική σύνθεση που σας ταξιδεύει στον συναρπαστικό 
κόσμο της ζούγκλας!

1| Jungle Man Extreme Άρωμα | 30490 | ΕΛ 29,49 € | ΚΥ 28,39 € | 50 ml
2 | Jungle Man Σετ | 30484 | ΕΛ από 42,48 € 32,99 € 

| ΚΥ από 40,88 € 31,69€ | Άρωμα + Αρωματικό Σαμπουάν για Μαλλιά & 
Σώμα

3| Jungle Man Άρωμα | 3430 | ΕΛ 29,49 € | ΚΥ 28,39 € | 50 ml
4 | Jungle Man Αρωματικό Σαμπουάν για Μαλλιά + Σώμα | 3147 

| ΕΛ 12,99 € (6,50 € ανά 100 ml) | ΚΥ 12,49 € (6,25 € ανά 100 ml) | 200 ml

limited 
edition

Το JUNGLE MAN EXTREME είναι μια τολμηρή, 
“extreme” έκδοση του κλασικού Jungle Man, 
για όσους απολαμβάνουν τη ζωή στα άκρα! Μια 
συναρπαστική αρωματική σύνθεση από αρτεμισία, 
ευκάλυπτο και πατσουλί. 
| ΕΛ 29,49 € | ΚΥ 28,39 €
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2| Jungle Man 
ΣΕΤ 

Jungle Man Άρωμα & 
Jungle Man Αρωματικό 
Σαμπουάν για Μαλλιά & 

Σώμα:
Για ακαταμάχητα 
αρρενωπή αύρα!

22%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ
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2 I Bruce Willis Personal Edition Αρωματικό 
Σαμπουάν για τα Μαλλιά & το Σώμα

3 I Bruce Willis Personal Edition Άρωμα

Η αίγλη του Hollywood μέσα σε μπουκάλι
Γνωρίστε την προσωπική πλευρά του Bruce Willis: 
Ο αγαπημένος ήρωας ταινιών δράσης είναι ένας 
πραγματικός gentleman, με κομψή, χαρισματική 
και χαρακτηριστική αύρα. Αποκτήστε το Bruce 
Willis Personal Edition Άρωμα σε μοναδικό Σετ 
δώρου μαζί με το αρωματικό Σαμπουάν για τα 
Μαλλιά και το Σώμα.

1 | Bruce Willis Personal Edition Σετ | 30500 | ΕΛ από 59,98 € 46,99 € | ΚΥ από 58,18 € 45,49 € 
| Άρωμα + Αρωματικό Σαμπουάν για τα Μαλλιά & το Σώμα

2 | Bruce Willis Personal Edition Αρωματικό Σαμπουάν για τα Μαλλιά & το Σώμα | 2951 
| ΕΛ 18,99 € (9,50 € ανά 100 ml) | ΚΥ 18,29 € (9,15 € ανά 100 ml) |200 ml

3| Bruce Willis Personal Edition Άρωμα | 2950 | ΕΛ 40,99 € | ΚΥ 39,89 € | 50 ml
4| Lovingly Σετ | 30413 | ΕΛ από 62,98 € 49,99 € | ΚΥ από 60,98 € 48,39 € | Άρωμα + Αρωματική Λοσιόν Σώματος
5| Lovingly Άρωμα | 3630 | ΕΛ 40,99 € | ΚΥ 39,89 € | 50 ml
6| Lovingly Αρωματική Λοσιόν Σώματος | 30410 | ΕΛ 21,99 € (11,00 € ανά 100 ml) | ΚΥ 21,09 € (10,55 € ανά 100 ml) | 200 ml
7| Bruce Willis Personal Edition Winter Edition | 30146 | ΕΛ 40,99 € | ΚΥ 39,89 € | 50 ml

1 I Bruce Willis 
Personal 

Edition ΣΕΤ 
ΕΛ 46,99 € 
ΚΥ 45,49 €
LIMITED EDITION
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΔΩΡΟΥ

Με άρωμα από εσπεριδοειδή, πατσουλί, Oud και φύλλα 
καπνού. | ΕΛ 18,99 € | ΚΥ 18,29 €

Ένα εξευγενισμένο, αρρενωπό άρωμα με εσπεριδοειδή, 
πατσουλί, Oud, φύλλα καπνού και δέρμα. 
| ΕΛ 40,99 € | ΚΥ 39,89 €

21%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



5|

6|

5 I Lovingly Άρωμα

6 I Lovingly Αρωματική Λοσιόν Σώματος
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4 I Lovingly ΣΕΤ 
ΕΛ 49,99 € 
ΚΥ 48,39 €

LIMITED EDITION
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΔΩΡΟΥ

Αφιερωμένο στην αληθινή αγάπη
Το Άρωμα Lovingly by Bruce Willis είναι μια 
ερωτική εξομολόγηση του Bruce προς την 
αγαπημένη του σύζυγο Emma. Μια τρυφερή 
αρωματική σύνθεση, γεμάτη πάθος και ρομαντισμό. 
Αποκτήστε το χριστουγεννιάτικο Σετ δώρου, που 
περιλαμβάνει το Άρωμα και την Αρωματική Λοσιόν 
Σώματος!

Η Αρωματική Λοσιόν Σώματος Lovingly by Bruce 
Willis περιποιείται και προσδίδει στην επιδερμίδα 
ένα αισθησιακό, κομψό άρωμα.

7| Bruce 
Willis Personal 

Edition Winter Edition 
Το limited edition Άρωμα  

αποδίδει τη μοναδική ζεστασιά, 
τη χαλαρότητα και τη θαλπωρή μιας 
χειμωνιάτικης βραδιάς μπροστά στο 

τζάκι, με αισθησιακές νότες 
από δέρμα, πολύτιμο 
Oud και μια πνοή από 

φύλλα καπνού.

Μια εκλεπτυσμένη σύνθεση γεμάτη θηλυκότητα, με νότες από 
εσπεριδοειδή, αχλάδι, κρίνο, παιώνια, λευκό ξύλο κέδρου και 
σανδαλόξυλο. | ΕΛ 40,99 € | ΚΥ 39,89 €

Περιποιητική λοσιόν σώματος με άρωμα από εσπεριδοειδή, 
αχλάδι, κρίνο, παιώνια, λευκό ξύλο κέδρου και σανδαλόξυλο. 
| ΕΛ 21,99 € | ΚΥ 21,09 €

20%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



ΝΕΟ Λάμψη &
ζεστασιά

3|
2|

4|

1 I Αρωματικά 
Κεριά

ΣΕΤ 3 τεμ.
ΕΛ 26,99 € 
ΚΥ 26,19 €

Limited edition

10%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



ΩΡΑ ΓΙΑ… Λαμπερές Στιγμές

2 I LR Αρωματικό Κερί Silver Glow – Cocooning Vanilla

3 I LR Αρωματικό Κερί Rosegold Dreams – Indulging Almond

4 I  LR Αρωματικό Κερί Golden Moments – Tempting 
Apple

Τα αρωματικά κεριά σαγηνεύουν τις 
αισθήσεις με πολλούς τρόπους: Το 
άρωμα και το φως που αναδίδουν, 

δημιουργούν μια μαγευτική 
ατμόσφαιρα που ενισχύει τη 

γλυκιά, σπιτική θαλπωρή 
που επικρατεί τις ημέρες 

των Χριστουγέννων.

Στιγμές μαγείας και 
θαλπωρής

Όταν εξαντληθεί το κερί, 
μπορείτε να κρατήσετε το 

κομψό μεταλλικό δοχείο 
για να διακοσμήσετε τον 

χώρο σας.

1| LR Αρωματικά Κεριά - Σετ 3 τεμ. | 40196 | ΕΛ από 29,97 € 26,99 € | ΚΥ από 29,07 € 26,19 € | 3 x 100 g | Silver Glow + Rosegold Dreams + Golden Moments (ελεύθερη επιλογή) 
2| LR Αρωματικό Κερί Silver Glow - Cocooning Vanilla | 40195-3 | ΕΛ 9,99 € | ΚΥ 9,69€ | 100 g | Διάρκεια καύσης: περίπου 24 ώρες.
3| LR Αρωματικό Κερί Rosegold Dreams - Indulging Almond | 40195-2 | ΕΛ 9,99€ | ΚΥ 9,69 € | 100 g | Διάρκεια καύσης: περίπου 24 ώρες.
4| LR Αρωματικό Κερί Golden Moments - Tempting Apple | 40195-1 | ΕΛ 9,99 € | ΚΥ 9,69 € | 100 g | Διάρκεια καύσης: περίπου 24 ώρες.

Χαρείτε τη λάμψη των εορτών!  
Για τους περισσότερους, τα Χριστούγεννα είναι 
η ομορφότερη εποχή του χρόνου, καθώς παντού 
επικρατεί μια παραμυθένια, γιορτινή ατμόσφαιρα! 
Τα πολυτελή διακοσμητικά αξεσουάρ της LR 
απογειώνουν την αισθητική του σπιτιού σας και σας 
βάζουν σε χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Τα αρωματικά κεριά Lifestyle, με εντυπωσιακό 
μεταλλιζέ look και ζεστό χειμωνιάτικο άρωμα, 
προσδίδουν μια ευχάριστη, γιορτινή αύρα στο 
σπίτι σας.
Προτιμάτε το χρυσό, το ασημί ή το ροζ-χρυσό 
χρώμα; Εάν δυσκολεύεστε να επιλέξετε, αποκτήστε 
και τα τρία αρωματικά κεριά και απολαύστε μια 
μοναδική αίσθηση χριστουγεννιάτικης θαλπωρής!To άρωμα του Cocooning Vanilla συνδυάζει την κλασική ευωδιά 

της βανίλιας με μια γλυκιά αρωματική νότα από φρεσκοψημένα 
χριστουγεννιάτικα μπισκότα. | ΕΛ 9,99 € | ΚΥ 9,69 €

Το άρωμα του Indulging Almond χαρακτηρίζεται από ζεστές 
ευωδιές ψητών αμυγδάλων και ξυλώδεις νότες από διάφορα 
αρωματικά εκχυλίσματα. | ΕΛ 9,99 € | ΚΥ 9,69 €

Το άρωμα του Tempting Apple αναδίδει ευωδιές από 
λαχταριστή μηλόπιτα, σε συνδυασμό με γλυκές νότες 
κανέλας και ζάχαρης. | ΕΛ 9,99 € | ΚΥ 9,69 €



 

ΩΡΑ ΓΙΑ… Συμμάχους Ομορφιάς

ST P 
DIGITAL AGING!

1|

1 I LR ZEITGARD BLUE LIGHT DEFENDER

1 | LR ZEITGARD Serum Σετ 2 τεμ. | 71066 | ΕΛ από 109,98 € 79,99 € 
| ΚΥ από 105,58 € 76,79 € | BLUE LIGHT DEFENDER Serum + VITAMIN C 
Serum (ελεύθερη επιλογή)

2 | LR ZEITGARD BLUE LIGHT DEFENDER | 71060  
| ΕΛ 54,99 € (183,30 € ανά 100 ml) | ΚΥ 52,79 € (175,97 € ανά 100 ml) | 
30 ml

Το LR ZEITGARD BLUE LIGHT DEFENDER 
είναι μια ολοκληρωμένη λύση κατά της 
πρόωρης γήρανσης που προκαλεί η έκθεση 
στο μπλε φως! Ο έξυπνος ορός περιέχει 
δραστικά συστατικά που ενεργοποιούνται με 
την έκθεση στο μπλε φως και προστατεύουν 
την επιδερμίδα με τριπλή δράση. Κάθε πρωί, 
εφαρμόζετε τον ορό ομοιόμορφα σε καθαρό 
πρόσωπο και στη συνέχεια συνεχίζετε με 
την εφαρμογή των υπόλοιπων προϊόντων 
περιποίησης.

1. Το εκχύλισμα σπιρουλίνας περιέχει μια 
χρωστική ουσία που απορροφά το μπλε φως και 
προστατεύει από την πρόωρη γήρανση και τους 
ερεθισμούς της επιδερμίδας. 

2. Το εκχύλισμα μπλε λωτού εξουδετερώνει τις 
ελεύθερες ρίζες, ενώ χαρίζει νεανική όψη και 
λάμψη στην επιδερμίδα.

3. Το εκχύλισμα σπιρουλίνας περιέχει ένα 
ένζυμο που επανορθώνει τις κυτταρικές βλάβες 
που έχει ήδη υποστεί η επιδερμίδα και συμβάλλει 
στην ορατή μείωση των ρυτίδων.

2 I LR ZEITGARD 
Serum ΣΕΤ

ΕΛ 79,99 € 
ΚΥ 76,79 €
Limited edition

Το καινοτόμο προϊόν κατά της πρόωρης γήρανσης που 
προκαλεί στην επιδερμίδα η έκθεση στο μπλε φως. Με 
εκχυλίσματα σπιρουλίνας και μπλε λωτού. 
| ΕΛ 54,99 € | ΚΥ 52,79 €

2 I LR ZEITGARD Serum Σετ 
Ο πιο δυναμικός συνδυασμός προϊόντων για νεανική όψη 
και λάμψη στην επιδερμίδα. | ΕΛ 79,99 € | ΚΥ 76,79 €

27%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



ΩΡΑ ΓΙΑ… Συμμάχους ΟμορφιάςSerum
Power

ΝΕΟ

VITAMIN 
POWER

3|

3 I  LR ZEITGARD VITAMIN C Serum για λάμψη
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3 | VITAMIN C Serum για λάμψη | 28191 ΕΛ 54,99 € (183,30 € ανά 100 ml) 
| ΚΥ 52,79 € (175,97 € ανά 100 ml) | 30 ml

Το LR ZEITGARD VITAMIN C SERUM είναι 
μια πραγματική «βόμβα» βιταμινών, για 
μεταξένια απαλή και σφριγηλή επιδερμίδα 
με ομοιόμορφη όψη! Προσφέρει στην 
επιδερμίδα την extra δόση ενέργειας που 
χρειάζεται τους χειμερινούς μήνες. Εφαρμόζετε 
τον ορό κάθε βράδυ σε καθαρό πρόσωπο, πριν την 
εφαρμογή των υπόλοιπων προϊόντων περιποίησης, 
και το πρωί απολαμβάνετε μοναδική λάμψη στην 
επιδερμίδα!
Η βιταμίνη C ως συστατικό ομορφιάς
Η βιταμίνη C δεν ενισχύει μόνο το ανοσοποιητικό 
μας σύστημα, αλλά λειτουργεί και ως εξαιρετικά 
αποτελεσματικό συστατικό αντιγήρανσης με τριπλή 
δράση:
1. Χαρίζει ένα άγγιγμα φρεσκάδας στην 
επιδερμίδα και υποστηρίζει την αποθήκευση 
υγρασίας.
2. Μειώνει τις μελαγχρωματικές κηλίδες και 
χαρίζει ομοιόμορφη όψη στην επιδερμίδα.
3. Ενισχύει τον σχηματισμό του κολλαγόνου 
και υποστηρίζει την αναζωογόνηση της 
επιδερμίδας, χαρίζοντας σύσφιξη και λείανση 
των ρυτίδων.
Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία, επιτυγχάνεται 
εξαιρετική σταθεροποίηση των δραστικών 
συστατικών, ώστε να απολαμβάνετε τα οφέλη 
του συνδυασμού βιταμίνης C με μικροσωματίδια 
χρυσού, χάρη στον οποίο αξιοποιείται στο έπακρο 
η αποτελεσματικότητα της βιταμίνης C!

Μια πραγματική «βόμβα» βιταμινών που προσδίδει 
λάμψη, απαλότητα και ομοιόμορφη όψη στην 
επιδερμίδα. | ΕΛ 54,99 € | ΚΥ 52,79 €



Μυστικά 
Ομορφιάς

3|

2|

Περιποίηση σώματος με πλούσια έλαια:
Μετά το ντους, εφαρμόστε το Body Oil 
κάνοντας απαλό μασάζ με κυκλικές 
κινήσεις και αφήστε το να απορροφηθεί. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να εμπλουτίσετε 
τη σύνθεση των προϊόντων περιποίησης 
που χρησιμοποιείτε, προσθέτοντας 
μερικές σταγόνες από το Body Oil.

1 I Beauty 
Diamonds

Face & Body Oil ΣΕΤ
ΕΛ 64,99 € 
ΚΥ 64,99 €

Limited edition

26%

ΕΚΠΤΩΣΗ

 ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



ΩΡΑ ΓΙΑ… Συμμάχους Ομορφιάς

4|

2 I LR ZEITGARD Beauty Diamonds Luxurious 
Body Oil με τριπλό σύμπλεγμα

3 I | LR ZEITGARD Beauty Diamonds Radiant Youth Oil

4 I LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir

1 I LR ZEITGARD Beauty Diamonds Face & Body Oil – Σετ:

1| LR ZEITGARD Beauty Diamonds Face & Body Oil Σετ | 28316 | ΕΛ από 87,98 € 64,99 € | ΚΥ από 87,98 € 64,99 € | Luxurious Body Oil με τριπλό σύμπλεγμα + Radiant Youth Oil
2| LR ZEITGARD Beauty Diamonds Luxurious Body Oil με τριπλό σύμπλεγμα  | 28315 | ΕΛ 43,99 € (35,19  € ανά 100 ml) | ΚΥ 43,99 € (35,19 € ανά 100 ml) | 125 ml
3| LR ZEITGARD Beauty Diamonds Radiant Youth Oil | 28314 | ΕΛ 43,99 € (35,19 € ανά 100 ml) | ΚΥ 43,99 € (35,19 € ανά 100 ml) | 30 ml
4| LR LIFETAKT 5 in 1 Beauty Elixir με δώρο Δαχτυλίδι για το κινητό | 81034 | ΕΛ 132,13 € (17,62 € ανά 100 ml) | ΚΥ 122,99 € (16,40 € ανά 100 ml) | 30 x 25ml

ΔΩΡΟ: 
Με το πρακτικό 
δαχτυλίδι για το 
κινητό, βγάζετε 

εύκολα την τέλεια 
selfie

1 Η βιοτίνη, ο ψευδάργυρος, η βιταμίνη Α, η ριβοφλαβίνη και η νιασίνη συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος. Ο χαλκός συμβάλλει στη διατήρηση του φυσιολογικού χρωματισμού του δέρματος. Η 
βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό κολλαγόνου για την φυσιολογική λειτουργία του δέρματος. Ο χαλκός συμβάλλει στη διατήρηση του φυσιολογικού συνδετικού ιστού. Η βιοτίνη και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στη 
διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών. Ο χαλκός συμβάλλει στη διατήρηση του φυσιολογικού χρωματισμού των μαλλιών. Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των νυχιών. Η βιταμίνη Ε 
συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Η θειαμίνη συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. Οι βιταμίνες Β6 και Β12 συμβάλλουν στη 
μείωση της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης. Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119. Το δέρμα παρουσίασε σημαντική μείωση των ρυτίδων και αυξημένη συγκέντρωση κολλαγόνου μετά από 4 εβδομάδες χρήσης. Οι 
μετρήσεις έγιναν σε 100 γυναίκες μεταξύ 45 και 65 ετών.

Περιποιείται το σώμα με ένα τριπλό σύμπλεγμα από πλούσια 
έλαια (έλαιο καρπού macadamia, αμυγδαλέλαιο, αβοκάντο, έλαιο 
σόγιας και υγρό βούτυρο καριτέ), αναζωογονητικές βιταμίνες 
και εκχύλισμα πικρού τζίντζερ, το οποίο βελτιώνει την όψη της 
επιδερμίδας. | ΕΛ 43,99 € | ΚΥ 43,99 €

Θρέφει, αναζωογονεί και προστατεύει την επιδερμίδα με 6 πολύτιμα 
έλαια (argan, αβοκάντο, jojoba, macademia, αμυγδαλέλαιο και έλαιο 
από κουκούτσι σταφυλιού) και επιλεγμένες βιταμίνες. Προσφέρει 
σύσφιξη, ενυδάτωση και λάμψη.  | ΕΛ 43,99 € | ΚΥ 43,99 €

Το ελιξήριο ομορφιάς που τα έχει όλα και εκπληρώνει τις 5 επιθυμίες 
ομορφιάς με μία μόνο δόση την ημέρα: Νεανική εμφάνιση, λαμπερό 
δέρμα, σφριγηλό σώμα, δυνατά μαλλιά και γερά νύχια1. 
| ΕΛ 132,13 € | ΚΥ 122,99 €

Απολαύστε στιγμές πολυτελούς περιποίησης 
και μεταξένια απαλή επιδερμίδα τον χειμώνα 
«Κακομάθετε» την επιδερμίδα σας με προϊόντα πλούσιας, 
πολυτελούς περιποίησης, με πολύτιμα συστατικά αντιγήρανσης, 
όπως έλαια και βιταμίνες. Το LR ZEITGARD Beauty Diamonds 
Radiant Youth Oil και το LR ZEITGARD Beauty Diamonds Lu-
xurious Body Oil αγκαλιάζουν την επιδερμίδα σαν ένα μεταξένιο 
πέπλο, ενώ προσφέρουν πλούσια περιποίηση και καταπολεμούν 
τα σημάδια γήρανσης.

Το μυστικό ομορφιάς για extra περιποίηση με ορατό και 
αισθητό αποτέλεσμα που χαρίζει νεανική λάμψη στην 
επιδερμίδα! | ΕΛ 64,99 € | ΚΥ 64,99 €



ΩΡΑ ΓΙΑ… Υγεία και Ευεξία

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: / Ongeopend ten minste houdbaar tot einde:
Los-Nr.:  / Lot nr:

NVloeibaar voedingssupplement met vitamine C, zink en seleen

Ingrediënten: Aloe vera (Barbadensis Miller) gel1 (85%), bloemenhoning (8%), gembersap (6%, Zingiber officinale), 
geconcentreerd citroensap (Citrus limon) (0,4 %), vitamin C (L-ascorbinezuur), voedingszuur (citronenzuur), stabilisator 
(xanthaangom), conserveermiddel (kaliumsorbaat), zinkcitraat-3-hydraat, natriumseleniet. 
Consumeren aanbeveling: Neem driemaal daags 30 ml (gelijk aan 3 dopjes). Het beste voor de maaltijd, kan 
worden verdund met water of vruchtensap.
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel consumeren. 
De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupplementen zijn geen vervanging 
voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van belang is. Product buiten 
het bereik van kinderen bewaren.

* Vitamine C, zink en seleen dragen bij tot de normale werking van het immuunsysteem.
** Referentiehoeveelheid voor de dagelijkse inname

1 Mexico

Voedingswaardevermelding per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamine C
Zink
Seleen

89 mg (111 %**)
11 mg (110 %**)

50 µg (91 %**) 

80 mg (100 %**)
10 mg (100 %**)

45 µg (82 %**)

68
18

1

This product is certified by:
Dit product is gecertificeerd door: / 

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

 Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Zink und Selen

Zutaten: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gel1 (85 %), Blütenhonig (8 %), Ingwersaft (Zingiber officinale) (6 %), 
Zitronensaftkonzentrat  (Citrus limon) (0,4 %), Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Säuerungsmittel (Citronensäure), 
Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Zinkcitrat-3-hydrat, Natriumselenit.
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich 30 ml (entspricht 3 Verschlusskappen) einnehmen, am besten vor den 
Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig verbrauchen. 
Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind 
kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise 
von Bedeutung ist. Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

AT

* Vitamin C, Zink und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr

¹ Mexiko

Nährwerte  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamin C 
Zink 
Selen

89 mg (111 %**)
11 mg (110 %**)

50 µg (91 %**) 

80 mg (100 %**)
10 mg (100 %**)

45 µg (82 %**)

1000 ml
11 Einheiten*** /  
11 eenheden*** 85 % Aloe Vera Blattfilet /

85 % Aloe Vera leaf fillet
Mit Ingwer, Zitrone, Honig, Vitamin C, Zink /
With ginger, lemon, honey, vitamin C, zinc
Unterstützt das Immunsystem* /
Supports the immune system*

IMMUNE PLUS*
MADE IN GERMANY

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

 

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente entro 
la fine di:   
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero:

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne / Prodotto in Germania

A �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C und Honig
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 90 %), Blütenhonig (9 %), 
Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisator (Xanthan), Vitamin C 
(L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe 
(= 30 ml) einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder 
Fruchtsaft verdünnen). 
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren 
und zügig verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine 
abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer 
gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. Produkt außerhalb der Reichweite von 
kleinen Kindern aufbewahren.

I Complément alimentaire liquide avec vitamine C et miel
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 90 %), Miel (9 %), 
acidifiant (acide citrique), stabilisateur (xanthane), vitamine C (L-acide ascorbique), 
conservateur (sorbate de potassium).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Miel (contenu 
équivalent à 1 bouchon), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec 
de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et 
consommer rapidement. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. 
Les compléments alimentaires ne sauraient pas remplacer une alimentation variée et 
équilibrée et un mode de vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C en honing 
Ingrediënten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexico, 90 %), 
bloesemhoning (9 %), zuurmiddel (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), vitamine C 
(L-ascorbinezuur), bewaarmiddel (kaliumsorbaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) 
innemen, best voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen). 
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel 
nuttigen. De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. 
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een afwisselende en 
gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van belang is. 
Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

1000 ml
11 Einheiten** / 11 eenheden** /
11 unités** / 11 porzioni** 

M Integratore alimentare liquido con vitamina C e miele
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 90 %), miele millefiori (9 %), 
acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), vitamina C (acido L-ascorbico), 
conservante (sorbato di potassio).
Consigli per l'assunzione: Assumere per tre volte al giorno un tappo di chiusura pieno 
fino alla tacca (= 30 ml), preferibilmente prima dei pasti (si può diluire con acqua o 
succo di frutta). 
Avvertenze: Agitare prima dell'uso. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro quattro settimane. La dose giornaliera consigliata non deve essere superata. Gli 
integratori alimentari non sostituiscono un'alimentazione sana ed equilibrata che è 
importante assieme ad uno stile di vita sano. Tenere lontano dalla portata dei bambini piccoli.

Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

Nährstoffe  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamin C

* der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

 * du montant de référence pour l’apport journalier 

67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

Voedingsstoffen  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamine C

* Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

Elementi nutritivi  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamina C

 * % della dose giornaliera di riferimento 
67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)Nutriments  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)**

Vitamine C 67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)
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This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

90% reines Aloe Vera Blattfilet / 
90% pure Aloe Vera leaf fillet
9% Honig /  
9% Honey
Traditionelle Formel / 
Traditional formula

TRADITIONAL HONEY

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°:

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: 

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne

A �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Pfirsichgeschmack, mit 
Süßungsmitteln – ohne Zuckerzusatz*
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 98 %), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, 
Acesulfam K, Natriumsaccharin), Inulin, Stabilisator (Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure), 
Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe 
(= 30 ml) einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. 
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, 
die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. 
Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

1000 ml
11 Einheiten*** / 11 eenheden*** / 11 unités***

* Enthält von Natur aus Zucker. 
** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

I Complément alimentaire liquide avec vitamine C, à l’arôme de pêche et avec 
édulcorants – sans sucre ajouté*
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 98 %), édulcorants (cyclamate de 
sodium, acésulfame K, saccharine sodique), inuline, stabilisant (gomme de xanthane), acidifiant (acide 
citrique), vitamine C (acide L-ascorbique), arôme, conservateur (sorbate de potassium).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Pêche (contenu équivalent à 3 
bouchons), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer rapidement. 
La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne 
sauraient pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. 
Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C, perziksmaak, met zoetmiddel - zonder 
toegevoegde suikers* 
Ingrediënten: Aloe Vera Barabadensis Miller Gel (USA / Mexico, 98 %), zoetmiddel (natriumcyclamaat, 
acesulfaam K, natriumsaccharine), inuline, stabilisator (xanthaan), zuurmiddel (citroenzuur), vitamine C 
(L-ascorbinezuur), aroma, bewaarmiddel (kaliumsorbaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) innemen, best 
voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel nuttigen. De 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupplementen zijn geen 
vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van 
belang is. Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

Nährwerte  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Brennwert
Fett
- davon gesättigte Fettsäuren
Kohlenhydrate
- davon Zucker
Eiweiß
Salz
Vitamin C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)

* Bevat van nature suiker, met zoetstoffen.
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Voedingswaarden  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Energie 
Vet
- daarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten
- daarvan suiker
Eiwit
Zout
Vitamine C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)

* Contient des sucres naturellement présents, avec édulcorants.
** du montant de référence pour l’apport journalier 

Valeurs nutritionnelles  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Calories
Glucides
- dont sucres
Hydrates de carbon
- présence de sucre
Protéines
Sel
Vitamine C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)
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This product is certified by:

98% reines Aloe Vera Blattfilet /
98% pure Aloe Vera leaf fillet
Ohne Zuckerzusatz* /
No added sugar*

PEACH FL AVOUR

Behälter 4
Wrap around label

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero: 

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente entro 
la fine di: 

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne /
Prodotto in Germania  

1000 ml
11 Einheiten* / 11 eenheden* /
11 unités* / 11 porzioni*

Indication: Consommer 3 fois par jour le 
contenu de 3 bouchons (~30 ml), de 
préférence avant les repas. 
Eventuellement diluer avec de l'eau ou du 
jus de fruits. Agitez avant emploi.
Attention: Il ne faut pas consommer 
plus que la quantité quotidienne 
recommandée. Les compléments 
alimentaires ne sauraient remplacer une 
alimentation variée et équilibrée, facteur 
important au même titre qu'un mode de 
vie sain. Conservez le produit hors de 
portée des enfants en bas âge. Conserver 
au réfrigérateur après ouverture et 
consommer rapidement.

Consigli per l'assunzione:
Assumere per tre volte al giorno un 
tappo di chiusura pieno fino alla 
tacca (= 30 ml), preferibilmente 
prima dei pasti (si può diluire con 
acqua o succo di frutta).
Avvertenze: Agitare prima 
dell'uso. Dopo l'apertura conservare 
in frigorifero e consumare entro 
quattro settimane. La dose 
giornaliera consigliata non deve 
essere superata. Gli integratori 
alimentari non sostituiscono 
un'alimentazione sana ed 
equilibrata che è importante 
assieme ad uno stile di vita sano. 
Tenere lontano dalla portata dei 
bambini piccoli.

A �  Lebensmittelzubereitung aus Aloe Vera Gel, Honig und Brennnessel-Extrakt
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 90 %), Blütenhonig (7 %), 
Brennnessel-Extrakt (2 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisator (Xanthan),   
Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).

Verzehrempfehlung: Dreimal 
täglich eine bis zur Markierung 
befüllte Steckkappe (= 30 ml) 
einnehmen, am besten vor den 
Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder 
Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Nach dem Öffnen im 
Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen.

N Bereiding uit Aloë Vera Gel, honing en brandnetelextract
Ingrediënten: Aloë Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexico, 90 %), bloesemhoning (7 %), 
Brandnetelextract (2 %), verzuring middel (Citroenzuren), Stabilisator (Xanthine), 
Antioxidatiemiddel (L-Ascorbinezuur), conserveringsmiddel (kaliumsorbaat).

Gebruiksaanbeveling: Per dag 
3 x een tot de markering gevulde dop 
(= 30 ml) nuttigen, best voor de 
maaltijd (eventueel met water of 
fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Na het openen in de 
koelkast bewaren en zo snel mogelijk 
gebruiken.

I Complément alimentaire à l‘Aloe Vera, au miel et aux extraits d‘orties
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (en provenance de USA/Méxique, 90 %), miel 
(7 %), extraits d’orties (2 %), acidifiant (acide citrique), stabilisateur (xanthane), anti-oxydant 
(acide ascorbique), conservateur (sorbate de potassium).
 

M Preparazione alimentare a base di Aloe Vera gel, miele ed estratto d'ortica
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 90 %), miele millefiori (7 %), 
estratto d‘ortica (2 %), acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), antiossidante (acido 
L-ascorbico), conservante (sorbato di potassio).

Nährwerte  pro 100 ml
pro 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Brennwert  
Fett
- davon gesättigte 
  Fettsäuren
Kohlenhydrate
- davon Zucker
Eiweiß
Salz

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Voedingswaarden per 100 ml
per 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Energie
Vet
- waarvan verzadigde 
  vetzuren
Koolhydraten
- waarvan suiker
Proteïnen
Zout

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Valori nutrizionali in 100 ml
in 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Valore energetico
Grassi
- di cui acidi   
  grassi
Carboidrati
- di cui zuccheri
Proteine
Sale

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Valeurs 
nutritionnelles  par 100 ml

par 90 ml 
(= 3 x 30 ml)*

Valeur calorique  
Lipides
- dont acides gras   
  saturés
Glucides
- dont sucre
Protéines
Sel

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia
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This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

90% reines Aloe Vera Blattfilet /
90% pure Aloe Vera leaf fillet
Mit Brennesselextrakt /
With nettle extract 

INTENSE SIVER A

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente 
entro la fine di:  
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero:

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne / Prodotto in Germania 

A �  �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin E und C
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 88 %), Fruktose, Kollagenhydrolysat, 
Orangensaftkonzentrat, Chondroitinsulfat (0,5 %), Glucosaminsulfat, Säuerungsmittel 
(Citronensäure), Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), natürliches 
Orangenaroma, Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe (= 30 ml) 
einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten 
werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. 
Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

* Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpelfunktion bei. / 
* Vitamin C contributes to normal collagen formation for the normal function of cartilage.
 ** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

I Complément alimentaire liquide avec vitamine E et C
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 88 %), fructose, hydrolysate de 
collagène, concentré de jus d'orange, sulfate de chondroïtine (0,5 %), sulfate de 
glucosamine, acidifiant (acide citrique), stabilisant (gomme de xanthane), conservateurs 
(sorbate de potassium), arôme naturel d'orange, vitamine C (acide L-ascorbique), vitamine E 
(DL-alpha-acétate de tocophéryle).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Freedom (contenu équivalent à 
3 bouchons), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer 
rapidement. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments 
alimentaires ne sauraient pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de 
vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine E en C 
Ingrediënten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/ Mexico, 88 %), fructose, 
collageenhydrolysaat, sinaasappelconcentraat, chondroitinsulfaat (0,5 %), glucosaminesulfaat, 
voedingszuur (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), bewaarmiddelen (kaliumsorbaat), natuurlijke 
sinaasappelaroma, vitamine C (L-ascorbinezuur), vitamine E (DL-alfa-Tocopherylacetaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) innemen, 
best voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel nuttigen. 
De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupple-
menten zijn geen vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met 
een gezonde levensstijl van belang is. Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

1000 ml 
11 Einheiten*** / 
11 eenheden*** /
11 unités*** / 
11 porzioni*** 

M Integratore alimentare liquido con vitamina E e C
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 88 %), fruttosio, collagene 
idrolizzato, succo d’arancia concentrato, solfato di condroitina (0,5 %), solfato di glucosamina, 
acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), conservante (sorbato di potassio), aroma 
naturale all‘arancia, vitamina C (acido L-ascorbico), vitamina E (DL-alfa-tocoferilacetato).
Consigli per l'assunzione: Assumere per tre volte al giorno un tappo di chiusura pieno fino 
alla tacca (= 30 ml), preferibilmente prima dei pasti (si può diluire con acqua o succo di frutta). 
Avvertenze: Agitare prima dell‘uso. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro quattro settimane. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non 
sostituiscono un’alimentazione varia ed equilibrata che è importante avere insieme ad uno 
stile di vita sano. Conservare il prodotto al riparo dalla portata dei bambini piccoli.

 
Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

Vitamin E (α-TE)
Vitamin C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Nährstoffe  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la 
    fonction normale des cartilages.
** du montant de référence pour l’apport journalier

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Nutriments  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * Vitamine C draagt bij tot een normale collageen productie voor een normale   
    gewrichtsfunctie.
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Voedingsstoffen  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * La vitamina C contribuisce ad una normale formazione del collagene per una 
    funzione normale delle cartilagini.
** dose giornaliera di riferimento

Vitamina E (α-TE)
Vitamina C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Elementi nutritivi  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
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This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

Vertrieb in der Schweiz durch:
LR Health & Beauty Systems AG 
Turmstrasse 30 
6312 Steinhausen, Schweiz 

ACTIVE FREEDOM
88% reines Aloe Vera Blattfilet /
88% pure Aloe Vera leaf fillet
Unterstützung für Gelenke* /
Support for joints*

1-5 I LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gel – 5 παραλλαγές

LIMITED EDITION

1 | Immune Plus Feel Good Σετ | 81015 | ΕΛ από 88,95 € 63,33 € | ΚΥ από 82,87 € 58,79 € | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus + Δώρο Aloe Vera Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel
2 | Traditional Honey Feel Good Σετ | 80710 | ΕΛ από 81,67 € 56,95 € | ΚΥ από 76,77 € 53,49 € | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey + Δώρο Aloe Vera Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel
3 | Peach Flavor Feel Good Σετ | 80712 | ΕΛ από 81,67 € 56,95 € | ΚΥ από 76,77 € 53,49 € | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe Vera Drinking Gel Peach Flavour + Δώρο Aloe Vera Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel
4 | Intense Sivera Feel Good Σετ | 80713 | ΕΛ από 88,95 € 63,33 € | ΚΥ από 82,87 € 58,79 € | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe Vera Drinking Gel Intense Sivera + Δώρο Aloe Vera Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel 
5 | Active Freedom Feel Good Σετ | 80714 | ΕΛ από 88,95 € 63,33 € | ΚΥ από 82,87 € 58,79 € | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom + Δώρο Aloe Vera Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel

1 Η βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος και το σελήνιο συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. 2 Ο ψευδάργυρος παίζει ρόλο στη διαδικασία της 
κυτταρικής διαίρεσης. ³ Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. 4 Η βιταμίνη C αυξάνει την 
απορρόφηση του σιδήρου. 5 Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. 6 Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό του 
κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων. 7 Η βιταμίνη C συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. 8 Η βιταμίνη C συμβάλλει 
στον φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των χόνδρων και των οστών. 9 Η βιταμίνη C συμβάλλει στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και 
εξάντλησης.

3 I Ο Ειδικός για όσους 
προσέχουν τη γραμμή τους
Η τριπλή ενίσχυση για όσους 
προσέχουν τη γραμμή τους: 
Ανάλαφρο, τονωτικό και 
αναζωογονητικό.3,5

4 I Ο Ειδικός για 
περισσότερη ζωντάνια
Με τριπλή δύναμη για 
περισσότερη ζωντάνια: 
Σταθεροποιεί, εφοδιάζει 
και προστατεύει.4,6,7

1 I Ο Ειδικός για το 
ανοσοποιητικό
Η τριπλή ενίσχυση για 
το ανοσοποιητικό σας 
σύστημα: Ενισχύει, 
ενεργοποιεί και τονώνει1,2,3

2 I Ο Ειδικός για τη γενική 
υγεία
Τα 3 βασικά δομικά στοιχεία 
για τη γενική υγεία: 
Εφοδιασμός, προστασία, 
μεταβολισμός.3,4,5

5 I Ο Ειδικός για την 
κινητικότητα σας 

Η τριπλή τόνωση για το 
μυοσκελετικό σας σύστημα: 
Κινητικότητα, ενδυνάμωση και 
ενέργεια.3,8,9

Φροντίστε τους αγαπημένους σας
με τη δύναμη της Aloe Vera! 
Θέλετε να κάνετε ένα δώρο υγείας και ευεξίας στους 
αγαπημένους σας; Το Aloe Vera Feel Good Σετ 
περιλαμβάνει 2 μπουκάλια από το αγαπημένο σας Aloe Vera 
Drinking Gel, μαζί με ένα μοναδικό δώρο: το Aloe Vera 
Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel. Επιλέξτε ανάμεσα στους 5 
Aloe Vera ειδικούς ανάλογα με τις ξεχωριστές ανάγκες και 
τις ιδιαίτερες προτιμήσεις των αγαπημένων σας!

IMMUNE 
POWER

HEALTH 
BOOSTER

BODY
SHAPE

HEART 
VITALITY

MOVE 
SUPPORT

 
2 τεμάχια από το Drinking Gel της επιλογής σας, με δώρο 1 Aloe 
Vera Ενυδατικό Συμπυκνωμένο Gel, αξίας 17,89 € που προσφέρει 
εντατική ενυδάτωση στην επιδερμίδα. Δροσίζει, καταπραΰνει και 
αναζωογονεί.



Διατηρήστε
την υγεία σας!

1|

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: / Ongeopend ten minste houdbaar tot einde:
Los-Nr.:  / Lot nr:

NVloeibaar voedingssupplement met vitamine C, zink en seleen

Ingrediënten: Aloe vera (Barbadensis Miller) gel1 (85%), bloemenhoning (8%), gembersap (6%, Zingiber officinale), 
geconcentreerd citroensap (Citrus limon) (0,4 %), vitamin C (L-ascorbinezuur), voedingszuur (citronenzuur), stabilisator 
(xanthaangom), conserveermiddel (kaliumsorbaat), zinkcitraat-3-hydraat, natriumseleniet. 
Consumeren aanbeveling: Neem driemaal daags 30 ml (gelijk aan 3 dopjes). Het beste voor de maaltijd, kan 
worden verdund met water of vruchtensap.
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel consumeren. 
De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupplementen zijn geen vervanging 
voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van belang is. Product buiten 
het bereik van kinderen bewaren.

* Vitamine C, zink en seleen dragen bij tot de normale werking van het immuunsysteem.
** Referentiehoeveelheid voor de dagelijkse inname

1 Mexico

Voedingswaardevermelding per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamine C
Zink
Seleen

89 mg (111 %**)
11 mg (110 %**)

50 µg (91 %**) 

80 mg (100 %**)
10 mg (100 %**)

45 µg (82 %**)

68
18

1

This product is certified by:
Dit product is gecertificeerd door: / 

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

 Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Zink und Selen

Zutaten: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gel1 (85 %), Blütenhonig (8 %), Ingwersaft (Zingiber officinale) (6 %), 
Zitronensaftkonzentrat  (Citrus limon) (0,4 %), Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Säuerungsmittel (Citronensäure), 
Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Zinkcitrat-3-hydrat, Natriumselenit.
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich 30 ml (entspricht 3 Verschlusskappen) einnehmen, am besten vor den 
Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig verbrauchen. 
Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind 
kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise 
von Bedeutung ist. Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

AT

* Vitamin C, Zink und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr

¹ Mexiko

Nährwerte  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamin C 
Zink 
Selen

89 mg (111 %**)
11 mg (110 %**)

50 µg (91 %**) 

80 mg (100 %**)
10 mg (100 %**)

45 µg (82 %**)

1000 ml
11 Einheiten*** /  
11 eenheden*** 85 % Aloe Vera Blattfilet /

85 % Aloe Vera leaf fillet
Mit Ingwer, Zitrone, Honig, Vitamin C, Zink /
With ginger, lemon, honey, vitamin C, zinc
Unterstützt das Immunsystem* /
Supports the immune system*

IMMUNE PLUS*
MADE IN GERMANY

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

 

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente entro 
la fine di:   
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero:

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne / Prodotto in Germania

A �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C und Honig
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 90 %), Blütenhonig (9 %), 
Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisator (Xanthan), Vitamin C 
(L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe 
(= 30 ml) einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder 
Fruchtsaft verdünnen). 
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren 
und zügig verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine 
abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer 
gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. Produkt außerhalb der Reichweite von 
kleinen Kindern aufbewahren.

I Complément alimentaire liquide avec vitamine C et miel
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 90 %), Miel (9 %), 
acidifiant (acide citrique), stabilisateur (xanthane), vitamine C (L-acide ascorbique), 
conservateur (sorbate de potassium).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Miel (contenu 
équivalent à 1 bouchon), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec 
de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et 
consommer rapidement. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. 
Les compléments alimentaires ne sauraient pas remplacer une alimentation variée et 
équilibrée et un mode de vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C en honing 
Ingrediënten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexico, 90 %), 
bloesemhoning (9 %), zuurmiddel (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), vitamine C 
(L-ascorbinezuur), bewaarmiddel (kaliumsorbaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) 
innemen, best voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen). 
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel 
nuttigen. De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. 
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een afwisselende en 
gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van belang is. 
Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

1000 ml
11 Einheiten** / 11 eenheden** /
11 unités** / 11 porzioni** 

M Integratore alimentare liquido con vitamina C e miele
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 90 %), miele millefiori (9 %), 
acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), vitamina C (acido L-ascorbico), 
conservante (sorbato di potassio).
Consigli per l'assunzione: Assumere per tre volte al giorno un tappo di chiusura pieno 
fino alla tacca (= 30 ml), preferibilmente prima dei pasti (si può diluire con acqua o 
succo di frutta). 
Avvertenze: Agitare prima dell'uso. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro quattro settimane. La dose giornaliera consigliata non deve essere superata. Gli 
integratori alimentari non sostituiscono un'alimentazione sana ed equilibrata che è 
importante assieme ad uno stile di vita sano. Tenere lontano dalla portata dei bambini piccoli.

Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

Nährstoffe  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamin C

* der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

 * du montant de référence pour l’apport journalier 

67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

Voedingsstoffen  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamine C

* Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

Elementi nutritivi  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamina C

 * % della dose giornaliera di riferimento 
67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)Nutriments  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)**

Vitamine C 67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

65
66

3

This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

90% reines Aloe Vera Blattfilet / 
90% pure Aloe Vera leaf fillet
9% Honig /  
9% Honey
Traditionelle Formel / 
Traditional formula

TRADITIONAL HONEY

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°:

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: 

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne

A �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Pfirsichgeschmack, mit 
Süßungsmitteln – ohne Zuckerzusatz*
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 98 %), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, 
Acesulfam K, Natriumsaccharin), Inulin, Stabilisator (Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure), 
Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe 
(= 30 ml) einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. 
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, 
die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. 
Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

1000 ml
11 Einheiten*** / 11 eenheden*** / 11 unités***

* Enthält von Natur aus Zucker. 
** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

I Complément alimentaire liquide avec vitamine C, à l’arôme de pêche et avec 
édulcorants – sans sucre ajouté*
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 98 %), édulcorants (cyclamate de 
sodium, acésulfame K, saccharine sodique), inuline, stabilisant (gomme de xanthane), acidifiant (acide 
citrique), vitamine C (acide L-ascorbique), arôme, conservateur (sorbate de potassium).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Pêche (contenu équivalent à 3 
bouchons), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer rapidement. 
La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne 
sauraient pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. 
Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C, perziksmaak, met zoetmiddel - zonder 
toegevoegde suikers* 
Ingrediënten: Aloe Vera Barabadensis Miller Gel (USA / Mexico, 98 %), zoetmiddel (natriumcyclamaat, 
acesulfaam K, natriumsaccharine), inuline, stabilisator (xanthaan), zuurmiddel (citroenzuur), vitamine C 
(L-ascorbinezuur), aroma, bewaarmiddel (kaliumsorbaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) innemen, best 
voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel nuttigen. De 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupplementen zijn geen 
vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van 
belang is. Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

Nährwerte  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Brennwert
Fett
- davon gesättigte Fettsäuren
Kohlenhydrate
- davon Zucker
Eiweiß
Salz
Vitamin C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)

* Bevat van nature suiker, met zoetstoffen.
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Voedingswaarden  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Energie 
Vet
- daarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten
- daarvan suiker
Eiwit
Zout
Vitamine C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)

* Contient des sucres naturellement présents, avec édulcorants.
** du montant de référence pour l’apport journalier 

Valeurs nutritionnelles  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Calories
Glucides
- dont sucres
Hydrates de carbon
- présence de sucre
Protéines
Sel
Vitamine C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)

65
66
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This product is certified by:

98% reines Aloe Vera Blattfilet /
98% pure Aloe Vera leaf fillet
Ohne Zuckerzusatz* /
No added sugar*

PEACH FL AVOUR

Behälter 4
Wrap around label

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero: 

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente entro 
la fine di: 

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne /
Prodotto in Germania  

1000 ml
11 Einheiten* / 11 eenheden* /
11 unités* / 11 porzioni*

Indication: Consommer 3 fois par jour le 
contenu de 3 bouchons (~30 ml), de 
préférence avant les repas. 
Eventuellement diluer avec de l'eau ou du 
jus de fruits. Agitez avant emploi.
Attention: Il ne faut pas consommer 
plus que la quantité quotidienne 
recommandée. Les compléments 
alimentaires ne sauraient remplacer une 
alimentation variée et équilibrée, facteur 
important au même titre qu'un mode de 
vie sain. Conservez le produit hors de 
portée des enfants en bas âge. Conserver 
au réfrigérateur après ouverture et 
consommer rapidement.

Consigli per l'assunzione:
Assumere per tre volte al giorno un 
tappo di chiusura pieno fino alla 
tacca (= 30 ml), preferibilmente 
prima dei pasti (si può diluire con 
acqua o succo di frutta).
Avvertenze: Agitare prima 
dell'uso. Dopo l'apertura conservare 
in frigorifero e consumare entro 
quattro settimane. La dose 
giornaliera consigliata non deve 
essere superata. Gli integratori 
alimentari non sostituiscono 
un'alimentazione sana ed 
equilibrata che è importante 
assieme ad uno stile di vita sano. 
Tenere lontano dalla portata dei 
bambini piccoli.

A �  Lebensmittelzubereitung aus Aloe Vera Gel, Honig und Brennnessel-Extrakt
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 90 %), Blütenhonig (7 %), 
Brennnessel-Extrakt (2 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisator (Xanthan),   
Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).

Verzehrempfehlung: Dreimal 
täglich eine bis zur Markierung 
befüllte Steckkappe (= 30 ml) 
einnehmen, am besten vor den 
Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder 
Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Nach dem Öffnen im 
Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen.

N Bereiding uit Aloë Vera Gel, honing en brandnetelextract
Ingrediënten: Aloë Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexico, 90 %), bloesemhoning (7 %), 
Brandnetelextract (2 %), verzuring middel (Citroenzuren), Stabilisator (Xanthine), 
Antioxidatiemiddel (L-Ascorbinezuur), conserveringsmiddel (kaliumsorbaat).

Gebruiksaanbeveling: Per dag 
3 x een tot de markering gevulde dop 
(= 30 ml) nuttigen, best voor de 
maaltijd (eventueel met water of 
fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Na het openen in de 
koelkast bewaren en zo snel mogelijk 
gebruiken.

I Complément alimentaire à l‘Aloe Vera, au miel et aux extraits d‘orties
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (en provenance de USA/Méxique, 90 %), miel 
(7 %), extraits d’orties (2 %), acidifiant (acide citrique), stabilisateur (xanthane), anti-oxydant 
(acide ascorbique), conservateur (sorbate de potassium).
 

M Preparazione alimentare a base di Aloe Vera gel, miele ed estratto d'ortica
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 90 %), miele millefiori (7 %), 
estratto d‘ortica (2 %), acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), antiossidante (acido 
L-ascorbico), conservante (sorbato di potassio).

Nährwerte  pro 100 ml
pro 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Brennwert  
Fett
- davon gesättigte 
  Fettsäuren
Kohlenhydrate
- davon Zucker
Eiweiß
Salz

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Voedingswaarden per 100 ml
per 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Energie
Vet
- waarvan verzadigde 
  vetzuren
Koolhydraten
- waarvan suiker
Proteïnen
Zout

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Valori nutrizionali in 100 ml
in 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Valore energetico
Grassi
- di cui acidi   
  grassi
Carboidrati
- di cui zuccheri
Proteine
Sale

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Valeurs 
nutritionnelles  par 100 ml

par 90 ml 
(= 3 x 30 ml)*

Valeur calorique  
Lipides
- dont acides gras   
  saturés
Glucides
- dont sucre
Protéines
Sel

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g
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90% reines Aloe Vera Blattfilet /
90% pure Aloe Vera leaf fillet
Mit Brennesselextrakt /
With nettle extract 

INTENSE SIVER A

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente 
entro la fine di:  
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero:

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne / Prodotto in Germania 

A �  �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin E und C
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 88 %), Fruktose, Kollagenhydrolysat, 
Orangensaftkonzentrat, Chondroitinsulfat (0,5 %), Glucosaminsulfat, Säuerungsmittel 
(Citronensäure), Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), natürliches 
Orangenaroma, Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe (= 30 ml) 
einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten 
werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. 
Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

* Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpelfunktion bei. / 
* Vitamin C contributes to normal collagen formation for the normal function of cartilage.
 ** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

I Complément alimentaire liquide avec vitamine E et C
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 88 %), fructose, hydrolysate de 
collagène, concentré de jus d'orange, sulfate de chondroïtine (0,5 %), sulfate de 
glucosamine, acidifiant (acide citrique), stabilisant (gomme de xanthane), conservateurs 
(sorbate de potassium), arôme naturel d'orange, vitamine C (acide L-ascorbique), vitamine E 
(DL-alpha-acétate de tocophéryle).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Freedom (contenu équivalent à 
3 bouchons), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer 
rapidement. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments 
alimentaires ne sauraient pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de 
vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine E en C 
Ingrediënten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/ Mexico, 88 %), fructose, 
collageenhydrolysaat, sinaasappelconcentraat, chondroitinsulfaat (0,5 %), glucosaminesulfaat, 
voedingszuur (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), bewaarmiddelen (kaliumsorbaat), natuurlijke 
sinaasappelaroma, vitamine C (L-ascorbinezuur), vitamine E (DL-alfa-Tocopherylacetaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) innemen, 
best voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel nuttigen. 
De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupple-
menten zijn geen vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met 
een gezonde levensstijl van belang is. Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

1000 ml 
11 Einheiten*** / 
11 eenheden*** /
11 unités*** / 
11 porzioni*** 

M Integratore alimentare liquido con vitamina E e C
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 88 %), fruttosio, collagene 
idrolizzato, succo d’arancia concentrato, solfato di condroitina (0,5 %), solfato di glucosamina, 
acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), conservante (sorbato di potassio), aroma 
naturale all‘arancia, vitamina C (acido L-ascorbico), vitamina E (DL-alfa-tocoferilacetato).
Consigli per l'assunzione: Assumere per tre volte al giorno un tappo di chiusura pieno fino 
alla tacca (= 30 ml), preferibilmente prima dei pasti (si può diluire con acqua o succo di frutta). 
Avvertenze: Agitare prima dell‘uso. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro quattro settimane. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non 
sostituiscono un’alimentazione varia ed equilibrata che è importante avere insieme ad uno 
stile di vita sano. Conservare il prodotto al riparo dalla portata dei bambini piccoli.

 
Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

Vitamin E (α-TE)
Vitamin C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Nährstoffe  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la 
    fonction normale des cartilages.
** du montant de référence pour l’apport journalier

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Nutriments  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * Vitamine C draagt bij tot een normale collageen productie voor een normale   
    gewrichtsfunctie.
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Voedingsstoffen  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * La vitamina C contribuisce ad una normale formazione del collagene per una 
    funzione normale delle cartilagini.
** dose giornaliera di riferimento

Vitamina E (α-TE)
Vitamina C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Elementi nutritivi  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***

65
66
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This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

Vertrieb in der Schweiz durch:
LR Health & Beauty Systems AG 
Turmstrasse 30 
6312 Steinhausen, Schweiz 

ACTIVE FREEDOM
88% reines Aloe Vera Blattfilet /
88% pure Aloe Vera leaf fillet
Unterstützung für Gelenke* /
Support for joints*
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1-5 I Aloe Vera 
Feel Good ΣΕΤ

LIMITED EDITION

Aloe 
Vera Ενυδατικό 

Συμπυκνωμένο Gel 
Δροσίζει και περιποιείται 

την ερεθισμένη και 
αφυδατωμένη 

επιδερμίδα, με 90% 
gel Aloe Vera

Διαθέσιμο και σε 
άλλες 4 παραλλαγές

10%

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΚΑΙ ΔΩΡΟ 



Για καλό σκοπό
ΝΕΟ

limited 
edition1| Μια καλή πράξη που κάνει τη 

διαφορά!  
Με κάθε αγορά της χριστουγεννιάτικης 
κούπας, δωρίζετε αυτόματα 10 ευρώ 
στο LR Global Kids Fund, το οποίο 
υποστηρίζει βοηθητικά προγράμματα 
για παιδιά που έχουν ανάγκη. Αυτά τα 
Χριστούγεννα, χαρίστε παιδικά χαμόγελα 
και βοηθήστε το LR Global Kids Fund να 
κάνει τον κόσμο καλύτερο για τα παιδιά!
Η LR Global Kids Fund 
Χριστουγεννιάτικη Κούπα είναι 
ένα όμορφο γιορτινό αξεσουάρ με 
εντυπωσιακό design.

Κω
δ.

: 9
58

40
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GR/CY
Η LR Health & Beauty Systems ΜΕΠΕ επιφυλάσσεται για αλλαγές 
των προϊόντων που γίνονται με σκοπό τις τεχνικές και ποιοτικές 

αναβαθμίσεις, όπως και για λάθος κατανοήσεις εξαιτίας 
τυπογραφικών λαθών.

LR Health & Beauty Systems ΜΕΠΕ 
14452 Μεταμόρφωση Αττικής

Ο/Η LR Συνεργάτης σας:

Η αγορά των LR προϊόντων γίνεται μέσω 
των LR συνεργατών.

1 | LR Global Kids Fund Χριστουγεννιάτικη Κούπα | 40194 
| ΕΛ 23,99 € | ΚΥ 23,00 €

ΔΩΡΕ Α 10 Ε ΥΡΩ


