
20728    25p

99,90 zł
131,80 zł

Suma cen poszczególnych produktów

Cena zestawu

| 20728 25p | 99,90 zł | 2 x 100 ml |
(49,95 zł/100 ml) |
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LR Health & Beauty Systems zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w katalogu oraz nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne błędy w druku. Ceny promocyjne obowiązują w okresie ważności katalogu (1 – 28. 02. 2019) 

lub do wyczerpania zapasów. www.LRworld.com/pl

Wręczył/a:

Sprzedaż produktów LR prowadzą
niezależni Partnerzy LR.

LR Health & Beauty Systems 
Sp. z o.o. jest członkiem 

prestiżowego PSSB. Wyróżnienie Jakość Roku 2016 
dla produktów Aloe Vera.

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach,

Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000203244, NIP: 954-24-74-874, kapitał zakładowy 50.000 zł.

MYŚLĘ O TOBIE CIEPŁO!

OSZCZĘDZASZ W ZESTAWIE

INNOWACJA

PIĘKNO JEST W TOBIE

24%

Idealne do rozgrzewającego,
odprężającego masażu

ALOE VERA
ODPRĘŻAJĄCE, ROZGRZEWAJĄCE 
MLECZKO – DWUPAK

ALOE VERA ODPRĘŻAJĄCE, 
ROZGRZEWAJĄCE MLECZKO
DWUPAK

oraz poprawia ukrwienie mięśni.
Działa nawilżająco
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1

2

INNOWACJA

2.
NIESKAZITELNA

SKÓRA2

1.
MŁODY

WYGLĄD1

4.
MOCNE
WŁOSY2

3.
JĘDRNE  
CIAŁO2

5.
MOCNE

PAZNOKCIE2

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113–119.
Biotyna i cynk pomagają zachować zdrową skórę i włosy. Cynk pomaga zachować zdrowe paznokcie. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych.

ELIKSIR PIĘKNA
Rewolucyjny produkt LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir pomaga spełnić marzenie o urodzie we 

wszystkich 5 obszarach: młody wygląd, nieskazitelna skóra, jędrne ciało, silne włosy oraz mocne 

paznokcie.1,2 Wystarczy jedna ampułka dziennie, aby wyjątkowy, podwójny kompleks aktywował 

procesy w organizmie odpowiadające za piękny wygląd oraz chronił przed głównymi przyczynami 

starzenia – dla młodzieńczego piękna od stóp do głów, niezależnie od wieku.1,2
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81030 | 30 x 25 ml    168p 

569,00 zł
(75,86 zł / 100 ml)

1

2

Wyjątkowy na rynku: podwójny kompleks

Naturalny, zdrowy wygląd to ideał piękna.

Rewolucyjny LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir dba o urodę od wewnątrz1-5. 
Innowacyjny, podwójny kompleks o dogłębnym działaniu zawiera 
najważniejsze, aktywne składniki dla urody zainspirowane nauką i naturą, 
dzięki czemu pomaga spełnić marzenie o pięknie w pięciu najważniejszych 
obszarach1-5: młody wygląd, nieskazitelna skóra, jędrne ciało, silne włosy 
oraz mocne paznokcie.

Codzienna “porcja piękna” w formie wygodnych ampułek do picia jest nie 
tylko skuteczna, lecz również zdrowa i naturalna. Produkt o owocowym, 
orzeźwiającym smaku czerpie z natury i nie zawiera dodatku substancji 
słodzących, sztucznych barwników, laktozy i glutenu.

Młody wygląd?
Nic do ukrycia?
Piękno w każdym wieku?

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

1 Biotyna, cynk, witamina A, ryboflawina i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry.  2 Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych.  3 Biotyna i cynk pomagają zachować zdrowe włosy. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej 
pigmentacji włosów.  4  Cynk pomaga zachować zdrowe paznokcie.  5 Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Tiamina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego. Witamina B6 i B12 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. *% Referencyjnej Wartości Dziennego Spożycia.

20% żelu Aloe Vera

ekstrakt z czerwonej pomarańczy

ekstrakt z borówki (jagody)

ekstrakt z różeńca

ekstrakt z zielonej herbaty

2,5 g peptydów kolagenowych
50 mg kwasu hialuronowego
miedź
cynk
9 skoncentrowanych witamin:

Aktywny kompleks stymuluje procesy 
odpowiadające za piękny wygląd oraz chroni przed 
głównymi przyczynami starzenia1-5. To połączenie 
najważniejszych składników dla urody 
w najwyższym stężeniu:

ZADBAJ O URODĘ1,2

OD WEWNĄTRZ

Biotyna i cynk pomagają zachować zdrową skórę i włosy. Cynk pomaga zachować zdrowe paznokcie.
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113–119.

100% witaminy E, tiaminy, ryboflawiny, 
niacyny, witaminy B6, biotyny, witaminy B12 
i witaminy C w dziennej porcji* oraz 75% 
witaminy A w dziennej porcji*

5IN1
BEAUTY ELIXIR
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1

71007 270p | 1.319,00 zł | 70036 180p | 879,00 zł |
| 20763 30p | 145,00 zł | 
125,00 zł |

| 10406 13p |
63,90 zł | 49,90 zł |

27529 39p | 185,00 zł | 159,00 zł |

3. Ujędrnienie i mniej cellulitu

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

4. Mocniejsze, pełne blasku włosy

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

5. Mocniejsze i zdrowsze
paznokcie

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

ZADBAJ O URODĘ 
OD ZEWNĄTRZ

Najlepsze rezultaty daje stosowanie całego programu, 

a więc dbanie o swoje ciało zarówno od zewnątrz, jak 

i od wewnątrz. Codzienna pielęgnacja skutecznymi 

kosmetykami uzupełnia działanie produktu 5in1 

Beauty Elixir, dbając o naturalne piękno.

CO ROBIĆ, ABY CZUĆ SIĘ PEWNIE
I DOBRZE W SWOJEJ SKÓRZE?

2. Dla zdrowszej, bardziej
równomiernej skóry bez podrażnień

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

1. Młodo wyglądająca, elastyczna skóra 
i mniej zmarszczek

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

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

ZESTAW 
REGENERACJA

W zestawie:
ZEITGARD 2 wraz z etui,
serum pod oczy · 30 ml,
regenerujący
krem-żel · 50 ml

ZESTAW OCZYSZCZANIE

W zestawie:
ZEITGARD 1 wraz z etui, 
żel oczyszczający · 125 ml

CLASSIC

ALOE VERA 
ZESTAW UJĘDRNIAJĄCY

W zestawie:
Modelujący żel do ciała · 
200 ml, Korygujący krem 
do ciała · 200 ml, 
rękawica kąpielowa

ALOE VERA ZESTAW 
PIELĘGNACJA WŁOSÓW

W zestawie: Nutri-Repair 
Szampon do włosów · 
200 ml, Odżywka do 
włosów · 200 ml, Maska 
do włosów · 200 ml

LR COLOURS ZESTAW 
PIELĘGNACJA PAZNOKCI

W zestawie: Serum do dłoni i 
paznokci · 15 ml, Odżywka do 
paznokci · 5,5 ml

OSZCZĘDZASZ 14 %

OSZCZĘDZASZ 13 %
OSZCZĘDZASZ21 %
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1 |

2 |

3 |

4 |

| 27095 16p | 59,90 zł | 200 ml | (29,95 zł/100 ml) |

| 11108 15p | 69,90 zł | 54,90 zł | 2,2 g |

| 11130-X 17p | 79,90 zł | 63,90 zł | 3,5 g |

| 11131-X 13p | 59,90 zł | 47,90 zł | 4 ml |

Nowość: masło do ciała
o zapachu różanym

rozpieszczająca pielęgnacja

... WIOSNA W SERCU

Baza zwiększająca 
trwałość pomadki

Błyszczyk do ust 
z efektem 3-D

Luksusowa tekstura
i intensywny kolor

20%PRZY ZAKUPIE KAŻDEGO PRODUKTU
Z TEJ STRONY OSZCZĘDZASZ

zm
ys

ło
w

o Intensywny kolor

limitowana

czy uwodzicielski połysk?

Odżywcza pielęgnacjaSENSUAL ROSE MASŁO DO CIAŁA
i poprawa nawilżenia z masłem shea | Elegancki, różany zapach.

Wygładza i neutralizuje odcień skóry | BAZA POD CIENIE I POMADKĘ
Dłuższa trwałość pomadki i cieni do powiek. 

Innowacyjna formuła dla intensywnego koloruPOMADKA DO UST
oraz luksusowa, delikatna tekstura | Długotrwały efekt.

Błyszczące, pełne usta z efektem 3-D |BŁYSZCZYK DO UST
Formuła z pielęgnacyjnymi składnikami czynnymi.

kusząco
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1 |

2 |

3 |

4 |

| 10032-X 4p | 21,90 zł | 17,50 zł | 1,16 g |

| 10031-X 7p | 32,90 zł | 26,00 zł | 1,6 g |

| 10431-X 9p | 39,90 zł | 31,90 zł |

| 10029-X 6p | 28,90 zł | 22,90 zł | 10 ml |

Pełniejsze
i kuszące usta

Konturowanie i powiększanie kształtu ust

Intensywne kolory
i połysk

2 
w

 1
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... MAGNETYCZNA SIŁA 
PRZYCIĄGANIA

fa
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kolorowo

20%PRZY ZAKUPIE KAŻDEGO PRODUKTU 
Z TEJ STRONY OSZCZĘDZASZ

Olśniewające,
zmysłowe usta

Idealna do zaznaczania i korygowaniaKONTURÓWKA DO UST
konturów | Perfekcyjnie dobrana kolorystycznie do pomadek LR Colours

Połączenie pomadkiPOŁYSKUJĄCA POMADKA DO UST
i błyszczyka | Długotrwały efekt i działanie nawilżające | Owocowy smak

Intensywny kolor | Duży wybór kolorów:POMADKA DO UST
od ognistej czerwieni, po naturalne odcienie różu i brązu | Pielęgnacja dzięki witaminie E

Ultra błyszczące kolory, wyjątkowo trwałyBŁYSZCZYK DO UST
efekt | Pielęgnacja dzięki witaminie E oraz ekstraktowi z rozmarynu
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| 30530 54p | 199,00 zł | 50 ml |

| 30540 54p | 199,00 zł | 50 ml |

| 30551 90p | 359,00 zł | 2 x 50 ml |

1|

2 |

3 |

TUTAJ 
przetestuj zapach¹

TUTAJ 
przetestuj zapach¹

Postaw na autentyczność i naturalność – po prostu bądź sobą.
Nowy zapach stworzony przez znanego projektanta mody jest jak 
Twoja wizytówka, która towarzyszy Ci każdego dnia i inspiruje 
swoją pozytywną energią.

Poznaj dwa 
nowe zapachy 
projektanta 
mody - 
delikatnie 
potrzyj stronę.

Autentyczność. Naturalność.
Po prostu bądź sobą.

Dwie wersje: dla kobiet i dla mężczyzn uzupełniają się wzajemnie, 
tworząc zgrany duet. Każdy flakonik jest opakowany w 
eleganckim i praktycznym woreczku, który może również przydać 
się jako etui na okulary przeciwsłoneczne lub smartfon.

Świeży – Roślinny – Inspirujący | Kompozycja zapachowa z nutami brzoskwini, jaśminu i drzewa cedrowego.

Drzewny – Korzenny – Charyzmatyczny | Kompozycja zapachowa z nutą szafranu, drzewa gwajakowego i ambry.

W zestawie dwa flakony wody perfumowanej (wybór dowolny)

NOWOŚĆ PURE BY GUIDO MARIA KRETSCHMER FOR WOMEN

NOWOŚĆ PURE BY GUIDO MARIA KRETSCHMER FOR MEN

NOWOŚĆ PURE BY GUIDO MARIA KRETSCHMER ZESTAW
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| 69036 35p | 165,00 zł |1 |

| 28314 43p | 165,00 zł | 30 ml | (550,00 zł/100 ml) |2 |

... RADOŚĆ OBDAROWYWANIA
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bransoletka pełna blasku
Limitowana

Pielęgnacja anti-age
dla promiennej cery

Stal szlachetna pokryta powłoką z różowego złota z tekstylną, plecioną bransoletką (długość regulowana od 
15,9 do 24,8 cm) | Centralną ozdobą bransoletki jest 1-centymetrowy kryształ „Fancy Stone“ Swarovski® | 
W ozdobnym pudełeczku.

BRANSOLETKA Z KRYSZTAŁEM SWAROVSKI® Ekskluzywny design LR | 

Bogata kompozycja 6 olejków i wybranych witamin działa odżywczo, regeneruje i chroni skórę.
BEAUTY DIAMONDS OLEJEK DO TWARZY

Nowość: bransoletka
z kryształem Swarovski®
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| 20674 23p | 75,90 zł | 50 ml | (151,80 zł/100 ml) |

| 20740 23p | 75,90 zł | 50 ml | (151,80 zł/100 ml) |

| 20675 23p | 75,90 zł | 50 ml | (151,80 zł/100 ml) |

1 |

2 |

3 |

20650    
36p

175,00 zł
192,70 zł

Suma cen poszczególnych produktów

| 20650 36p | 175,00 zł | 4 |

50% 
ALOE VERA

50% 
ALOE VERA

50% 
ALOE VERA

... PIELĘGNACJA   
PEŁNA CZUŁOŚCI
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Odżywia i regeneruje skórę 
w nocy

Szybka pom
oc dla skóry 

w
ym

agającej intensyw
nej 

pielęgnacji

Regeneruje suchą, 
wymagającą skórę

siła łagodności
de

lik
at

no
ść

Aloesowi specjaliści
dla pięknej skóry

Aloesowe
ukojenie
dla skóry

W ZESTAWIE3 PRODUKTY

Lekka, rozpieszczająca skórę formuła pielęgnacyjna na dzień | Intensywnie nawilża i utrzymuje 
naturalny poziom nawodnienia

Wspomaga regenerację, chroni przed utratą nawilżenia i łagodzi szorstką skórę | Zawiera 50% aloesu i 
odżywczy olejek arganowy.

Odżywczy, delikatnie pachnący krem do twarzy na noc | Odżywia i regeneruje skórę.

ALOE VERA MULTIAKTYWNY KREM NA DZIEŃ

ALOE VERA ODŻYWCZY KREM NA DZIEŃ

ALOE VERA REGENERUJĄCY KREM NA NOC

ALOE VERA 
SPECIAL CARE BOX

Cena zestawu

W zestawie: Krem z propolisem · 100 ml, Koncentrat · 100 ml, Emergency Spray · 150 ml
ALOE VERA SPECIAL CARE BOX



15% 
ALOE VERA

43% 
ALOE VERA

35% 
ALOE VERA

40% 
ALOE VERA
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| 20631 9p | 44,90 zł | 34,90 zł | 100 ml |
1 |

| 20643 7p | 27,90 zł | 50 ml | (55,80 zł/100 ml) |
3 |

| 20690 7p | 27,90 zł | 100 ml |
3 |

20676 7p | 27,90 zł | 4,8 g |
4 |
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… CODZIENNA TROSKA O BLISKICH
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Codzienne
niezbędniki

Uśmiech
na co dzień

Krem o bogatej, odżywczej formule do pielęgnacji twarzy i ciała | 35% 
żelu Aloe Vera  i bioekstrakt z magnolii | Szybko się wchłania.

ALOE VERA DELIKATNY KREM PIELĘGNACYJNY

ALOE VERA OCHRONNY DEZODORANT W KULCE

Łagodna ochrona przed poceniem, bez alkoholu | 15% żelu Aloe Vera  
i bioekstrakt z bawełny

Żel do codziennego mycia zębów | Zawiera 43% żelu aloesowego |
Oczyszcza zęby i dziąsła

ALOE VERA ODŚWIEŻAJĄCY ŻEL DO ZĘBÓW

Intensywnie pielęgnująca pomadka do ust
ALOE VERA NAWILŻAJĄCA POMADKA PIELĘGNACYJNA |

zawiera 40% aloesu oraz oleje roślinne.



80935    
67p

275,00 zł
299,50 zł

Suma cen poszczególnych produktów

Cena zestawu

*
**
***

1 |

2 |

3 |

| 80935 67p | 275,00 zł | 5 x 500 ml |

| 80982 53p | 169,00 zł | 14 saszetek po 2,5 g |

| 80373 80p | 399,00 zł | 298,00 zł | 3 x 30 kapsułek |

80982    
53p

169,00 zł
218,00 zł

Suma cen poszczególnych produktów

Cena zestawu
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298,00 zł

447,00 zł
Suma cen poszczególnych produktów

Cena regularna zestawu                         

Cena zestawu w lutym         

399,00 zł

80373    
80p 12
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… MOC PRZYGÓD

Długotrwale redukuje 
stres oksydacyjny*

Szybka porcja energii*** 
bez dodatku cukru

en
er

gi
a

Większa
efektywność**

Szybka porcja
energii***

W ZESTAWIE5 PRODUKTÓW

OSZCZĘDZASZ W ZESTAWIE22%

OSZCZĘDZASZ W ZESTAWIE33%

Witamina E przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.
Witamina B12 przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Zawarta w guaranie kofeina pomaga zwiększyć uwagę i koncentrację oraz przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości. 

Ekspert od dobrego
samopoczucia

MIND MASTER PIĘCIOPAK

Formula Green lub Formula Red. | Długotrwale wspiera efektywność fizyczną i umysłową**
oraz chroni komórki przed stresem oksydacyjnym*

To szybka porcja energii dla efektywności umysłowej i fizycznej*** | Chroni przed stresem oksydacyjnym* |
Wsparcie efektywności w poręcznej formie – bez cukru

MIND MASTER PIĘCIOPAK

MIND MASTER EXTREME DWUPAK:

W zestawie: 5 x Mind Master – do wyboru

Zawiera 1 miliard bakterii w kapsułce | Dla ogólnego dobrego samopoczucia
PRO 12 KAPSUŁKI TRÓJPAK:

MIND MASTER EXTREME 
PERFORMANCE POWDER 
DWUPAK

PRO 12 KAPSUŁKI 
TRÓJPAK



*
**

1 |

2 |

| 80102 38p | 129,00 zł | 360 tabletek / 252 g | (511,90 zł/1000 g) |

| 80883 104p | 359,00 zł | 3 x 1000 ml |
(119,67 zł/1000 ml) | 

80883    
104p

359,00 zł
387,00 zł

Suma cen poszczególnych produktów

Cena zestawu
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... IŚĆ PRZEZ ŻYCIE
W TYM SAMYM KIERUNKU

Minerały zasadowe
i pierwiastki śladowe
pomagają zmniejszyć
uczucie zmęczenia i znużenia*
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Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do utrzymania równowagi elektrolitowej.
Witamina C zawarta w produkcie Aloe Vera Drinking Gel Freedom przyczynia się do prawidłowej produkcji kolagenu w celu prawidłowego funkcjonowania naczyń 
krwionośnych, kości i chrząstki stawowej.

Klasyczne wsparcie

równowagi wewnętrznej*

W ZESTAWIE3 PRODUKTY

Dostarcza organizmowi cenne minerały zasadowe i pierwiastki śladowe dla wsparcia równowagi wewnętrznej 
oraz pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia*.

Zawiera 88% żelu Aloe Vera, jest wzbogacony w witaminy C i E oraz wzmacnia

PRO BALANCE TABLETKI

ALOE VERA DRINKING GEL ACTIVE FREEDOM TRÓJPAK

aparat ruchu**.

ALOE VERA
DRINKING GEL
ACTIVE FREEDOM 
TRÓJPAK

Specjalista dla
swobody ruchu**


