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

MORE QUALITY FOR YOUR LIFE.
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artan sağlık bilincine katkıda bulunan yenilikçi ürün 
özümleri ile tamamen trendle uyumluyuz! Bilimden elde 
edilen en son bulgularla birlikte doğanın gücü bizim 
için olağanüstü bir rol oynamaktadır. Mevcut ürün 

yıllardır bir vizyonun peşindeyiz: Herkesin sağlıklı, canlı 
ve 100 yaşında başarılı olmasını sağlamak istiyoruz. 
Tabii ki bu bir rüya – ama bu hayale olabildiğince 
yaklaşmak için çok çalışıyoruz. İşte tam da bu 
nedenle, sağlık ve güzellik için olduğu kadar kişisel 
ve finansal başarıda bir artı için yenilikçi, ihtiyaç odaklı 
ürün konseptleri geliştiriyoruz.   İnsanların sürekli 

Saygılarımla,

Andreas Friesch
CEO | Yönetim Kurulu Sözcüsü

HEDEFİMİZ: MORE QUALITY FOR 
YOUR LIFE. HERKES İÇİN DAHA 
FAZLA YAŞAM KALİTESİ.

DEĞERLİ DOSTLARIM,
yeniliklerimizden biri: LR LIFETAKT Cell Essence
1397059140 sağlıklı ve güçlü hücreleri desteklemek 
için üç bütünsel ürün çözümü. Çünkü insanlar 
milyarlarca hücreden oluşur. Hücre sağlığı, refahımızın 
ve performansımızın temelidir. Bu yüzden onlara her 
gün bakmalıyız! Yıllardır, iş ortaklarımıza, ister tam 
zamanlı ister yarı zamanlı, yaşamlarını bağımsız ve 

başarılı bir şekilde şekillendirme şansı 
veriyoruz. LR'de serbest çalışma, 
birçok insanın daha fazla finansal 
özgürlük kazanmasını ve böylece yavaş 
yavaş daha iyi bir yaşam kalitesi elde 
etmesini sağlar. Çünkü pahalı reklam 
önlemlerine değil, iş ortaklarımızın 
geleceğine yatırım yapıyoruz. Herkese 
kendi çalışma saatlerini düzenleme ve 
uluslararası alanda başarılı bir ekibin 

parçası olma fırsatı sunuyoruz.Tüm LR çalışanları ve 
iş ortakları bu vizyona ulaşmak için her gün büyük bir 
tutkuyla çalışıyor.



Hayatınız İçin Daha Fazla Kalite: Bu iddianın ardından müşterilerimize 

doğanın gücüyle geliştirilen ve en son bilimsel bulgulara dayanan birçok 

yüksek kaliteli, doğal ürün sunuyoruz. "Daha Fazla Kalite", ürün kalitemizin 

çok ötesine geçmektedir. Bizim için çalışanlarımız, İş ortaklarımız ve 

tedarikçilerimiz için, bölgemiz ve doğa için sürdürülebilir sorumluluk almak 

demektir.

LR DAHA 
FAZLASI …

Modern Aloe Vera üretim 
tesisimizle, "Made in Ahlen" 
iddiamızı güçlendiriyor ve 
yenilikçi yüksek teknolojili 
makinelerle Avrupa çapında 
standartları belirliyoruz.

SON MODERN 
ÜRETİM

Tüm LR ürün kutularını 
kademeli olarak FSC® 
sertifikalı malzemeye 
dönüştürüyoruz. FSC®, 
dünya çapında sürdürülebilir 
ormancılığı teşvik eden, kar 
amacı gütmeyen bir kuruluştur. 
Çevre ve insanlık için.

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
PAKETLEME

EN ÜST DÜZEYDE 
KALİTE

"Made in Germany", dünya 
çapında en yüksek kaliteyi 
ve dolayısıyla ürünlerimiz için 
yüksek talepleri ifade eder. 
Müşterilerimiz buna güvenebilir! 
% 100 şeffaflık sunmak 
için, doğrudan Almanya'da 
üretilen tüm ürünlerimizi 
“Made in Germany” logomuzla 
işaretledik.

Ürünlerimiz için çok yüksek 
kalite standartları belirliyoruz. 
Ürünlerimizin standartlara 
uygunluğu sürekli iç testlerimize 
ek olarak, bağımsız, tanınmış 
enstitüler tarafından da sıkı 
bir şekilde kontrol edilmekte 
ve sertifikalandırılmaktadır. 
Örneğin SGS INSTITUT 
FRESENIUS Aloe Vera Jel 
İçeceklerin hep aynı kalite 
olduğunu onaylar.

KONTROL 
EDİLMİŞ KALİTE
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Bağımsız 
Beslenme Uzmanı 
DR. SVEN 
WERCHAN,  
LR hakkındaki 
düşüncelerini 
şöyle ifade ediyor: "İhtiyaca özel 
ürünlere ek olarak LR, ayrıca 
bilimsel temele dayanan uzman 
önerileri ile beslenme, egzersiz ve 
yaşam tarzı hakkında da ipuçları 
veriyor."

“Sağlığımız en değerli 
varlığımızdır. Dikkatli bir 
yaşam tarzıyla, uzun süre 
sağlıklı, zinde ve genç 
kalmak için vücudumuz 
için çok şey yapabiliriz. 
Binlerce yıldır insanlar doğal bitkilerin 
gücüne güveniyorlar. Bitkinin kraliçesi Aloe 
Vera‘dır ”diyor bağımsız doktor 
PROFESÖR DR. DIETRICH 
GRÖNEMEYER.

Dermatest 
GmbH'nin 
kurucusu ve 
başkanı  
DR. WERNER 
VOSS, "LR bakım 
serisi, en modern formülasyonlarla 
birlikte en yüksek kalitede aktif 
bileşenlerle her cilt ihtiyacı için 
optimum günlük bakım sunar."

Size bir girişimci olarak 
bağımsız çalışma fırsatı 
sunuyoruz. Şimdiye 
kadar profesyonel olarak 
yaptıklarınızdan bağımsız 
olarak, yanınızda bizimle 
birlikte, hayatınızı bağımsız 
olarak kontrol etme ve başarılı 
bir şekilde şekillendirme 
şansına sahipsiniz. Kişisel 
zaman diliminizde daha fazla 
finansal esneklik için. Yaşam 
kalitesinde kendi artılarınız için. 
Tam veya yarı zamanlı, tam da 
hayal edebileceğiniz gibi. Pahalı 
reklam önlemlerine değil, size 
yatırım yapıyoruz!

Çevre dostu yöntemler bizim 
için çok önemli. Örneğin, Jel 
içeceklerimizde kullandığımız 
Aloe Vera gübre, pestisit 
veya diğer kimyasallar 
kullanılmadan yetiştirilir. Ayrıca 
sağlık ve güzellik ürünlerimizin 
geliştirilmesi için hayvanlar 
üzerinde test yapılmasından da 
kaçınıyoruz.

Dezavantajlı çocukların ve 
gençlerin desteklenmesi 
bizim için önemlidir. 
Onlara eşit eğitim fırsatları 
sağlamak, daha iyi bir 
gelecek için önemli bir ön 
koşuldur. Bu nedenle 10 
yıldan daha uzun bir süre 
önce, şu anda 17 Avrupa 
ülkesindeki yerel girişimleri 
destekleyen LR Global Kids 
Fund e.V.'yi hayata geçirdik. 
www.lrgkf.com

SOSYAL 
ÇALIŞMA

DOĞA VE 
HAYVAN SEVGİSİ

ÇOCUKLAR 
İÇİN BİR ŞANS

UZMANLARIN TAVSİYESİ
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LR LIFETAKT
Gıda Takviyesi

Temel

Uzmanlar

SAĞLIK & 
BESLENME

LR ALOE VIA
Özel bakım

LR ALOE VIA
Yüz temizliği ve bakımı

LR ALOE VIA
Vücut temizliği ve bakımı

LR ALOE VIA
Ağız ve diş bakımı

LR ALOE VIA
Saç bakımı

LR ALOE VIA
Erkek bakımı

LR ALOE VIA
Bebek ve çocuk
bakımı

LR ALOE VIA
Güneş koruması

ALOE VERA 
BAKIMI

SAĞLIK & 
BESLENME

ALOE VERA
BAKIMI

LR ALOE VIA bakımlı ve doğal cilde 
giden yolunuz. Tüm aile için Aloe 
Vera'nın gücüyle nemlendirici bakım.

LR LIFETAKT mutluluğunuz için birinci 
sınıf gıda takviyesi ürünleriyle size bireysel 
çözümler sunuyor.

İÇERİK
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LR ZEITGARD
Temizleme Sistemi

LR ZEITGARD
Anti-Age Sistemi

LR ZEITGARD
Bakım Sistemi

ANTI-AGE 
BAKIMI

FONKSİYONEL 
BAKIM

MAKYAJ

L-RECAPIN

SAÇ
BAKIMI

PARFÜM

Özel LR Star parfümler, çok 
sevilen LR Lifestyle parfümler ve 
zamanı durduran klasik parfümler

Yüksek değerde kozmetik ve genç 
makyaj modası

LR Microsilver PLUS Kadın Parfümleri

Erkek Parfümleri

PARFÜM

LR DELUXE

LR COLOURS

MAKYAJ

ANTI-AGE 
BAKIMI

Zamansız güzellikte bir cilt için LR 
ZEITGARD. Ev için profesyonel 
yaşlanma karşıtı yönetim.

LR Microsilver, özel gereksinimler 
için antibakteriyel Microsilver BGTM ile 
fonksiyonel bakım sunar.

FONKSIYONEL 
BAKIM

Dolgun, kalın saçlar için 
güçlü ikili



8 

„Made in Germany“
%100 güvenebileceğiniz
kalite sözümüzdür.

Senin hayatın.
Senin desteğin.
Senin yaşam tarzın.
SAĞLIK VE YAŞAM DENGENİZ İÇİN
Modern yaşam tarzımız vücudumuza her gün birçok 
yeni zorluk sunar ve bazen onu dengesizleştirebilir.

Bütünsel bir yaklaşımla, LR LIFETAKT size hayatın her 
aşamasında sizi bireysel olarak destekleyen çeşitli 
birinci sınıf ürünler sunar.
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DAHA FAZLA ÜRÜN 
ÇEŞİTLİLİĞİ. DAHA FAZLA 
BİREYSELLİK.

DAHA FAZLA DOĞA. 
DAHA FAZLA BİLİM.

DAHA FAZLA ÜRÜN KALİTESİ. 
DAHA FAZLA YAŞAM KALİTESİ.
LR LIFETAKT kanıtlanmış ve sürekli olarak yüksek kalitede ürünler 
geliştirir. Bu, örneğin bağımsız enstitüler olan SGS Enstitüsü Fresenius 
tarafından onaylanmıştır.

LR LIFETAKT sağlığınız için kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış 
yenilikçi ürün çözümleri sunar. Hayatın her aşamasında kişisel 
ihtiyaçlarınız için.

LR LIFETAKT bilim ve araştırmadan elde edilen en son bulguları 
doğanın en iyileriyle birleştirir. Kendi kişisel artılarınız için özellikle etkili 
olan ürünler bu şekilde geliştirilir.

LR LIFETAKT |
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S. 14

S. 22

Telaşlı, çalkantılı günlük yaşamımız bize ve vücudumuza her gün sayısız zorluklar sunar. Sağlıklı ve üretken kalmak için 
ona kolayca destek olabilirsiniz! Çünkü yaşam tarzınız ne olursa olsun, besin takviyesi ürünlerimizin çeşitliliği size bireysel 
ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış çok sayıda ürün çözümü sunar. Temel bakım, çok özel destek veya fiziksel güçlendirme 
için ürünlerimiz mevcut. Sizin sağlığınız, sizin seçiminiz.

İhtiyaçlarınıza uygun 
gıda takviyeleri

Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez.

Temel
Temel sağlığınız için ana besin kaynakları.

Aloe Vera Jel İçecekler

Besin çeşitliliği

•  Aloe Vera Ballı
•  Aloe Vera Şeftali
•  Aloe Vera Zencefil & Limon
•  Aloe Vera Portakal Aromalı
•  Aloe Vera Sivera • Vita Daily Vitamin Drink

• Pro Minerals
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S. 30

S. 28

S. 26

LR LIFETAKT |

Uzmanlar
Kişisel ihtiyaçlarınıza göre beslenme uzmanlarınız.

Performans ve enerji

Bağırsaklar
ve sindirim

Dolaşım desteği ve 
canlılık

•  Master Drink Green
•  Master Drink Red

•  Aloe Vera Sivera
•  Reishi Plus

•  Pro 12
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•

•

•

•

Aloe Vera

Aloe Vera
Jel İçecek
GENEL VÜCUT SAĞLIĞI

Aloe Vera Jel İçecekler

Bilimsel olarak etkinliği 
kanıtlanmış içerikler

LR Aloe Vera yaprak filetosu, sizi farklı yaşam durumlarında destekleyen bilimsel olarak 
kanıtlanmış etkinliği olan ilave bileşenlerin sayesinde gerçek bir sağlık uzmanı haline gelir.

LR’ın Aloe Vera yaprağı, hayatınızın tadını sonuna kadar çıkarmanızı sağlar: 

Daha iyi bir sağlık için vücudunuzu besler, korur, yeniler ve destekler.1-4

+SELENYUM +BAL +ZENCEFİL +LİMON +ÇİNKO + C VİTAMİNİ

METABOLİZMA UZMANINIZ:
Aloe Vera Jel İçecek metabolizmanızı harekete geçirir.1

BAĞIŞIKLIK KORUYUCUNUZ:
Aloe Vera Jel İçecek bağışıklık sisteminizi destekler.2

YENİLENME UZMANINIZ:
Aloe Vera Jel İçecek vücudun kendi yenilenme sürecini 
destekler.3,4

ENERJİ UZMANINIZ:
Aloe Vera Jel İçecek daha fazla enerji ve canlılık 
için gerekli aktif bileşenleri sağlar.1
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Ekim işleminden hasada kadar olan 
süreçte kalite bizim için ilk sırada 
yer almaktadır. LR’da herşey sıkı 
kontrollere tabi tutulmaktadır ve 
SGS Institut Fresenius ve IASC 
Sertifikaları ile onaylanmaktadır.

„Made in Germany“
%100 güvenebileceğiniz
kalite sözümüzdür.

LR LIFETAKT Aloe Vera Jel 
İçecekler Kölner Liste® 'de 
yer almaktadır. Kölner Liste® 
minimum doping riski taşıyan 
ürünleri yayımlamaktadır.

EŞSİZ

LR'da kalite
ve uzmanlık bir arada

UZUN YILLARIN DENEYİMİ

1LR’ın Aloe Vera Jel İçecekler‘de bulunan C vitamini normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
2LR’ın Aloe Vera Jel İçecekler‘de bulunan C vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
3LR’ın Aloe Vera Jel İçecekler‘de bulunan C vitamini yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
4LR’ın Aloe Vera Jel İçecekler‘de bulunan C vitamini E vitamininin indirgenmiş formunun yeniden oluşmasına katkıda bulunur.

WISSENSWERTES  |

Saf Aloe Vera yaprak jeli ile yüksek ürün kalitesi
Aloe Vera yapraklarının korunarak işlenmesi
Yüksek üretim standartı

LR, 18 yıldan uzun bir süredir Aloe Vera uzmanıdır – „Made in Germany“
Almanya'daki en modern Aloe Vera üretim tesisinden biri
Standart iç kalite kontrolleri
Tanınmış uzmanlarla işbirliği

LR LIFETAKT Aloe Vera Jel İçeceklerin farklı lezzetleri doğal özler 
ve içeriklerden kaynaklanmaktadır:

Aloe Vera Jel İçecek Ballı – Doğal bal ile leziz

Aloe Vera Jel İçecek Zencefil & Limon – Zencefilin doğal ve hafif acılığı ile lezzetli bir tat

Aloe Vera Jel İçecek Şeftali – Meyvemsi tadı ile harika

Aloe Vera Jel İçecek Sivera – Sağlıklı ve doğal ısırgan otu içerir

Aloe Vera Portakal Aromalı Jel İçecek – Doğal portakal tadı ile leziz

Sadece LR Aloe Vera Jel İçecekler aşağıdaki maddeler konusunda 
SGS Institut Fresenius ve IASC mührüne sahiptir.

TADI LEZİZ



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

65
66
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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*

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 %**)
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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

HEART 
VITALITY

MOVE 
SUPPORT

IMMUNE 
POWER

HEALTH 
BOOSTER

BODY
SHAPE

14 

Aloe Vera
Jel İçecekler
GERÇEK UZMANLIK

Bağışıklık sisteminiz için 
uzmanınız 
Bağışıklık sisteminiz için 3 kat artı: 
Destekler, uyarır ve korur.4,5,1

Kendinizi iyi hissettirecek 
uzmanınız 
Sağlığınız için 3 temel yapı taşı: 
Besin tedariği, savunma sistemi 
ve metabolizma.1,2,3

Vücut farkındalığınız için 
uzmanınız 
Beslenme bilincine sahip olanlar 
için 3 kat artı: Hafif, destekleyici 
ve canlandırıcı.1

Canlılığınız için 
uzmanınız 
Daha fazla canlılık için 3 kat güç: 
Dengeler, besler ve destekler.1,2,8

Hareket özgürlüğünüz için 
uzmanınız 
Kas-iskelet sisteminiz için 3 kat 
etki: Hareketlilik, stabil ve 
enerji.1,6,7

1 C vitamini normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
2 C vitamini demir emilimini arttırır.
3 C vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
4 C vitamini, Çinko ve Selenyum bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
5 Çinkonun hücre bölünmesinde görevi vardır.
6 C vitamini kemiklerin ve kıkırdağın normal fonksiyonu için gerekli olan normal kollajen oluşumuna katkıda bulunur.
7 C vitamini yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
8 C vitamini kan damarlarının normal fonksiyonu için gerekli olan normal kollajen oluşumuna katkıda bulunur.



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
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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
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80700 | 1000 ml   

152,90 TL

80743 | 3 x 1000 ml   

421,90 TL
(1000 ml başına 140,63 TL)

Saf doğa
BALLI KLASİK
İÇECEĞİMİZ

Aloe Vera Jel İçecek
Ballı*

Aloe Vera Jel İçecek
Ballı
3'lü Set

ALOE VERA JEL İÇECEK BALLI SETİMİZ

BİLİYOR MUSUNUZ?

1.  TEDARİK: Önemli besinler sağlar ve 
besin kullanımını destekler1

2.  SAVUNMA: Bağışıklık sistemini 
destekler2

3.  METABOLİZMA: Enerji metabolizması 
desteklenir3

DOĞAL: %90 Aloe Vera yaprak jeli – Aloin 
içermez
+  Bal ve C vitamini ile 

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞTİR

KENDİNİZİ İYİ HİSSETİRECEK 
UZMANINIZ

Kullanım: 
• Günde 3 x 30 ml

%90 
ALOE VERA

1 C vitamini demir emilimini arttırır.
2 C vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
3 C vitamini normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
*  Çeşitli ve dengeli beslenmenin yanı sıra, sağlıklı bir yaşam tarzına dikkat ediniz.
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LR LIFETAKT |  JEL İÇECEKLER |

Saf çiçek balı enzimler, 

biyoaktif maddeler ve 

antioksidanlar içerir.



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
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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
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81000 | 1000 ml   

172,90 TL

81003 | 3 x 1000 ml   

471,90 TL
(1000 ml başına 157,30 TL)

Bağışıklığınızı
destekleyin
BAĞIŞIKLIK 
SİSTEMİNİZ İÇİN

Aloe Vera Jel İçecek
Zencefil & Limon*

BİLİYOR MUSUNUZ?

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZ
İÇİN UZMANINIZ

1.  DESTEK: Mevcut bağışıklık hücreleri 
desteklenir1

2.  UYARI: Bağışıklık sistemi uyarılır1,2

3.  KORUMA: Bağışıklık sisteminin 
işlevselliği desteklenir1

DOĞAL: %85 Aloe Vera yaprak jeli – Aloin 
içermez
+  EŞSİZ: Zencefil, limon ve balın yanı sıra 

bağışıklık güçlendirici C vitamini, çinko 
ve selenyum ile zenginleştirilmiştir.

Kullanım: 
• Günde 3 x 30 ml

Aloe Vera Jel İçecek
Zencefil & Limon
3'lü Set

ALOE VERA JEL İÇECEK
ZENCEFİL & LİMON SETİMIZ

1  C vitamini, Çinko ve Selenyum bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
2  Çinkonun hücre bölünmesinde görevi vardır.
*  Çeşitli ve dengeli bir beslenmenin yanı sıra, sağlıklı bir yaşam tarzına dikkat ediniz.

Doğal ve hafif acılığa sahip 

Zencefil, ferahlatıcı limon ve 

tatlı bal ile birlikte özel bir 

lezzet deneyimidir.

%85
ALOE VERA
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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
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80750 | 1000 ml   

152,90 TL

80783 | 3 x 1000 ml   

421,90 TL
(1000 ml başına 140,63 TL)

VÜCUDUNUZ İÇİN

Aloe Vera Jel İçecek
Şeftali*

Kullanım: 
• Günde 3 x 30 ml

VÜCUT FARKINDALIĞINIZ
İÇİN UZMANINIZ

1.  HAFİF: Şekersiz, vücut için mükemmel 
ve sağlıklı1,2

2.  DESTEKLEYİCİ: Enerji oluşum 
metabolizmasını destekler2

3.  METABOLİZMA: Enerji oluşum 
metabolizmasının işini kolaylaştır2

DOĞAL: %98 Aloe Vera yaprak jeli – Aloin 
içermez
+  C vitamini ile ZENGİNLEŞTİRİLMİŞTİR. 
Şekersizdir3

(Diyabetliler için bilgi: sadece 0,054 BE 
(Ekmek Birimi)

BİLİYOR MUSUNUZ?

1  C vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
2 C vitamini normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
3  Aloe Vera doğal olarak şeker içerir
*  Çeşitli ve dengeli bir beslenmenin yanı sıra, sağlıklı bir yaşam tarzına dikkat ediniz.

Aloe Vera Jel İçecek 
Şeftali
3'lü Set

ALOE VERA JEL İÇECEK
ŞEFTALİ SETİMİZ

LR LIFETAKT |  JEL İÇECEKLER |
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Düşük
kalorili

Beslenme farkındalığına 

sahip bilinçli kişiler için şeftali 

aromalıdır, şekersizdir ve 

düşük kalorilidir.

%98 
ALOE VERA



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* P
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80850 | 1000 ml   

172,90 TL

80883 | 3 x 1000 ml   

471,90 TL
(1000 ml başına 157,30 TL)

HER YAŞTA

Güç ve
enerji

HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ
İÇİN UZMANINIZ

1.  HAREKETLİLİK: Normal kıkırdak işlevi 
desteklenir²

2.  DAYANIKLILIK: Kemiklerin normal 
fonksiyonu desteklenir3

3. ENERJİ: Enerji oluşum metabolizması 
desteklenir ve yorgunluk azalır1,4

DOĞAL: %88 Aloe Vera yaprak jeli – Aloin 
içermez
+  C ve E vitamini, Kolajen, Glikozamin 

Sülfat, Kondroitin Sülfat ile 
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞTİR

BİLİYOR MUSUNUZ?

1  C vitamini normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
2  C vitamini kıkırdağın normal fonksiyonu için gerekli olan normal kollajen oluşumuna katkıda bulunur.
3  C vitamini kemiklerin normal fonksiyonu için gerekli olan normal kollajen oluşumuna katkıda bulunur.
4  C vitamini yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
*  Çeşitli ve dengeli bir beslenmenin yanı sıra, sağlıklı bir yaşam tarzına dikkat ediniz.

Aloe Vera Portakal Aromalı
Jel İçecek
3'lü Set

ALOE VERA PORTAKAL AROMALI
JEL İÇECEK SETİMİZ

Kullanım: 
• Günde 3 x 30 ml

Aloe Vera Portakal Aromalı
Jel İçecek*

Hareket, stresi azaltmaya 

ve kan şekeri ve kan lipit 

seviyelerini normalleştirmeye 

yardımcı olur.

%88 
ALOE VERA
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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

HEART 
VITALITY
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80800 | 1000 ml   

172,90 TL

80823 | 3 x 1000 ml   

471,90 TL
(1000 ml başına 157,30 TL)

Canlılık için
EN İYİSİ

CANLILIĞINIZ İÇİN UZMANINIZ

1.  DENGELEYİCİ: Kan damarlarının 
normal fonksiyonunu destekler1

2.  BESLEYİCİ: C vitamini sağlar ve demir 
emilimini destekler2

3.  DESTEKLEYİCİ: Enerji oluşum 
metabolizmasını destekler3

DOĞAL: %90 Aloe Vera yaprak jeli ve 
ısırgan otu ekstresi – Aloin içermez
+  C vitamini ile ZENGİNLEŞTİRİLMİŞTİR

Kullanım: 
• Günde 3 x 30 ml

Aloe Vera Jel İçecek
Sivera*

BILIYOR MUSUNUZ?

1  C vitamini kan damarlarının normal fonksiyonu için gerekli olan normal kollajen oluşumuna katkıda bulunur
2  C vitamini demir emilimini arttırır.
3  C vitamini normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
*  Çeşitli ve dengeli bir beslenmenin yanı sıra, sağlıklı bir yaşam tarzına dikkat ediniz.

Aloe Vera Jel İçecek
Sivera
3'lü Set

ALOE VERA JEL İÇECEK
SİVERA SETİMİZ

LR LIFETAKT |  JEL İÇECEKLER |
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Isırgan otu yaprakları doğal silisyum 

ve C vitamini bakımından yüksektir.

%90 
ALOE VERA
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Vücudumuzda besinler olmadan hiçbir şey çalışmaz, onlar 
bizim enerji kaynağımızdır, sağlık ve esenliğin temelini oluşturur. 
Doğru beslenme söz konusu olduğunda, bir şey özellikle 
önemlidir: Çok zengin çeşitlilik!
Beslenme uzmanlarımız çok çeşitli sebze ve meyve 

tüketmemizi tavsiye ederler . Bu nedenle, farklı meyve ve 
sebzeler düzenli olarak tüketilmelidir. Çünkü meyve ve 
sebzeler, renklerine bağlı olarak, kombine edildiğinde dengeli 
beslenmeye katkıda bulunan farklı bileşenler içerir.

Besinler – Sağlığın temeli

Besin çeşitliliği
RENKLİ VE SAĞLIKLI

Mavi & Lila – 
Antioksidanların bağışıklık sistemi 
üzerinde uyarıcı bir etkisi vardır, örn. 
yaban mersini, siyah frenk üzümü, 
böğürtlen ve erikte bulunur.

Yeşil – 
Vitaminler, mineraller, eser elementler 
ve değerli bitkisel maddeler örn. 
brokoli, ıspanak ve kerevizde bulunur.

Sarı & Turuncu – 
Yüksek C vitamini içeriği 
ve oksidatif etki, örn. kan 
portakalı, havuç, limon, şeftali 
ve kayısıda bulunur.

Kırmızı – 
Kalsiyum, potasyum, 
magnezyum ve bol miktarda 
C vitamini vişne, ahududu, 
domates ve kırmızı üzümde 
bulunur.



%20 %80 
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Asit baz dengesi –
Herşey dengeye bağlı!

İdeal asit ve baz oranı:

Yeşil salatalar 

Biber 

Domates 

Elma 

Muz 

Patates 

Ispanak

Kırmızı meyveler

Et 

Sucuk 

Balık 

Peynir 

Süt ürünleri 

Ekmek 

Makarna 

Çikolata

BILMEYE DEĞER |

Tüm organizmada hem asitler hem de bazlar bulunur. İdeal olarak, 
bunlar denge halindedir ve vücudumuzun dengeli bir pH değeri 
vardır. Bununla birlikte, dengesiz beslenme, stres ve egzersiz eksikliği 
nedeniyle, metabolizmamız çok fazla asit oluşturma eğilimindedir. Bir 
dengesizlik ortaya çıkar ve vücudumuz çok asidik hale gelir. Asit-baz 
dengemizi dengede tutmanın en iyi yolu, birçok temel besin maddesi 
içeren çeşitli bir beslenme alışkanlığı ve dengeli bir yaşam tarzıdır.

BAZASİT
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80301 | 150 ml   

121,90 TL
(100 ml başına 81,27 TL)

Değerli
vitaminler
ZİNDELİK İÇİN

Kullanım: 
• Günde 1 x 5 ml

KORUYUCU 
MADDELER 

İÇERMEZ

YAPAY
BOYA

İÇERMEZ

Vita Daily Vitamin Drink Red Fruit*

BİLİYOR MUSUNUZ?

SADECE BİR TATLI KAŞIĞI İLE VİTAMİN 
KAYNAĞINIZ

•  Vitamin ve biyoaktif bitki maddelerinin değerli karışımı
•  Sadece bir tatlı kaşığı ile gerekli vitaminler: B1, B2, B3, B5, 

B6, B7, B9, B12, D, E
•  21 doğal meyve ve sebze konsantresinden oluşmaktadır
•  Vücut ve sağlık için geniş kapsamlı olumlu etkiler1

„Made in Germany“
%100 güvenebileceğiniz
kalite sözümüzdür.

Biyoaktif bitki maddeleri, vitaminlerin çalışmasını 

destekler ve böylece anti-oksidatif ve anti aging etkiye 

sahiptir!

1Tiamin ve B12 normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur. Tiamin kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. D ve B6 vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
*Çeşitli ve dengeli bir beslenmenin yanı sıra, sağlıklı bir yaşam tarzına dikkat ediniz.
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80102 |

182,90 TL
(1000 g başına 725,79 TL)

BILMEYE DEĞER |

•  Asit-baz dengesi üzerinde dengeleyici etkisi vardır2

•  Magnezyum, kalsiyum, bakır, krom gibi mineraller ve 
eser elementler

•  Değerli bir sitrat ve karbonat karışımı

DOĞAL ASİT BAZ DENGESİNİ KORUYUN

Kullanım: 
• Günde 2 defa 2'şer tablet

LAKTOZ 
IÇERMEZ

VEGAN

Pro Minerals*
360 Tablet / 252 g 

2 Pro Minerals içeriğindeki Magnezyum normal ernerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur. Pro Minerals içeriğindeki Magnezyum elektrolit dengesine katkıda bulunur.
*Çeşitli ve dengeli bir beslenmenin yanı sıra, sağlıklı bir yaşam tarzına dikkat ediniz.

T
E

M
E

LDoğal asit-
baz dengesi 
ZİNDE KALIN
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Performans pozitif 
enerjiye ihtiyaç 
duyar

İÇİNİZDEKİ EN 
İYİYİ ÇIKARIN!

Performans ve Enerji – Güne enerjik başlayın



25 BILMEYE DEĞER |

ANTİOKSİDANLAR

OKSİDATİF STRES

Normal hücre

Şekil: Bir elma kullanılarak oksidatif stres örneğiŞekil: Bir hücre kullanılarak oksidatif stres örneği

Serbest radikaller 
hücreye saldırır

Oksidatif stresli 
hücre

Antioksidan içeren 
elma Örn. limon 
suyu

Bir elmada
oksidatif stres

STRESİ 
AZALTIN!

Dengenizin bozulmasına izin 
vermeyin!

ANTİOKSİDANLAR

SERBEST RADİKALLER

• İltihap
• Stres
• Sigara tüketimi
• Metabolizma
• İlaçlar

• Bioaktif bitki maddeleri
• Vitaminler (ör. A, C, E)
• Vücudun kendi enzimleri
• Eser elementler (örn. Selenyum)

Prensip olarak vücudun kendi savunma mekanizmaları vardır. Bunlar artık yeterli 
olmadığında, radikal ve antioksidan dengesizliği oluşarak oksidatif stres gelişir.

SERBEST RADİKALLER
Oksidatif stresi önlemek için 
yeterli antioksidan içeren dengeli 
ve çeşitli bir beslenme önemlidir. 
Bu antioksidanlar A, C ve E 
vitaminlerine örnek verebiliriz. 
Ancak diğer birçok gıda bileşeni 
de antioksidan etkiye sahip 
olabilir, örneğin selenyum gibi 
eser elementler. İkincil bitki 
maddeleri olarak bilinen aktif 
maddeler lipoik asit, likopen, 
lutein, flavonoidler veya koenzim 
Q10 da vücudu oksidatif 
stresten korumaya yardımcı 
olabilir.

Bu radikal tutucular, vücut hücreleri için 
koruyucu maddeler görevi görür. Hücre 
yapılarına verilen zararı telafi edebilir ve 
oksidatif stresi azaltabilirler.

Serbest radikaller vücutta doğal 
metabolik süreçler sırasında veya 
sağlıksız beslenme, stres ve egzersiz 
eksikliği gibi dış etkilerle ortaya çıkar. Bu, 
hücre bileşenlerine zarar verebilir veya 
metabolik süreçleri bozabilir ve oksidatif 
stres oluşur.
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PATENT KAYDI 
YAPILMIŞTIR**

** Almanya'da Patent kaydı yapılmıştır. Patent-No.: DE 10 2013 205 049 A1 

Daha fazla güçle
GÜNE BAŞLAYIN

Ekim işleminden hasada kadar olan 
süreçte kalite bizim için ilk sırada 
yer almaktadır. LR’da herşey sıkı 
kontrollere tabi tutulmaktadır ve SGS 
Institut Fresenius ve IASC Sertifikaları 
ile onaylanmaktadır.

LR LIFETAKT Aloe Vera Jel 
İçecekler Kölner Liste® 'de yer 
almaktadır. KÖLNER LISTE® 
minimum doping riski taşıyan 
ürünleri yayımlamaktadır.

„Made in Germany“
%100 güvenebileceğiniz
kalite sözümüzdür.

80935 | 5 x 500 ml   

394,90 TL
(1000 ml başına 158,00 TL)

Master Drink 5'li Set
(Serbest seçim Green / Red)
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80900 | 500 ml   

86,90 TL
(1000 ml başına 173,80 TL)

80950 | 500 ml   

86,90 TL
(1000 ml başına 173,80 TL)

LR LIFETAKT |  PERFORMANS VE ENERJİ |
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Kullanım: 
• Günde 1 x 80 ml

MASTER DRINK İLE DİNÇ,
ODAKLANMIŞ VE GÜÇLÜ

1.  Sürekli tüketim ile uzun vadeli enerji1: B vitaminleri ve 
demir sayesinde daha fazla fiziksel performans1,2

2.  Günlük E vitamini ihtiyacının %100'ünü karşılar, genel 
sağlık için Aloe Vera yaprak filetosu

Özel içerikler: 
Üzüm Suyu Konsantresi, Yesil Çay Ekstraktı, L-Karnitin, 
Koenzym Q10, Aloe Vera

1 B12 vitamini normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur. B12 vitamini yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
2 Demir normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur. Demir yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
* Çeşitli ve dengeli bir beslenmenin yanı sıra, sağlıklı bir yaşam tarzına dikkat ediniz. ** Almanya'da Patent kaydı yapılmıştır. Patent-No.: DE 10 2013 205 049 A1

Master Drink
Red*Green*
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80800 | 1000 ml   

172,90 TL

1 C vitamini kan damarlarının normal fonksiyonu için gerekli olan normal kollajen oluşumuna katkıda bulunur.
2 C vitamini demir emilimini arttırır.
3 C vitamini normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
*Çeşitli ve dengeli bir beslenmenin yanı sıra, sağlıklı bir yaşam tarzına dikkat ediniz.

CANLILIĞINIZ İÇİN UZMANINIZ

1.  DENGELEYİCİ: Kan damarlarının normal fonksiyonunu 
destekler1

2.  BESLEYİCİ: C vitamini sağlar ve demir emilimini 
destekler2

3.  DESTEKLEYİCİ: Enerji oluşum metabolizmasını 
destekler3

DOĞAL: %90 Aloe Vera yaprak jeli ve ısırgan otu ekstresi 
– Aloin içermez
+ C vitamini ile ZENGİNLEŞTİRİLMİŞTİR

Kulalnım: 
• Günde 3 x 30 ml

Canlılık için
EN İYİSİ

BİLİYOR MUSUNUZ?

„Made in Germany“
%100 güvenebileceğiniz
kalite sözümüzdür.

Aloe Vera Jel İçecek
Sivera*

Isırgan otu yapraklarının doğal silisyum bakımından yüksek 
olduğu bilinmektedir. Silisyum önemli bir eser elementtir ve 
vücut için gereklidir. Isırgan otu ayrıca birçok olumlu özelliğe 
sahip olan yüksek bir C vitamini1 içeriğine sahiptir ve kan 
damarlarının işlevini destekler.

%90 
ALOE VERA
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199,90 TL
(100 g başına 1.315,13 TL)

182,90 TL
(1000 g başına 686,10 TL)

4  C vitamini kan damarlarının, kemiklerin, kıkırdağın, dişlerin ve cildin normal fonksiyonu için gerekli olan normal 
kollajen oluşumuna katkıda bulunur.

5 C vitamini normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
6 Magnezyum yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur. Magnezyum elektrolit dengesine katkıda bulunur.
*Çeşitli ve dengeli bir beslenmenin yanı sıra, sağlıklı bir yaşam tarzına dikkat ediniz.

UZUN YAŞAM KAYNAĞI OLARAK BİLİNEN 
REİSHİ MANTARININ KAPSÜLLERİ

•  Normal kollajen oluşumuna katkıda bulunarak kan 
damarlarının işlevini destekler4

•  Enerji oluşum metabolizmasını destekler5

Kullanım: 
•  Günde 1 kapsül

Reishi Plus*

Pro Minerals ayrıca vücuda iç denge için 
değerli alkali mineraller ve eser elementler 
sağlar.6

Pro Minerals

BİLİYOR MUSUNUZ?
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LR LIFETAKT |  KALP VE DOLAŞIM |

VEGAN

Reishi mantarının binlerce yıldır Uzak Doğu 
kültürünün bir parçası olduğunu biliyor 
musunuz? Yararlı özellikleri bugün hala 
değerlidir.

30 kapsül / 15,2 g 

360 Tablet
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Bağırsak ve sindirim – Mideden gelen enerji

Mide sağlığınız önemli
„MİDE“ SAĞLIKLIYSA
İYİ HİSSEDERİZ

Her gün yediğimiz her şey sindirim sistemimiz tarafından vücudumuz 
için enerji ve yapı malzemelerine dönüştürülür. Sağlıklı sindirim 
karmaşık bir süreçtir. İşleyen bir metabolizmanın ve hayati maddelerin 
tedarikinin temelidir. Sindirim, bağışıklık sistemi üzerinde bile önemli 
bir etkiye sahiptir.

Sağlığımız için kontrol 
merkezi
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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 
İÇİN ÖNEMLİ

BAĞIRSAĞINIZIN DA 
BEYNİ VAR

BAĞIRSAKLARINIZ 
İÇİN EN İYİSİ

Bağırsak bağışıklık sistemini kontrol 
eder, eğitir ve yönlendirir

Bağırsakta insan vücut 
hücrelerinden daha fazla 
bakteri yaşar

Her insan, vücut ile dış dünya 
arasında arayüz görevi gören 
yaklaşık 200-300 metrekare 
yüksek hassasiyetli bağırsak 
yüzeyine sahiptir. Bağışıklık 
hücrelerinin yaklaşık % 80'inin 
orada bulunmasının nedeni 
budur.

Bağırsakların durumu temelde 
günlük refahımızı, mevcut 
sağlığımızı ve uzun vadeli yaşam 
beklentimizi belirler

Bağırsaklarımız – Sindirim konusunda en iyi sporcu
Bir yetişkinin bağırsağı yaklaşık sekiz metre uzunluğundadır ve 
asıl görevi, ihtiyaç duyduğumuz tüm besinleri gıdalardan 
almaktır. Bağırsaklarımız haklı olarak “en iyi sporcular” olarak 
tanımlanabilir. 75 yıllık bir yaşam boyunca, yaklaşık 30 ton 
yiyecek ve 50.000 litre içecek, aynı zamanda da kilolarca zararlı 

maddeler, patojen ve bakteri bağırsaklarımızda dolaşır. Bununla 
birlikte bağırsağımız her zaman bizim için sadece yararlı 
bileşenleri sağlamaya ve bizi zararlı maddelerden korumaya 
özen gösterir.

Bağırsak sadece önemli bir sindirim 
organı değil, aynı zamanda bağışıklık 
sisteminden de sorumludur. Sağlıklı 
bir bağırsak florası, bağışıklık 
sisteminin ve sindirimin iyi çalışması 
için bir ön koşuldur. Bir yandan 
bağırsaklar, yakıt görevi gören ve 
organı hareket ettiren liflere ihtiyaç 
duyar öte yandan dengeli bir bakteri 
ortamı da davetsiz misafirleri kontrol 
altında tutar.

Milyonlarca sinir hücresi kalın 
bağırsağın etrafına dizilir, karmaşık 
sindirim sürecini kontrol eder ve her 
şeyin sorunsuz çalışmasını sağlar. 
Sinirler ayrıca karın bölgemizi 
çevresel etkilere duyarlı hale getirir. 
Aşırı yeme, stres ve anksiyete 
kabızlığa, kramplara ve ishale neden 
olabilir. Öte yandan, rahatlama, neşe 
ve hafif yemek, iyi bir bağırsak hissine 
yol açar.

Düzenli egzersiz sindirimi harekete 
geçirir! Hedeflenen egzersizi günlük 
yaşamınıza dahil ederek sindirimi 
teşvik edebilirsiniz, böylelikle 
bağırsaklara iyilik yapmış olursunuz. 
Lif oranı yüksek besinler tüketin! 
Bunlar arasında fındık, fasulye, 
soyulmamış meyve ve sebzeler ve 
tam tahıllı ekmek bulunur. Her gün 
daha fazla lif, sindirimi uyarır ve ayrıca 
diyabet gibi hastalıkların 
önlenmesinde önemli bir rol oynar.
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216,90 TL
(100 g başına 1.446,00 TL)

BAĞIRSAKTA 
BAŞLAR

Pro 12*

GENEL SAĞLIĞIMIZ İÇİN DESTEK

•  12 farklı bakteri türünden kapsül başına 1 milyar bakteri
•  Lifler, bakterilerin doğal üremesini sağlar
•  Bakterileri diğer birçok üründen çok daha verimli koruyan 

patentli mikroenkapsülasyon, bakterilerin bağırsağa zarar 
görmeden ulaşması sağlar.

Kullanım: 
• Günde 1 kapsül

Patentli
Mikroenkapsülasyon**

İyi hissetmek

30 kapsül / 15 g 
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Ek metabolizma desteği 
Metabolizmanızı canlandırmak için en 
sevdiğiniz jel içeceği seçin.1

Detaylı bilgi sayfa 12'de

1  LR’ın Aloe Vera Jel İçeceklerinde bulunan C vitamini normal enerji 
oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.

** AB Patentlidir. Patent-No.: EP 2 228 067

DEĞERLİ BAĞIRSAK BAKTERİLERİ 
AÇISINDAN ZENGİN

12 BAKTERİ TÜRÜ

PREBİYOTİKLER

Bağırsak florasının doğal dengesi, 
sağlık üzerinde büyük bir etkiye 
sahiptir.

Pro12'de kapsül başına toplam 1 milyar 
bakteri bulunur. Bunlar 12 farklı bakteri 
türüne ayrılır.

Prebiyotikler, bakteriler için besin 
kaynağı görevi gören liflerdir. Doğal 
üremelerini sağlarlar.

Pro 12 Formül
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Aloe Vera’nın besleyici ve yenileyici gücü ile doğal, güzel ve sağlıklı 
bir cilt: LR ALOE VIA. İster genç ister yaşlı olsun, LR‘ın Aloe Vera 
bakım markası baştan ayağa koruma ve bakım sağlar.

Olgun ciltlere kapsamlı Anti-Age bakımı:
LR ZEITGARD. Kapsamlı profesyonel konsept 3 adımda daha 
genç bir cilde kavuşmanızı sağlayan Anti-Age bakımı sunar.

LR MICROSILVER PLUS: Fonksiyonel bakım serisi olan 
Microsilver Plus Microsilver, BGTM, Pantenol ve çinko bileşenlerini 
içeren ve antibakteriyel etkiyi temel alan yapısı ile yıpranmış cildi 
korur ve besler.

YÜKSEK KALİTEDE BAKIM
HER CİLDİN İHTİYACINA UYGUN



36 



37 

Uluslararası Aloe Bilim Konseyi'nin (IASC) mührü, 
yetiştirmeden işlemeye kadar en yüksek kalite ve 
saflıkta Aloe Vera jelimizi onaylar.

Özel bakım ihtiyacına yönelik olarak
bitkisel ekstrelerle zenginleştirilmiştir

Yoğun bakım ve yenilenme için yüksek 
Aloe Vera oranı – hassas ciltler için de 
uygundur

Aloe Vera ve çeşitli bitki özlerinin eşsiz
bileşiminden oluşan 28 LR ALOE VIA ürününün 
patenti alınmıştır.

Aloe Vera’nın ciltle uyumluluğu tanınmış bağımsız 
enstitüler olan Institute Dermatest ve Derma 
Consult tarafından onaylanmıştır.

Güzel, bakımlı   
ve doğal cilde  
giden yolunuz

Aloe Vera’nın yenileyici ve besleyici gücü ile güzel, bakımlı ve 
doğal cilde giden yolunuz LR ALOE VIA. 7’den 70’e tüm yaş 
gruplarının ihtiyacına uygun ürünleri bulabileceğiniz 
mükemmel bir seri. Sevdiklerinize ve kendinize Aloe Vera ile 
bütünleşmiş en güzel bakımı sunun.

Temel iddiamız: Herkesin güvenle kullanabileceği bir ürün 
konsepti. LR ALOE VIA, Aloe Vera’nın gücünün en iyi 
kullanıldığı bir marka. Bu değerli Aloe Vera yaprak jeli 18 yıldır 
LRAloe Vera bakımında kullanılıyor. Yüksek Aloe Vera oranı, 
kanıtlanmış etken maddelerin bileşimi ve bitki özlerinin doğal 
gücü LR ALOE VIA bakım serisinin etkisini çok yönlü ve 
eşsiz kılıyor. Bu eşsiz Aloe Vera bileşimi cildinizi;
· Yeniler,
· Nemlendirir,
· Rahatlatır,
· Üstelik paraben ve mineral yağlar içermeden cildinizi korur.

Ürünün ekiminden işlenmesine kadar olan süreç, Uluslararası 
Aloe Bilim Konseyi (IASC) tarafından düzenli kontrollerden 
geçirilerek Aloe Vera’nın yüksek kalitesini garanti etmektedir. 
Institut Dermatest bağımsız enstitüsü Aloe Vera’nın cilde olan 
uyumluluğunu onaylar. Aloe Vera’nın ve çeşitli bitkisel özlerin 
eşsiz bileşimi ile 28 LR ALOE VIA ürününün patenti alınmıştır.

Doğal güzelliğe giden yolunuz LR ALOE VIA

LR ALOE VIA |

Aloe Vera kalite demektir ve “Made in 
Germany” %100 güvenebileceğiniz kalite 
sözümüzdür.
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Yumuşacık  
bir cilt 

LR ALOE VIA 
Vücut bakımı ve 
temizliği

LR ALOE VIA 
Yüz temizliği ve bakımı

Işıldayan,  
güzel bir yüz

Güzel ve sağlıklı  
bir gülümseme

LR ALOE VIA  
Ağız ve Diş Bakımı

LR ALOE VIA 
Özel Bakım
Sağlıklı bir cilt 

Özellikle çok yıpranmış ciltte Aloe Vera’nın yenileyici gücünden faydalanın.  

LR Aloe Via ürünleri cildi koruyucu bir tabaka gibi kaplar, serinletir, rahatlatır ve yenilenmesini destekler.

Yenilenme ve bakım

Baştan aşağıya çok yönlü Aloe Vera bakımı
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Sağlıklı,  
ve parlak saçlar

LR ALOE VIA
Saç bakımı

Bakımlı bir   
erkek cildi

LR ALOE VIA
Erkek bakımı

Bebek ve çocuk cildinin 
hassas koruması

LR ALOE VIA
Bebek ve çocuk bakımı

Sağlıkla güneşten  
korunan cilt

LR ALOE VIA
Güneş bakımı

Aloe Vera gerçekten çok yönlü bir yetenek. Sadece yenilemek ve nemlendirmekle kalmıyor aynı zamanda iltihap önleyici olarak da etki 

gösteriyor. Bu çok yönlü yetenekli ürünü baştan aşağıya ailece kullanmanızı öneririz.

Kişisel bakım ve koruma



Aloe Vera Acil Yardım Spreyi hakkında detaylı bilgi sayfa 42'de.
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Daha sağlıklı 
bir cilt hissi

LR ALOE VIA Özel Bakım 

– Yıpranmış ve irite olmuş cildi yeniler 

ve iyi hissettirir. LR ALOE VIA ürünleri 

yıpranmış cildi koruyucu bir tabaka 

gibi kaplar, serinletir, rahatlatır ve 

yenilenmesini destekler.

Özel bakım

LR ALOE VIA ÖZEL BAKIM |

“Made in Germany”
%100 güvenebileceğiniz
kalite sözümüzdür.

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

50 ml      
20606    

181,90 TL

200 ml      
20604    

144,90 TL

100 ml      
20603    

93,90 TL

%60

%20
Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

%60

%20

Cildin özellikle bakıma muhtaç 
bölgelerine özel ekstra zengin  
içerikli krem
• %20 Aloe Vera Jeli, B12 vitamini, 
 ışıldak çiçeği ve sarı çalı özü içerir
• Cildi rahatlatır ve yoğun nem sağlar
• Cildin yenilenmesini destekler ve  
 ciltteki kızarıklık ile kepeklenmeyi**
 azaltır
• Cilt yenilenir ve doğal dengesine
 kavuşur 
• Parfüm içermez

Aloe Vera  
DermaIntense Krem  

Hızlı emilen, serinletici jel krem
• %60 Aloe Vera Jel ve özel
 MSM kükürt bileşeni, ayı üzümü  
 yaprağı ve söğüt kabuğu  
 özü içerir
• Cilde gerginlik ve elastikiyet  
 sağlar

Aloe Vera  
MSM Vücut Jeli

Aloe Vera  
Thermo Losyon

2018 yılından 
beri patentli 

ürün*

Isıtıcı etkisiyle cilde bakım yapan 
losyon
•  %45 Aloe Vera Jel ve doğal eterik 

yağlar içerir
•  Uzun süre ısıtıcı etkisiyle ciltte 

rahatlama sağlar
•  Kan dolaşımını desteklemeye 

yardımcı olur ve cildi yumuşacık 
besler

•  Cilde masaj yaparak uygulayın

%45



Özel bakım

Aloe Vera, gerçek bir bakım uzmanı. 
Seçilmiş bitki özleriyle birlikte tam 
potansiyelini ortaya çıkarır. Tüm 
ihtiyaçlar için 3 LR ALOE VIA özel 
bakım uzmanımız, baştan ayağa, 
gençten yaşlıya çok çeşitli ihtiyaca sahip 
yıpranmış ciltleri doğal, yoğun ve nazik 
bir şekilde bakımını yapar.

Günlük
hayatımızdaki
ilk yardım

“Made in Germany”
%100 güvenebileceğiniz
kalite sözümüzdür.

Aloe VeraAloe Vera

Aloe Vera

100 ml      
20602    

107,90 TL

100 ml      
20601    

93,90 TL

400 ml      
20600    

110,90 TL

%79%90

%83

Aloe Vera  
Propolisli  
Krem

Aloe Vera  
Konsantre 

Aloe Vera  
Acil Yardım   
Spreyi

Aşırı yıpranmış ve kuru ciltlere özel 
zengin içerikli krem
•  %79 Aloe Vera ve propolis içerir
•  Cildi yoğun bir şekilde besler ve 

doğal bariyer işlevini güçlendirir
•  İpek gibi yumuşacık bir cilt sunar

Tüm vücut için hafif sprey
•  %83 Aloe Vera jeli, etkisi 

kanıtlanmış 11 bitki esansı ve bal 
mumu propolis içerir.

•  Koruyucu bir tabaka gibi cildin 
üzerini kaplar, serinletir ve rahatlatır. 
Cildin doğal yenileme sürecini 
destekler.

•  Parfüm yağları ilave edilmeden 
üretilmiştir.

Yıpranmış, kuru cilt için tazeleyici ve 
besleyici jel
•  %90 Aloe Vera Jel içerir
•  Cildi yoğun bir şekilde nem ile 

besler
•  Serinletir, sakinleştirir ve tazeler
•  Parfüm yağları ilave edilmeden 

üretilmiştir
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Acil Yardım Spreyi

Aloe Vera ve yüksek kaliteli bitki özlere sahip Acil 
Yardım Spreyi. Günlük yaşamdaki küçük aksilikler 
için güvenilir bir arkadaş!

Aloe Vera Konsantre

Kuru, tahriş olmuş ciltler için ferahlatıcı Konsantre: 
Cildinize maksimum nem ve tazelik sağlayan %90 saf 
Aloe Vera yaprağı jeli ile çok yönlü bir yetenektir.

Propolisli Krem

Yoğun bakım gerektiren aşırı kuru, pürüzlü ve 
yıpranmış cilt bölgeleri için Aloe Vera ve arı reçinesi 
özü içeren zengin Propolisli Krem.

Spreyi sıkın ve nazikçe masaj 
yaparak kaşıntılı saç derisini 
yatıştırın.

Konsantreyi günlük bakım 
kreminizden önce uygulayın 
ve kuru yüz cildine nem 
desteği verin.

Propolisli Krem, yüzü ve elleri 
soğukta ve rüzgarda nem 
kaybına karşı korur.

YENİ
TASARIM

KULLANIM ÖNERİSİYENİLENME

NEMLENDİRME

KORUMA

20650    

107,90 TL

93,90 TL
59,90 TL

211,90 TL
261,70 TLBirim Fiyatların Toplamı

Set Avantaj Fiyatı sadece

Aloe Vera 
Propolisli Krem, 100 ml
Aloe Vera Konsantre, 100 ml
Aloe Vera Acil Yardım Spreyi 
150 ml’lik pratik boyda
(150 ml’lik boy sadece Aloe Vera Box’ta)

Aloe Vera Box

Her duruma göre 
S.O.S. bakımı

SETLE KAZANÇLISINIZ



Aloe Vera Gündüz Kremi hakkında
detaylı bilgi sayfa 46'de
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Işıl ışıl güzel bir yüz için sadece bakım yeterli gelmez. Her bakım 
rutininin temeli, LR ALOE VIA ile yüz temizliğidir. Üstelik sabah ve 
akşam!

Yüz temizliği

LR ALOE VIA YÜZ TEMİZLİĞİ |

Hassas cilt 
temizliği etkili 
bakımın 
temelidir

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.

25 adet      
20672    

29,90 TL

Aloe Vera
%30

Yüzünüz ve elleriniz için yumuşak 
temizleme mendilleri her zaman 
yanınızda 
• %30 Aloe Vera Jeli  
 ve yaban gülü özü içerir 
• Cildi derinlemesine  
 temizler
• Cildi kurutmadan  
 makyaj kalıntılarından arındırır

Aloe Vera  
Yumuşak Temizleme  
Mendilleri 

200 ml      
20671    

76,90 TL

Aloe Vera
%50

Yüz temizliği için alkol içermeyen 
tonik 
• %50 Aloe Vera Jel  
 ve yaban gülü özü içerir
• Gözenekleri kir ve 
 makyajdan arındırır 
• Cildi durular, tazeler  
 ve rahatlatır
• Cilde nem sağlar

Aloe Vera   
Tonik 

200 ml      
20670    

76,90 TL

Aloe Vera
%50

Yüzünüz için hassas temizleme sütü 
• %50 Aloe Vera Jeli 
 ve yaban gülü özü içerir
• Cildi kir ve makyajdan  
 hassas bir şekilde temizler
• Cildin doğal nem dengesini  
 korur

Aloe Vera  
Yüz Temizleme Sütü  
 



Yüz bakımı

Işıltılı ve 
güzel  
bir yüz

LR ALOE VIA Yüz Bakımı iyi bir nem dengesi için Aloe 

Vera içerir. Organik zeytin özü yüksek kaliteli etken 

maddeler ile birleştiğinde her gün yüz cildinin doğru 

dengesini sağlar. Güzel ve sağlıklı bir cildin verdiği güzel 

duyguyu hiçbir şey yenemez.

Aloe VeraAloe Vera
%50%50

50 ml      
20675    

122,90 TL

50 ml      
20674    

122,90 TL

Zengin içerikli, hafif kokulu  
gece bakım kremi
•  %50 Aloe Vera Jel, zeytin özü ve 

zeytin yağı içerir
• Cildi besler ve yeniler
• Gece boyunca doğal cilt   
 fonksiyonunu düzenler
• Cilt rahatlar ve yumuşacık olur  
 

Aloe Vera  
Gece Kremi  
 

Hafif dokusu ile günlük bakım 
kreminiz 
•  %50 Aloe Vera Jel, zeytin özü ve 

üzüm çekirdeği yağı içerir
• Yoğun bir şekilde nemlendirir 
 ve cildin doğal nem dengesini korur 
• Cildi dış etkenlere karşı korur
•  Cildiniz ışıldar ve ipek gibi 

yumuşacık olur 

Aloe Vera  
Gündüz Kremi  

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.
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20707    

122,90 TL
122,90 TL
122,90 TL

321,90 TL
368,70 TLBirim Fiyatların Toplamı

Set Avantaj Fiyatı sadece

SETLE KAZANÇLISINIZ

Gündüz Kremi · 50 ml 
Gece Kremi · 50 ml
Göz Kremi · 15 ml

Aloe Vera  
Yüz Bakım Seti

Işıltılı ve güzel
bir cilt için komple bakım

Aloe Vera
%50

15 ml      
20677    

122,90 TL

Hassas göz çevresi için
yoğun bakım
•  %50 Aloe Vera Jel, zeytin özü ve 

Haloxyl içerir
• Nemlendirir
• Göz altı morluklarının azalmasına  
 yardımcı olur ve cildi sıkılaştırır
• Göz çevresi gerginleşir ve taze bir 
 görünüm kazanır

Aloe Vera  
Göz Kremi  

50 ml      
20679    

122,90 TL

Aloe Vera
%50

Hafif, hızlı emilen yüz için jel krem 
• %50 Aloe Vera Jel,  
 ve zeytin özü içerir 
• Yoğun bir şekilde nemlendirir
 ve tazelik katar
• Cildi yeniler
• Cilt tazelenir ve ışıldar

Aloe Vera Nemlendirici 
Jel Yüz Kremi  



Yoğun yüz temizliği ve bakımı

Taze ve ışıltılı
güzel bir cilt 

Bakım serimizin ana etken 

maddesi olan saf Aloe Vera Jelin 

yenileyici ve besleyici etkisinin 

yanı sıra yoğun bir şekilde 

nemlendirme etkisi de 

bulunmaktadır. Ekstra yoğun 

nemlendirme ve tazelik katan 

ürünleri keşfedin.

75 ml      
20689    

93,90 TL

Aloe Vera
%50

* Ocak 2017 tarihinde Institut Dermatest tarafından 20 katılımcı ile test edilmiştir.

Yüzünüz için tazeleyici maske
•  %50 Aloe Vera Jel, yaban gülü özü, 

Aquaxyl ve Aquapront™ etken  
maddelerini içerir

•  3 dakikada* %95 daha fazla nem 
sağlar*

• Cildin elastikiyetini yeniler ve nem
 dengesini korur
• Cildiniz taze görünür ve ışıldar

Aloe Vera Nemlendirici 
Yüz Maskesi

75 ml      
20673    

72,90 TL

Aloe Vera
%50

Yüzünüz için hafif jel doku 
• %50 Aloe Vera Jeli, yaban gülü 
 özü ve bitkisel peeling 
 tanecikleri içerir  
•  Cildi ölü hücrelerden arındırır ve 

taze bir görünüm kazandırır. 
• Cildin doğal dengesini bozmadan 
 görünümünü güzelleştirir
• Cilt yumuşacık olur ve ışıldar 

Aloe Vera 
Yüz Peelingi  

“Made in Germany”
%100 güvenebileceğiniz
kalite sözümüzdür.
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Yeni Aloe Vera Köpüren Maske‘nin çıtır çıtır ses 

çıkaran köpükleri sayesinde cildinizde eğlenceli bir 

şekilde derinlemesine temizliğin tadını 

çıkarabilirsiniz. Köpüren maskeyi yüzünüze 

uyguladıktan hemen sonra, çıtır çıtır ses çıkaran 

binlerce baloncuğa dönüşecektir. Cildi ölü 

hücrelerden, birikmiş kirden arındırır ve kirin 

birikmesini önler. Bu muhteşem temizliği görebilir, 

duyabilir ve hissedebilirsiniz! Sonuç: Taze, canlı ve 

ışıltılı bir cilt

“Made in Germany”
%100 güvenebileceğiniz
kalite sözümüzdür.

20789 | 50 ml   

110,90 TL
(100 ml başına 221,80 TL)

Yüz için derin etkili, temizleyici detoks 
etkili köpüren maske

Zencefil ve Moringa özü, cildi ölü 
hücrelerden, birikmiş kirden arındırarak 
derinlemesine temizler ve koruyucu 
etki gösterir. Ayrıca zencefil özü, cildi 
korumaya yardımcı olur.

Aloe Vera  
Köpüren   
Maske

NEM
Aloe Vera cilde yoğun nem
sağlar ve cildin yenilenmesine
yardımcı olur.

YOĞUN KÖPÜK 
FORMÜLÜ
Maskenin sahip olduğu arındırıcı ve nemlendirici etkisini 
arttıran yoğun köpük formülü, cilde ekstra oksijen kaynağı 
sağlar. Ciltte biriken kirler özel formülü ile kolay bir şekilde 
arınarak sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlar.

DETOKS

•  Moringa özü, Zencefil 
özü, Aloe Vera Jel ve 
yoğun köpük formülü içerir

•  Biriken kirin ciltte kalmasını engeller
•  Nemlendirir
•   Cilt tekrar taze ve canlı 

görünümüne kavuşur
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Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

Birim Fiyatların Toplamı

Set Avantaj Fiyatı sadece 211,90 TL

235,70 TL

20708    

59,90 TL
52,90 TL

122,90 TL

100 ml      
27517    

52,90 TL

200 ml      
20639    

93,90 TL

100 ml      
20631    

59,90 TL

%30

%69

%35

Yıpranmış ve sertleşmiş ayaklarınız 
için hızlı emilen krem 
• %30 Aloe Vera Jeli  
 ve manolya özü içerir 
• Yıpranmış ve kuru cildi  
 yeniler 
• Yoğun nem sağlar 
• Cilt yumuşacık ve beslenmiş olur  

Aloe Vera  
Ayak Kremi 
 

Hafif ve cilt tarafından hızlı emilen 
vücut losyonu
• %69 Aloe Vera Jeli
 ve manolya özü içerir
• Yoğun bir şekilde besler
• Cildin doğal nem dengesini  
 iyileştirir
• Cilt yumuşacık olur

Aloe Vera  
Vücut Losyonu

Zengin içerikli, hafif formulasyona 
sahip hızlı emilen yüz ve vücut kremi
• %35 Aloe Vera Jel  
 ve manolya özü içerir
• Yoğun bir şekilde nemlendirir
• Cilt yumuşacık olur 
 ve hemen emilir

Aloe Vera  
Hassas Cilt Kremi

Hassas Cilt Kremi · 100 ml  
El Kremi · 75 ml
(bkn. sayfa 34)  
Nemlendirici Jel 
Yüz Kremi · 50 ml
(bkn. sayfa 28)

Aloe Vera  
Vücut Bakım Seti

Yumuşacık bir cilt 
için baştan aşağı bakım

Vücut temizliği ve bakımı

LR ALOE VIA Vücut temizliği ve bakımı – Aloe Vera’nın en iyisi 

ile yapılan temizleme ve bakımdır. Her ihtiyaca uygun içerik yapısıyla 

cildi hassas bir şekilde temizler, cilt nemini dengede tutar ve güzel 

bir görünüm kazanır.

LR ALOE VIA VÜCUT TEMİZLİĞİ VE BAKIMI |

Hissedilir  
yumuşaklık  

SETLE KAZANÇLISINIZ

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.
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75 ml      
20613    

59,90 TL

75 ml      
20610    

52,90 TL

%40%35

Özellikle yıpranmış ve kuru ellere 
zengin içerikli krem 
• %40 Aloe Vera Jeli ve aynısefa 
 özü içerir
• Cildi yoğun bir şekilde besler ve 
 korur
• Yıpranmış cildin yenilenmesini 
 destekler    

Aloe Vera  
Zengin içerikli 
El Kremi 

Eller için hızlı emilen krem
• %35 Aloe Vera ve aynısefa 
 özü içerir
• Cildi besler ve nemlendirir
• Eller ipek gibi yumuşacık olur

Aloe Vera  
El Kremi  
 

Aloe Vera El Kremi her gün 

yıpranmış ellerinizi yumuşatır ve 

besler. Aloe Vera ve aynısefa 

özünün bileşimi nemi düzenler 

ve yıpranmış ellerinizi 

besleyerek yumuşacık yapar. 

Hassas  
dokunuşlar

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.
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Aloe Vera

Aloe Vera

200 ml      
27535    

150,90 TL

200 ml      
27536    

150,90 TL

%30

%30

LR ALOE VIA VÜCUT TEMİZLİĞI VE BAKIMI |

•  %95’i daha iyi bir cilt yapısına sahip 
olduklarını onaylıyor

•  %85’inde yapılan cilt ultrasonu 
ölçümündeki sonuçlara göre daha 
sıkı, pürüzsüz ve elastik bir cilde 
rastlanmıştır

•  Cildin %70’e varan oranda sıkılaştığı  
görülmüştür 

** Bilimsel araştırma, Institut Dermatest 
tarafından Mart 2017 yılında 20 kadın 
kullanıcı üzerinde her gün kalça bölgesine 
uygulanarak yapılmıştır. Ayrıca her gün cilt 
ultrasonu ile ölçüm yapılmıştır.

Bilimsel araştırmalar**  
vücut kreminin  
düzenleyici etkisini  
kanıtlıyor. 
Kullanıcıların;

•  %100’ü daha iyi bir cilt yapısına 
sahip olduklarını,

•  %70’i cildin elastikiyet kazandığını,

•  %70’i cildin daha parlak ve gergin bir 
görünüm kazandığını onaylıyor.

* Bilimsel araştırma, Institut Dermatest 
tarafından Mart 2017 yılında 20 kadın 
kullanıcı üzerinde her gün karın bölgesine 
uygulanarak yapılmıştır.

Bilimsel araştırmalar*  
vücut jelinin 
şekillendirici etkisini 
kanıtlıyor.
Kullanıcıların; 

Zengin içerikli sıkılaştırıcı krem     
• %30 Aloe Vera Jeli, yeşil 
 çay özü ve Legance® 
 etken madde kompleksi içerir 
• Cildin elastikiyeti ve yumuşaklığı  
 artar  
• Cildin görünümü daha düzgün ve 
 pürüzsüz olur

Aloe Vera  
Vücut Kremi
“Düzenleyici Etki”

Cilt tarafından hızla emilen karın, üst 
kol ve üst bacak bölgesine uygulanan 
tazeleyici jel 
•  %30 Aloe Vera Jel, yeşil çay özü 

ve Intenslim® etken madde 
kompleksi içerir

• Bağ dokusunun elastikiyetini arttırır 
• Düzenli kullanımda karın bölgesinde  
 incelme sağlar* 
• Düzenli kullanımda cildi 
 gerginleştirir ve sıkılaştırır

Aloe Vera  
Vücut Jeli
“Şekillendirici Etki”

Sıkı ve pürüzsüz bir cilt için iki bakım 

uzmanı. Aloe Vera, yeşil çay özü ve 

değerli etken maddeler cildinizi 

mükemmel hissetmenizi sağlar.

Silüetiniz için 
etkili bakım 

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.
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500 ml      
20612    

72,90 TL

250 ml      
20611    

50,90 TL

%38

Yedek paket

Aloe Vera  
El Sabunu

Eller için besleyici sabun 
• %38 Aloe Vera Jel  
 ve aynısefa çiçeği özü içerir
•  Nem ile besleyerek hassas 

bakım yapar 

Aloe Vera  
El Sabunu  
 

Tüm aileye uygun, Aloe Vera’nın gücü ile vücudu canlandıran ve 

hijyen sağlayan en iyi bakım. Aloe Vera bakımı sadece 

derinlemesine temizlik yapmakla kalmaz, aynı zamanda cildinizi 

tazeler ve nem ile besler.

Baştan aşağıya 
tazelik hissi

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.
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Aloe VeraAloe Vera

Aloe Vera

Birim Fiyatların Toplamı

Set Avantaj Fiyatı sadece

20706

185,90 TL
213,70 TL

250 ml      
20630    

59,90 TL

250 ml      
20633    

76,90 TL

50 ml      
20643    

31,90 TL

%35%35

%15

Şampuan 59,90 TL
Vücut Losyonu 93,90 TL
Duş Jeli 59,90 TL Vücudunuz için tazeleyici  

duş jeli 
• %35 Aloe Vera Jel  
 ve kivi özü içerir
• Nemlendirici hassas temizleme 
• Tazelik hissi uyandırır 

Aloe Vera  
Duş Jeli  
 

Saç ve vücut için tazeleyici  
duş jeli 
• %35 Aloe Vera Jel 
 ve bambu özü içerir
• Kolay, hızlı ve etkili ikisi   
 bir arada temizlik

Aloe Vera  
Saç ve Vücut Şampuanı

Alkol içermeyen hassas içerikli
Deo Roll-on
• %15 Aloe Vera Jel 
 ve pamuk özü içerir
• Vücut kokusu ve koltuk altı
 terlemesine karşı güvenilir koruma
• Tazelik hissi uyandırır
• Hassas cilde uyum sağlar
•  Tıraştan sonra özellikle cildi hassas 

bir şekilde sakinleştirir

Aloe Vera   
Deo Roll-on 

Aloe Vera 
Saç ve Vücut Bakım Seti           

Günlük tazelik ve hijyen 

LR ALOE VIA VÜCUT TEMİZLİĞİ VE BAKIMI |

SETLE KAZANÇLISINIZ
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Aloe Vera Aloe Vera

Aloe Vera

20705    

33,90 TL
29,90 TL

80,90 TL
97,70 TLBirim Fiyatların Toplamı

Set Avantaj Fiyatı sadece

100 ml      
20691    

33,90 TL

100 ml      
20690    

33,90 TL

4,8 g      
20676    

29,90 TL

%43 %40

%40

Hassas dişlerin günlük bakımı  
• %40 Aloe Vera Jel  
 ve Mineral-Kompleksi içerir
• Dişleri temizler ve korur 
• Diş hassasiyetini azaltır
• Etkili bir şekilde diş plağını giderir
• Florür içerir

Aloe Vera  
Hassas  
Diş Macunu

Günlük diş bakımı için  
diş macunu
• %43 Aloe Vera Jel  
 ve ekinezya özü içerir
• Diş ve diş etini temizler ve korur
• Ferah bir nefes sağlar 
• Florür içermez

Aloe Vera  
Diş Macunu  

Hafif, renksiz dudak koruyucu 
• %40 Aloe Vera  
 ve bitkisel yağlar içerir
• Dudakları yoğun bir 
 şekilde nemlendirir
• Yumuşak dudaklar için  
 hassas bakım

Aloe Vera  
Dudak Koruyucu

2 x adet 
Diş Macunu · 100 ml
Dudak Koruyucu · 4,8 g

Aloe Vera 
Ağız ve Diş Bakım Seti

Bakımlı ve güzel  
bir gülümseme

LR ALOE VIA AĞIZ VE DİŞ BAKIMI |

Ağız ve diş bakımı

Sağlıklı ve 
güzel
gülüşler

Kim sağlıklı ve güzel bir gülümseme istemez ki? Fakat ağız ve diş 

bakımı yapmadığınız müddetçe bu gülümsemeye sahip olmanız 

maalesef mümkün değildir. Aloe Vera’nın yenileyici gücü sağlıklı 

bir ağız florası sunar ve dudaklarınız yumuşacık olur. Sağlıklı dişler 

ve güzel bir gülümseme için ağız ve diş bakımınızı ihmal etmeyin.

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.

SETLE KAZANÇLISINIZ
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Aloe Vera

%45

Aloe Vera

%60

Aloe Vera

%15

Aloe Vera

%15

Birim Fiyatların Toplamı 224,70 TL

Set Avantaj Fiyatı sadece 199,90 TL
20763    

20648 | 200 ml        

59,90 TL
20649 | 200 ml        

72,90 TL
20730 | 200 ml        

91,90 TL
20647 | 150 ml        

72,90 TL

* **

LR ALOE VIA SAÇ BAKIMI

Bakımsız ve yıpranmış saçlara veda etmenin tam zamanı! LR ALOE VIA

Saç Bakım ürünleriyle sabahları uyandığınızda aynaya bakmak artık

keyifli bir hal alacak. İçeriğindeki Aloe Vera ve 7 farklı doğal yağ ile

saçlarınız beslenir, güçlenir ve kırılması engellenir. Baştan aşağıya

sağlıkla parlayan güçlü saçlara merhaba deyin!

Saç Bakımı
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SAÇ BAKIM SİSTEMİ SETİ

GÜÇLENDİRİCİ YUMUŞATICI UZUN SÜRELİ KORUMA ISI KORUMASI

İpeksi yumuşaklık:

3 kata kadar daha  
kolay tarama*

Sağlıkla parlayan saçlar:

%90’ın üzerinde
daha az saç kırılması*

Ferahlatıcı koku:

Kullanıcıların %95’i ürünün 
kokusundan memnun**

Aloe Vera Besleyici
Onarıcı Şampuan

•  %45 Aloe Vera Jel  
ve Bambu özü içerir

•   Saçı hassas bir şekilde temizler, 
güçlendirir ve saç derisini nem ile 
besler

•   Her saç tipine uygundur

Aloe Vera Besleyici
Onarıcı Saç Kremi

•  %15 Aloe Vera Jel ve 
7 çeşit yağdan oluşan 
Nutri-Oil-Repair-Complexaus içerir

•   Saçları ağırlaştırmadan içten besler 
ve onarır

•   Saç yüzeyini pürüzsüzleştirir ve 
sağlamlaştırır

•   Her saç tipine uygundur

Aloe Vera Besleyici
Onarıcı Saç Maskesi

•  %15 Aloe Vera Jel ve 
7 çeşit yağdan oluşan 
Nutri-Oil-Repair-Complex içerir

•   Saçları derinlemesine besler ve 
onarır, saçlar dayanıklılığını geri 
kazanır ve böylece uzun süre saç 
kırılmasının önüne geçer

•   Haftada 1-2 kez saç kreminin yerine 
kullanın

Aloe Vera Besleyici Onarıcı 
Nemlendirici Saç Kürü Spreyi

•  %60 Aloe Vera Jel ve  
Bambu özü içerir

•   Isıya karşı koruyucu bir örtü  
görevi üstlenir

•   Saçları besler ve nemlendirir  
•   Fön ve saç düzleştirmeden önce 

uygulayabilirsiniz veya istediğiniz 
zaman saçlarınıza sıkıp 
durulamadan kullanabilirsiniz

Şampuan, Saç Kremi, Saç Maskesi

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.



Aloe Vera Tıraş Sonrası Bakım 
Balsamı hakkında
detaylı bilgi sayfa 62'de.
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Mükemmel 
tıraş için

LR ALOE VIA Erkek Bakımının tıraş ürünleri, bol miktarda 
nemlendirici Aloe Vera ile erkek cildinin ihtiyaçlarına özel olarak 
tasarlanmıştır. Çünkü erkek cildinin kendine has bakıma ihtiyacı 
vardır: Sadece kadınlardan farklı bir dokuya sahip olmakla kalmaz, 
aynı zamanda günlük tıraş erkek cildini strese maruz bırakır.

Erkek bakımı

LR ALOE VIA ERKEK BAKIMI |

59,90 TL
59,90 TL

93,90 TL

20425    20424    

185,90 TL
213,70 TLBirim Fiyatların Toplamı

Set Avantaj Fiyatı sadece

59,90 TL
59,90 TL

93,90 TL

Tıraş Jeli · 150 ml
Tıraş Sonrası Bakım
Balsam · 100 ml
Anti Stres Kremi · 100 ml

Aloe Vera 
Erkek Bakım Seti II

Tıraş Köpüğü · 200 ml
Tıraş Sonrası Bakım  
Balsamı · 100 ml
Anti Stres Kremi 100 ml

Aloe Vera 
Erkek Bakım Seti I

Mükemmel bir tıraş  
için gereken her şey

SETLE KAZANÇLISINIZ

Tazelik 
hissi katan 
serinletici 
jel doku

Aloe VeraAloe Vera
%30%30

150 ml      
20423    

59,90 TL

200 ml      
20420    

59,90 TL

Aloe Vera  
Tıraş Jeli 

Aloe Vera  
Tıraş Köpüğü  

Günlük tıraşınız için
•  Yoğun nemlendirme için %30 Aloe 

Vera içerir
•  Cildi ve sakalı tıraş için optimum 

şekilde hazırlar.
•  Kolay uygulama için havadar köpük
•  Jiletin kaymasını destekler ve tahrişi 

önler

Yüzün hassas bir şekilde tıraş 
edilmesi için
•  Yoğun nemlendirme için %30 Aloe 

Vera içerir
•  Hassas uygulama ve ekstra tazelik 

için hafif jel doku
•  Tıraş jeli uygulandıktan sonra 

havadar köpüğe dönüşür, jiletin 
kaymasını destekler ve cildi tahrişe 
karşı korur

Mükemmel bir tıraş  
için gereken her şey

SETLE KAZANÇLISINIZ

185,90 TL
213,70 TLBirim Fiyatların Toplamı

Set Avantaj Fiyatı sadece



Taze ve
bakımlı
bir erkek cildi

Tıraşın ardından nemlendirici Aloe Vera ve cildi 
yatıştırıcı organik beyaz çay özü içeren hafif 
bakım ile stresli erkek cildini canlandırır. Güne iyi 
bir başlangıç   için mükemmel tazelik vuruşu!

Erkek bakımı

Aloe VeraAloe Vera
%50%50

100 ml      
20422    

93,90 TL

100 ml      
20421    

59,90 TL

Yüzünüz için tazeleyici  
hafif krem
• %50 Aloe Vera Jel ve beyaz çay
 özü içerir
• Cildin stresini alır ve rahatlatır
• Nemlendirir ve canlandırır

Aloe Vera  
Anti Stres Yüz Kremi 

Yüzünüz için hafif bakım balsamı 
• %50 Aloe Vera Jel  
 ve beyaz çay özü içerir
• Cilt iritasyonunu azaltır  
 ve cildi sakinleştirir
• Cildi nem ile besler  
 

Aloe Vera  
Tıraş Sonrası Bakım Balsamı

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.
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78,90 TL

103,90 TL

80,90 TL

263,70 TL

20441   

230,90 TL

20437 | 30 ml   

103,90 TL
20436 | 250 ml   

78,90 TL
20438 | 50 ml   

80,90 TL

%15
Aloe Vera

Aloe Vera

%15

SETLE KAZANÇLISINIZ

Cilt, saç ve sakal
bakımı için her şey
Aloe Vera
Erkek Bakım Seti III

Cilt, saç ve sakal
için ihtiyacınız olan
her şey

Cilt ve sakal için yumuşaklık
•  Aloe Vera ve organik şerbetçiotu 

özü içerir
•  Argan, badem, jojoba ve ayçiçek 

yağları cildi ve saçı nem kaybından 
korur

•  Yumuşacık ve güçlü sakal kılı için
•  Sakalı yağlandırmadan doğal bir 

parlaklık verir
•  Kaşıntıyı azaltır

Aloe Vera
2'si 1 Arada Yüz & Sakal 
Yağı

Tüm vücut için çok yönlü temizlik
•  % 15 Aloe Vera ve organik 

şerbetçiotu özü içerir
•  Cildi, saçı ve sakalı nazikçe ve 

güvenilir bir şekilde temizler
•  Çevresel etkilerden ve kokulardan 

arındırır
•  Cilde ve saça nem sağlar

Aloe Vera 4'ü 1 Arada Saç 
ve Vücut Şampuanı & Yüz 
ve Sakal Yıkama Jeli

Saç ve sakal için mükemmel stil
•  % 15 Aloe Vera ve organik 

şerbetçiotu özü içerir
•  Şekillendirir ve nemlendirir
•  Saçta tutuş sağlar, kıvırcık saçları 

yumuşatır ve taramayı kolaylaştırır
•  Saç ve sakala doğal bir parlaklık 

verir.
•  Kalıtsal saç dökülmesini önleyebilir

Aloe Vera
2'si 1 Arada Saç & Sakal 
Şekillendirici Krem

Günlük cilt, saç ve sakal bakımı için temel unsurlara odaklanan 
üç temel ürün. Aloe Vera’nın gücü, organik şerbetçiotu özü ve 
odunsu taze bir koku! Aloe Vera jeli yatıştırıcı ve nemlendirici 
etkisiyle bilinir, şerbetçiotu cildi ve saçı besler, güçlendirir ve 
cilt tahrişini önler.

LR ALOE VIA ERKEK BAKIMI |

4'ü 1 Arada Saç ve Vücut Şampuanı
& Yüz ve Sakal Yıkama Jeli · 250 ml
2'si 1 Arada
Yüz & Sakal Yağı · 30 ml
2'si 1 Arada
Saç & Sakal Şekillendirici Krem 
· 50 ml

Birim Fiyatların Toplamı

Set Avantaj Fiyatı sadece

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.



Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

%40

%30

%40

20318    

161,90 TL

179,70 TLBirim Fiyatların Toplamı

Set Avantaj Fiyatı sadece

59,90 TL
59,90 TL
59,90 TL

100 ml      
20321    

59,90 TL

250 ml      
20320    

59,90 TL

100 ml      
20319    

59,90 TL

Pişik Önleyici Krem
Yıkama Losyonu & Şampuan
Yüz ve Vücut Losyonu 

Aloe Vera 
Baby-Set

Hassas ciltler için  
temizleme ve bakım

Hassas ciltler için ekstra yumuşak
ve hafif krem
•  %40 Aloe Ver Jel, aynısefa özü ve 

pantenol içerir
• Cilt bariyerini destekler ve nem
 kaybını önler 
• Nemlendirir, besler ve cildi
 sakinleştirir
• Parfüm içermez

Aloe Vera Baby
Yüz ve Vücut Bakım
Losyonu

Hassas cilt için ekstra yumuşak 
kremsi yıkama losyonu 
•  %30 Aloe Vera Jel, aynısefa özü ve 

soya yağı içerir
• Hassas ve koruyucu bakım  
• Cildi yıkama esnasında kurumaktan
 korur ve nem ile besler
• Sülfat ve parfüm içermez

Aloe Vera Baby
Yıkama Losyonu ve 
Şampuanı

Zengin içerikli pişik kremi
•  %40 Aloe Vera Jel, aynısefa özü, 

çinko ve pantenol içerir
• Pişik olmuş cildin yenilenmesini
 destekler ve daha fazla pişik
 olmaktan korur
• İrite olmuş cildi yeniler cildi
 sakinleştirir
• Parfüm içermez

Aloe Vera Baby  
Pişik Önleyici Krem

Şimdi  
daha hassas  

ve doğal. 

SETLE KAZANÇLISINIZ



 Baby & Kids
Care

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

65 

20328 | 250 ml   

59,90 TL
(100 ml başına 23,96 TL)

20329 | 50 ml   

24,90 TL
(100 ml başına 49,80 TL)

LR ALOE VIA BEBEK VE ÇOCUK BAKIMI |

Aloe Vera
%30

Aloe Vera
%38

LR ALOE VIA Bebek Bakım Serisi içeriğindeki Aloe Vera jeli ve 

değerli organik bitki özleri bebeğinizin hassas cildi için özellikle 

yumuşak ve doğaldır. Parabenler, mineral yağlar ve parfüm 

yağları içermez.

Yeni LR ALOE VIA Çocuk Bakım Serisi özellikle yüksek oranda 

Aloe Vera jeli içermektedir. Bu bitki çok yönlü olması sebebiyle 

çocuk cildi için çok uygundur. Cildi yeniler, nem ile besler, korur 

ve yatıştırır.

Aloe Vera ayrıca çocukların hassas süt dişleri için 

de önemli olup diş sağlığına katkılarda bulunur. 

Çocuklar banyoda yıkanırken ve diş fırçalarken çok 

eğlenecek.

Aloe Vera – Bebek 
ve çocuk cildinin 
hassas koruması!Bebek ve çocuk bakımı

Saçlar 
kolay 

taranır!

Diş dostu -
bilimsel olarak 
kanıtlanmıştır

Maymun Andy ile yıkanmak bir
maceraya dönüşecek

Aloe Vera Kids 
Çocuklar için 3’ü bir arada 
Saç ve Vücut Şampuanı

Bir kaplan kadar güçlü dişler için nazik 
temizlik ve bakım!

Aloe Vera Kids
Çocuklar için Diş Macunu

* ProDERM tarafından Nisan 2019’da yapılan ıslak tarama çalışması

•  %30 Aloe Vera yoğun nemlendirme 
sağlar

•  Pantenol ve organik şeftali ekstresi 
cildi ve saçı besler ve korur 

•  Duştan sonra saçların kolay 
taranmasını sağlar*

•  Orman maceralı tropik ve meyvemsi 
bir koku

•  Sulfat eklenmeden üretilmiştir

•  %38 Aloe Vera Jel diş etini besler
•  Ksilitol diş çürümesine karşı korur, 

kalsiyum diş minesini güçlendirir
•  Çocuk odaklı florür seviyesi ve nane 

tadında
•  Işıltılı jel dokusu diş fırçalamayı bir 

eğlenceye dönüştürür!



Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

100 ml      
23071    

95,90 TL

100 ml      
23075    

95,90 TL

%40 %40

%40

75 ml      
23072    

144,90 TL

Açık renkli ciltler için krem

• %40 Aloe Vera Jel içerir
• Cildi UVA & UVB  
 ışınlarına karşı korur
• Besler ve yoğun bir  
 şekilde nem sağlar
• Suya dayanıklıdır

Aloe Vera  
Güneş Koruyucu
Losyon SPF 30

Önceden bronzlaşmış ciltlere 
hafif jel krem

• %40 Aloe Vera Jel içerir 
• Cildi UVA & UVB  
 ışınlarına karşı korur

•  Cildi besler, serinletir ve 
nemlendirir

•  Cilt üzerinde kolay bir şekilde 
dağılır ve yapışmaz

• Suya dayanıklıdır

Aloe Vera  
Güneş Koruyucu
Jel Krem SPF 20

Çocuklar ve hassas ciltler  
için güneş kremi

• %40 Aloe Vera Jel içerir
• Cildi UVA & UVB  
 ışınlarına karşı korur
• Nemlendirir ve besler
• Suya dayanıklıdır

Aloe Vera  
Güneş Koruyucu
Krem SPF 50
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LR ALOE VIA
güneş ürünleri

Nisan – Ağustos
ayları arasında
satılmaktadır.

Aloe VeraAloe Vera

Aloe Vera

200 ml      
23070    

95,90 TL

%70%30

%40

50 ml      
23074    

122,90 TL

125 ml      
23073    

122,90 TL

LR ALOE VIA GÜNEŞ KORUMASI |

Vücut için hafif, serinletici jel 

• %70 Aloe Vera Jel   
 ve Shea yağı içerir 
• Cildi serinletir ve güneş   
 sonrası yeniler 
• Nemlendirir ve besler  
• Cilt yumuşacık olur

Aloe Vera 
Güneş Sonrası 
Serinletici Jel Krem

Güneş koruması

Her cilt tipinin güneşten korunma 

yöntemi farklıdır. Hassas ciltlerden, 

önceden bronzlaşmış ciltlere kadar bir 

çok farklı cilt tipi mevcuttur. LR ALOE 

VIA Güneş koruma ürünleri tüm 

aileye bakım ve koruma sağlar. Aloe 

Vera cildi nemlendirir, serinletir, 

sakinleştirir ve yeniler.

Güneşten 
korunmuş  
sağlıklı bir cilt

Bütün UVA damgalı
ürünler UVA’dan 
UVB’ye kadar 
etkili koruma sağlar.

Yüz ve dekolte gibi hassas bölgelere  
uygun krem

• %40 Aloe Vera Jel içerir
• Cildi UVA &  UVB  ışınlarına karşı 
 korur
• Cildi erken yaşlanmaya karşı korur
• Yoğun bir şekilde nemlendirir ve 
 besler

Aloe Vera  
Anti-Aging  
Güneş Kremi 
SPF 20

Açık renkli ciltler için  
güneş koruma spreyi

• %30 Aloe Vera Jel içerir
• Cildi UVA & UVB  
 ışınlarına karşı korur
• Cildi besler, serinletir  
 ve nemlendirir
• Hızlı ve kolay kullanım
• Suya dayanıklıdır

Aloe Vera  
Güneş Koruyucu
Sprey SPF 30

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.



3. ADIM

2. ADIM

1. ADIM

ADIM 1-3

TEMİZLEME

BAKIM
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ETKİLİ. 
YENİLİKÇİ. 
PROFESYONEL.



2. ADIM

3. ADIM

1. ADIM

TEMİZLEME SİSTEMİ:

ANTI-AGE SİSTEMİ: 

BAKIM SİSTEMİ:

ANTI-AGE BAKIM 
SİSTEMİ

69 LR ZEITGARD ANTI AGE YÖNETİMİ |

Özel LR ZEITGARD Anti-Age cihazı kırışıkları azaltarak cildin daha 
genç görünmesini sağlar*. Birbirine uyumlu özel bakım ürünleri ile 
kırışık ve elastikiyetini kaybetmiş cilde içten bakım yapabilirsiniz, 
çünkü LR ZEITGARD 2 termik sıcak-soğuk metodu ile Anti-Age 
bileşenlerinin etkili bir şekilde cilt katmanlarına ulaşmasını sağlar.

LR ZEITGARD Bakım Sistemi ile cilt bakımınız tamamlanır. Cildinize 
uygun bakım ürünü ile uzun süreli başarı elde edebilirsiniz. DAILY-
CARE serimiz günlük bakımınız için etkili Anti-Age ürünleri içerir. 
SPECIAL-CARE serimiz de ise özel bakım gerektiren ciltlere ekstra 
ürünler içerir.

Etkili ve kalıcı bir Anti-Age bakımının ilk adımı cildin derinlemesine 
temizlenmesidir. LR ZEITGARD 1 özel osilasyon teknolojisi sayesinde 
cildi derinlemesine temizler ve diğer bakım adımlarına hazırlar.

Yenilikçi Anti-Age Yönetimi
ile genç bir görünüm
Tamamı profesyonel uygulamayı kapsayan LR ZEITGARD Anti-Age Bakım Sistemi ile
evinizde 3 adımda cildinizin genç görünümünü koruyabilirsiniz: Cildin derinlemesine
temizliğinden, anında gözle görülebilen Anti-Age bakımına ve cildinize uygun bakım
kremi ile cildinizin bakımını gerçekleştirebilirsiniz.

*  2015 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında 40 kullanıcı ile yapılan Dermatest araştırmasına göre



STEP 011. ADIM

• Cilt bakımınızı gerçekleştirmek için yapılan en uygun ön hazırlık

• Cildinizi derinlemesine temizleyerek daha iyi bir cilt dokusu

• Masaj etkisi sayesinde daha parlak ve gergin bir cilt

LR ZEITGARD Temizleme Sistemi etkisi 
uzun süren bir Anti Age bakımı için 
gerekli olan ilk adımdır.

* Bilimsel araştırma tanınmış Institut Dermatest GmbH tarafından yapılmıştır. Kullanım süresi: 6 hafta (Ocak ayının sonundan Mart ayının başına kadar), katılımcı sayısı 40.
**  MICROSILVER BG teknolojisiyle üretilmiş anti bakteriyel fırça tellerine sahip başlıklar, 3 aya kadar hijyenik kalır. MICROSILVER BG oldukça gözenekli moleküler yapısına sahip gümüş tozundan 

oluşmaktadır. MICROSILVER BG’nin özelliği: uzun süre yeni bakteri oluşumunu önler.



TEMİZLEME 
SİSTEMİ

+

MADE IN GERMANY

71 

70037   
70036   

Birim Fiyatların Toplamı 1.529,80 TL

Set Avantaj Fiyatı sadece

1.428,90 TL
100,90 TL

70004   

70003   

70001   

70000   

100,90 TL

140,90 TL

 1.428,90 TL

LR ZEITGARD TEMİZLEME SİSTEMİ |

HediyeZEITGARD Seyahat Çantası 

HEDİYE:
LR ZEITGARD

Seyahat Çantası

Hassas – hassas cilt

· 125 ml
LR ZEITGARD Temizleme Sistemi

LR ZEITGARD 1
1 x Temizleme Jeli veya
Kremi

Klasik – normal cilt

Hassas – hassas cilt

Hassas cilt tipi – hassas cilt

Klasik – normal cilt
Fırça Başlığı

Temizleme ürünü

ZEITGARD Temizleme Sistemi Seti

Tüm cilt tipleri – normal cilt

•  Yumuşak fırça telleri MICROSILVER 

ile ışıltılı temiz bir cilt 

•  Ayrıca özel olarak yüz temizleme 

programına göre geliştirilmiş hassas 

ciltler için yumuşak temizleme kremi

• Dermatest tarafından test edilmiştir

•   Güçlü fırça telleri MICROSILVER ile 

derinlemesine temizlenmiş bir cilt 

görünümü

•    Ayrıca özel olarak yüz temizleme 

programına göre geliştirilmiş hafif 

köpüren yüz temizleme jeli

•    Dermatest tarafından test edilmiştir

HASSAS CİLT NORMAL CİLT

Güçlü etkisiyle
hassas temizlik

SETLE KAZANÇLISINIZ



2. ADIM

* 2015 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında 40 kullanıcı ile yapılan Dermatest araştırmasına göre

•  Kullanıcıların %95’i LR ZEITGARD 2 uygulaması sırasında 

etken maddelerin cilt tarafından daha iyi emildiğini 

hissediyor.*

•  Kullanıcıların %90’ı cildindeki nem oranının daha iyi hale 

geldiğini hissediyor.*

•  Kullanıcıların %90’ı cildin elastikiyetinin değiştiğini 

onayladılar.*

•  %80’nin üzerinde kullanıcı hemen gözle görülebilir ve 

hissedilebilir sonuçlar elde edildiğini onaylıyor.*

•  %75’in üzerinde kullanıcı göz çevresinde belirgin bir 

şekilde gençleşme etkisi oluştuğunu onaylıyor.*

Özel LR ZEITGARD Anti-Age sistemi
kırışıklıkları azaltır ve cildin daha genç
bir görünüme sahip olmasını saglar*.



ANTI-AGE
SİSTEMİ

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY
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402,90 TL
349,90 TL

71009   

402,90 TL
349,90 TL

752,80 TL

665,90 TL

71008   

1.554,90 TL 
402,90 TL
349,90 TL

71007   

2.307,70 TL

1.919,90 TL

1.554,90 TL
402,90 TL
349,90 TL

71006   

Set Avantaj Fiyatı sadece

Birim Fiyatların Toplamı

Set Avantaj Fiyatı sadece

Birim Fiyatların Toplamı

30 ml    
71000   

402,90 TL

50 ml    
71002   

349,90 TL

50 ml    
71001   

349,90 TL

ZEITGARD Seyahat Çantası Hediye

HEDİYE:
LR ZEITGARD

Seyahat Çantası

LR ZEITGARD ANTI-AGE SİSTEMI |

ZEITGARD Anti-Age Sistemi 
Cildi Yeniden Yapılandıran 
Tamamlama Seti
Göz Serumu
Cildi Yeniden 
Yapılandıran Jel Krem

ZEITGARD Anti-Age Sistemi 
Nemlendirici Tamamlama Seti
Göz Serumu
Nemlendirici Jel Krem

ZEITGARD Anti-Age Sistemi Cildi 
Yeniden Yapılandıran Set

ZEITGARD Anti-Age Sistemi 
Nemlendirici Set 
ZEITGARD 2
Göz Serumu
Nemlendirici Jel Krem VEYA

Kırışıklarda gözle 
görülür azalma*

•  Yüksek konsantreli göz serumu
•   Göz çevresini nemlendirir rahatlatır 

ve ince çizgileri yok eder
•  PatcH2O™ ve Ultra Filling Spheres™ 

ile yenilikçi etken maddeler içerir

•  Olgun ciltlere özel geliştirilmiş cilt 
hatlarını sıkılaştıran yüz kremi

•  Kırışıklıkları gözle görülebilir derecede 
azaltır, cilt dolgunlaşmış ve gençleşmiş 
bir görünüm kazanır

•  H2O Patch ve Ultra Filling Spheres 
yenilikçi etken maddeler içerir

•  Genç ciltlerde bile belirgin olan cilt 
hatları için zengin içerikli krem

•   Cilt hatlarını güçlendirerek cilde 
kusursuz bir görünüm kazandırır

•  PatcH2O™ ve Ultra Filling Spheres™ 
ile yenilikçi etken maddeler içerir

Anti-Age Sistemi  
Göz Serumu

Anti-Age Sistemi 
Cildi Yeniden Yapılandıran 
Jel Krem

Anti-Age Sistemi  
Nemlendirici 
Jel Krem

ZEITGARD 2
Göz Serumu
Cildi Yeniden 
Yapılandıran Jel Krem

SETLE KAZANÇLISINIZ

SETLE KAZANÇLISINIZ



3. ADIM

Etkisi uzun süren özelliğiyle 
destekleyici cilt bakımı

LR ZEITGARD Anti-Age sisteminin ilk iki adımına ek 

olarak, cildinize özel kalıcı ve onarıcı bakımı hedefler.

Yaşınız kaç olursa olsun, ister kadın ister erkek olun 

cildinizin güzelliğini şansa bırakmayın!



DAILY-CARE SPECIAL-CARE

BAKIM 
SİSTEMİ

75 

Power Lift: 7 bitki esansı ve 
nemlendirici enerji kaynağı içeren 
erkek ve kadın bakımı.

Serox: Mimik kırışıklığına ve 
hacim kaybını önleyici bakım. 
Hyalüronik asit ve Ultra Filling 
Spheres™ ile özel Anti Age etken 
madde kombinasyonu.

PLATINUM: Yenilikçi
etken madde kombinasyonu ile
erkek cildine özel bakım sistemi.

Nanogold: Altın ve ipek ile ışık 
kaynaklı kırışık ve yaşlılık 
belirtileri ile savaşan zengin 
içerikli bakım.

Racine: Cilt yaşlanmasının ilk 
belirtilerine karşı enerjiyi 
harekete geçiren ve nemlendiren 
etkili temel bakım.

LR ZEITGARD BAKIM SİSTEMİ |

Özel bakım gerektiren cilt için  
ekstra bakım 

Günlük bakımınız için  
etkili Anti Age ürünleri

Kalıcı bir Anti Age
etkisi için

Beauty Diamonds: Olgun ciltlere, 
elmas ve peptidlere dayalı 
besleyici lüks yoğun bakım.

Blue Light Defender: Dijital
yaşlanmaya karşı akıllı serum. Akıllı 
telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi 
ekranların yaydığı mavi ışığın sebep 
olduğu yaşlanmaya karşı Spirulina 
yosunu ve mavi nilüfer ile cildi korur.

Gece Maskesi: Yüksek etkili bakım 
formülü ile erkek ve kadın cildini 
gece boyunca yenileyen ve enerji 
veren bakım. Değerli yağlar içeren 
zengin içerikli doku.



       20+       30+       40+       

DAILY CARE

RACINE

MADE IN GERMANY

3. ADIM

28503    
70,90 TL
80,90 TL
57,90 TL

186,90 TL
209,70 TL

15 ml    
28502   

57,90 TL

30 ml    
28504   

140,90 TL50 ml    
28501   

80,90 TL

50 ml    
28500   

70,90 TL

Set Avantaj Fiyatı sadece

Birim Fiyatların Toplamı

Q10 Zengin İçerikli
Göz Kremi 
•  Koenzim Q10 ile hücrelere  

daha fazla enerji sağlar
•   Doğal yenilenme için  

etkili vitamin kombinasyonu içerir:
 •  A vitamini cilt kırışığını önler
 •  E vitamini serbest radikallere karşı korur
 •  C vitamininin antioksidatif etkisi vardır
•   Yosun içeren bakım kompleksi cildin nem 

ile beslenmesini arttırır

Kolajen Serum 
•  Saf kolajen cildin sıkılaşmasını 

sağlar
•   Yoğun bir şekilde cildi nemlendirir  

ve nemi hapseder
•   Cilt genç, taze ve pürüzsüz  

görünür

Q10 Zengin İçerikli 
Gece Kremi 
•  Koenzim Q10 gece boyunca 

hücrelerin yenilenme sürecini 
destekler

•   Yosun içeren bakım kompleksi cildi 
mineraller ile besler

•   E vitamini gece boyunca cildi yeniler
•   Jojoba ve Shea yağı içeren zengin 

içerikli doku

Q10 Zengin İçerikli 
Gündüz Kremi 
•  Koenzim Q10 ile hücrelere daha 

fazla enerji
•   Yosun içeren bakım kompleksi 

cilde yoğun nem sağlar
•   E vitamini hücreleri korur
•   UV filtresi ışık kaynaklı etkiye 

karşı korur

Gündüz Kremi · 50 ml
Gece Kremi · 50 ml
Göz Kremi · 15 ml

Racine Q10-Set

ETKİLİ TEMEL BAKIM 
Bu etkili temel bakım, taze ve canlı bir cilt için, yorgun görünen cildi nemlendirir ve enerji ile besler. 

Daha ilk kırışıklar oluşmadan Koenzim Q10 ve yosun içeren bakım kompleksi ile yaşlılık sürecini 

önleyebilirsiniz. Bakım serisi cildin hücrelerdeki tüm enerji dengesini destekler ve cildi harekete 

geçirerek tazelik ve ışıltı katar.

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.

SETLE KAZANÇLISINIZ



       20+       30+       40+       

NANO 
GOLD
DAILY CARE

MADE IN GERMANY

77 

175,90 TL
189,90 TL

28188   

365,80 TL

329,90 TL

50 ml    
28183   

189,90 TL

50 ml    
28182   

175,90 TL

125 ml    
28181   

73,90 TL

Set Avantaj Fiyatı sadece

Birim Fiyatların Toplamı

Nanogold Bakım Seti
Gündüz Kremi · 50 ml
Gece Kremi · 50 ml

Nanogold Gece Kremi
• Lüks krem
•  Gece boyunca cildi yeniler ve 

bakımını sağlar
•  Nanogold ve ipek proteini UVA 

ışınlarına karşı koruma sağlayarak 
erken yaşlanmayı engeller

• Işık kaynaklı cilt hasarlarını düzelten
 ve yenileyen TIMP-Peptiden® ve anti
  kırışık etken maddesi SYN®-COLL 

içerir

Nanogold Gündüz Kremi
• İpeksi ve lüks bir krem doku
• Cildin gün boyu bakımını sağlar
•  Nanogold ve ipek proteini cildi UVA 

ışınlarına karşı koruyarak erken 
yaşlanmayı engeller

•  Özel bileşim Aglycal®,TIMP- 
Peptiden® ve Uvinul A plus®* içerir

Nanogold Tonik
• Cildi temizler ve canlandırır
•  Nanogold ve ipek proteini cildi UVA 

ışınlarına karşı koruyarak erken 
yaşlanmayı engeller

•  Karma ciltler için de  
uygundur

Bu lüks bakım altın ve ipek protein kombinasyonundan oluşur. Altın, mükemmel bir UVA koruma kalkanı 

oluştururken, ipek cildin kendi kolajen yapısını korumasında ve cildin yeniden canlandırılmasına önemli 

katkıda bulunur.

Erken cilt yaşlanmasına karşı
ZENGİN İÇERİKLİ BAKIM

LR ZEITGARD BAKIM SİSTEMİ |

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.

SETLE KAZANÇLISINIZ



MADE IN GERMANY

3. ADIM

30 ml    
28320 

223,90 TL50 ml    
28317

189,90 TL

125 ml    
28302   

74,90 TL

30 ml    
28319   

165,90 TL

50 ml    
28318   

223,90 TL

579,70 TL

513,90 TL

189,90 TL
223,90 TL
165,90 TL

28300   

Set Avantaj Fiyatı sadece

Birim Fiyatların Toplamı

Beauty Diamonds
Zengin İçerikli Yoğun Krem
•  Ekstra zengin içerikli yoğun 

krem
•  Derinlemesine bakım sağlar ve 

cildi şımartır
•  Ceramit ve Hyaluronic Filling 

Spheres® kombinasyonu 
kırışıklıkların görünümünü 
önemli derecede azaltır.

•  İçeriğindeki değerli yağlar 
ipeksi bir dokunuş sağlar

Beauty Diamonds
Gündüz Kremi
•  İpeksi yumuşaklıkta gündüz 

kremi
•  Kırışıklık görünümünün 

azalmasına yardımcı olur ve cildi 
sıkılaştırır

•  Detoxiquin Anti-Aging etken 
maddesi cildin erken 
yaşlanmasını önler ve hücre

 yenilenmesini destekler
•  Yenilikçi Hexapeptid maddesi 

cildi serbest radikallere karşı 
korur

Beauty Diamonds
Yüz Toniği
•  Cildi canlandıran ve 

nemlendiren tonik
•  Karma cilter için de 

uygundur
• Cildi durular ve tazeler

Beauty Diamonds
Göz Kremi
•  Hafif bir şekilde eriyen göz 

kremi
•  Göz altı torbalarının ve 

şişkinliklerin  
azalmasına yardımcı olur

•  Kırışıklıkların görünümünü 
azaltır*

Beauty Diamonds 
Gece Kremi
• Kırışıklık karşıtı gece kremi
•  Değerli yağlar ve kırışıklık 

karşıtı özel etken maddeler 
içerir

•  Ciltteki kırışık görünümün 
azaltılmasına yardımcı olur

Beauty Diamonds Set
Gündüz Kremi · 50 ml
Gece Kremi · 50 ml
Göz Kremi · 30 ml

Olgun ciltler için
LÜKS BAKIM
Cildi şımartan elmasa dayalı etken maddeler içeren özel yapısı ve etkin Anti-

Aging sunan lüks ve modern bakım serisi, cildinizin sıkılaşmasına yardımcı 

olurken, cildi olumsuz dış etkenlere karşı korur.

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.

SETLE KAZANÇLISINIZ
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BEAUTY 
DIAMONDS
DAILY CARE

MADE IN GERMANY

79 

30 ml    
28314

233,90 TL

LR ZEITGARD BAKIM SİSTEMİ |

Genç bir görünüm için
YOĞUN ANTI-AGE BAKIMI

İçeriğindeki yenilikçi 6 doğal yağ ve seçkin vitaminler ile kuru ve yıpranmış cildi 
yeniler ve ekstra ışıltı sağlar.

•  Cildi A, E ve F vitaminleri ile 
besler ve yeniler

•  Değerli yağlar ile ciltte nem 
kaybını önler (Argan yağı, 
Avokado yağı, Jojoba yağı, 
Makademya yağı, Badem 
yağı, Üzüm çekirdeği yağı)

•  Zengin yağ içeriği ile cilde 
ışıltı katar

Beauty Diamonds
Radiant Youth Oil

Anti Age Yüz Bakım Yağı
Parlak bir cilt için temel 
bakım.

Anti Age Yağ Takviyesi
İpek gibi yumuşacık bir cilt 
için zengin içerikli bakım.

Anti Age Yağ Maskesi
Pürüzsüz ve sıkı bir cilt için 
yoğun ve zengin içerikli 
yenileyici bakım.

BİR YÜZ BAKIM YAĞI ÜÇ AYRI KULLANIM ŞEKLİ

•  Cilt temizliğinden sonra 
sabah ve akşam 3-5 damla 
yüzünüze yayın.

•  Daha sonra gündüz veya 
gece kreminizi sürün.

•  Avucunuza aldığınız 
gündüz veya gece 
kreminin üzerine birkaç 
damla yağ damlatın. 

•  Zengin bir bakım için 
karıştırın ve yüzünüze 
sürün.

•  Yaklaşık 10 damla yüz, 
boyun ve dekolte bölgesine 
sürün.

•  10 dakika etki etmesini 
bekleyin ve kalan yağı masaj 
yaparak yedirin veya bir bez 
ile yüzünüzden silin.

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.



Erkekler  
için  
uygun!
Erkeklerin yüz bakımında seçtikleri 

ürünler önemlidir, çünkü doğru seçilmiş 

ürünler ciltlerine tazelik ve gün boyu güç 

katar.

• Yoğun ve hedef odaklı bakım

• Kullanımı kolay

• Etkili
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PLATI 
NUM
DAILY CARE

MADE IN GERMANY

81 

SETLE KAZANÇLISINIZ

330,80 TL
306,90 TL

189,90 TL
140,90 TL

28469   30 ml    
28450   

140,90 TL

50 ml    
28449   

189,90 TL

Set Avantaj Fiyatı sadece

Birim Fiyatların Toplamı

LR ZEITGARD BAKIM SİSTEMİ |

Platinum Express Eye Cooler
•   Hafif ve hızlı emilen göz çevresi kremi
• Nemlendirir ve tazeler
•  Göz altı halkalarının ve ince  

  kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur
• Lumin-Eye®, yeşil kahve özü ve
 Hyaluronik asit içerir

Platinum Anti-Aging Cream
• Hafif ve hızlı emilen yüz kremi
• Nemlendirir ve tazeler
•  Cilt elastikiyetini destekler ve yaşlanma 

belirtilerinin önlenmesine yardımcı olur
•  Kapsüllenmiş buzul su, kaktüs 

ekstresi, Hyaloronik asit ve E vitamini 
içerir

Platinum Erkek Bakım Seti
Anti-Aging Kremi 50 ml 
Express Eye Cooler 30 ml

Erkek cildine özel 
bakım serisi
Modern erkekler mükemmel bir görünüme önem vermektedir. Yenilikçi Platinum etken maddesi erkek 

cildi için özel geliştirilmiş krem formülü cilde hızlıca nüfuz eder, cildi yoğun bir şekilde nemlendirir, 

kırışıkları azaltır ve cildin daha genç görünmesini sağlar.

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.



MADE IN GERMANY

3. ADIM

28235 | 4 x 2 Ped       

222,90 TL

28244 | 50 ml        

290,90 TL28236 | 15 ml        

189,90 TL

28230 | 30 ml        

395,90 TL

28245    

Birim Fiyatların Toplamı 1.099,60 TL

Set Avantaj Fiyatı sadece 960,90 TL

290,90 TL
395,90 TL
189,90 TL
222,90 TL

Hedeflenen sonuçlar için BENZERSİZ AKTİF 
BİLEŞEN KOMBİNASYONU

SETLE KAZANÇLISINIZ

Serox by LR Komple Set
Intensive Result Cream · 50 ml
Instant Result Serum · 30 ml
Wrinkle Care · 15 ml
Professional Eye Pads · 4 x 2 Ped

•  Güzellik merkezi  
kalitesinde profesyonel 

   göz pedleri
•  Hassas göz çevresini 

yoğun bir şekilde 
   nemlendirir
•  Pedler dondurulup 

kurutulmuş saf kolajenden 
oluşmaktadır 

•  Derin kırışıklıkların 
azaltılmasında doğrudan 
yardımcı olan solüsyonu 
Argireline®, Gatuline 
Expression® ve  Hyaluronik 
asit içermektedir.

Serox
Professional  
Eye Pads

•  Yenilikci Anti-Aging krem 
bileşimi

•  Argireline®, Ameliox®, Ultra 
Filling Spheres™ etken 
maddeleri ile cilde daha 
elastik, parlak ve canlı bir 

   görünüm katar
•  İnce ve derin kırışıklıklara 

karşı Anti-Kırışıklık etkisi ve 
uzun süreli nemlendiren 
etken madde kompleksi 

•   Serox Instant Result Serum 
ile ideal ikili

Serox
Intensive  
Result Cream

•  Mimik kırışığına doğrudan 
uygulama imkanı sağlayan 
konsantre krem

•  Ağız, göz ve alın 
çevresinde oluşan küçük 
kırışıklıklara özel uygulama

•  Doğrudan derin kırışıklıkları 
azaltmaya yardımcı olan 
Argireline®, Gatuline 
Expression®, Dynalift® ve 
Hyaluronik asit etken 
maddeleri içerir

•   Cilde hızlı bir şekilde nüfus 
eder ve düzenli kullanımda 
pozitif etki gösterir

Serox
Wrinkle 
Care

•  Anti-Aging formüllü ipeksi 
dokuya sahip yoğun krem

•  Derin kırışıklıkları azaltmaya 
yardımcı olan Argireline®, 
Ameliox® ve Polylift® 

   etken maddeleri içerir
•  Cildin arınmasına ve 

pürüzsüzleşmesine yardımcı 
olan rahatlatıcı ve 
nemlendirici etkiler içeren 
yapı 

•  Serox Intensive Result 
Cream ile ideal ikili

Serox
Instant  
Result Serum

LR ZEITGARD Serox serisi özel ve etkili yapısıyla zamanın istenmeyen izlerine karşı muhteşem bir çözüm. Serox Instant Skin Perfector yenilikçi 
2 fazlı Anti-Aging etki teknolojisi ile cilt üzerinde anında ve kalıcı, mükemmel bir görünüm sunar. Daha genç bir görünüm elde etmenize 
yardımcı olan Serox ürünleri, içeriğindeki birbirine uyumlu etken madde kombinasyonu ile göz, alın ve burun çevresindeki mimik kırışıklıklarına 
etki ederek daha hacimli ve gergin bir cilde kavuşmanızı sağlar. Serox Dudak Dolgunlaştırıcı Krem ise, uygulama sonrasında dudaklarınızı 
dolgunlaştırır ve dudak çevresi kırışıklıkları azaltır.

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.
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SPECIAL CARE

SEROX

83 

28250 | 30 ml   

290,90 TL

LR ZEITGARD BAKIM SİSTEMİ |

•  Anında optik cilt yenilenmesi
•  Cilt yapısının sürdürülebilir 

yenilenmesi
•  İnce renk pigmentleri ile 

kadife gibi pürüzsüz bir cilt
•  Gündüz kreminden sonra 

kullanın. Sonrasında 
makyajınıza devam 
edebilirsiniz.

Serox  
Instant  
Skin Perfector

Anında ve kalıcı
2 FAZLI ETKİ TEKNOLOJİSİ
LR ZEITGARD Serox Instant Skin Pefector kusursuzlaştıran kapatıcı formülü ile anında optik 
cilt yenilenmesi ve kusursuz bir cilt sağlar. Yenilikçi 2 fazlı etki teknolojisi ile anında görülebilen 
ve günden güne sürdürülebilir cilt yenilenmesine katkı sağlar.

1

2

INSTANT SKIN PERFECTOR

2 FAZLI ANTI-AGING ETKİ 
TEKNOLOJİSİ

SEROX

ANINDA ETKİ
İnce renk pigmentleri ile kadife gibi 
pürüzsüz bir cilt! Ayrıca kusursuzlaştıran 
kapatıcı formülüyle anında optik cilt 
yenilenmesi, saniyeler içinde kusursuz 
bir cilt.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİ
Günden güne cilt yapısının 
sürdürülebilir yenilenmesi. Gatuline® 
In-Tense ve Ultra Filling SpheresTM 
cildin sıkılaşmasına ve elastikiyetinin 
korunmasına yardımcı olur. Cilt daha 
sıkı ve pürüzsüz hale gelir. 
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POWER 
LIFT
SPECIAL CARE

MADE IN GERMANY

30 ml    
28100  

110,90 TL

PowerLIFT
• Hafif yüz kremi
• Cildi nemlendirir, canlandırır, daha 
   fazla  enerji ve elastikiyet sağlar
• Oat-Peptid, Hyaluronik asit, yosun 
   ekstresi ve 7 çeşit bitki karışımı cildin 
   nem dengesinin korunmasını ve 
   kırışıklık karşıtı etkisiyle daha canlı bir 
   cildin oluşmasını sağlar
• Erkek cildi için de uygundur

Bu hassas yüz bakımı, cildin kusursuz tazeliği için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar. 

Reductine®, Hyaluronik asit, yosun özü ve 7 çeşit bitki karışımı cildin mükemmel bir şekilde 

nemlenmesini sağlar. Böylece gün boyunca cildiniz canlılığa ve elastikiyete sahip olur.

Kadın ve erkekler için
YOĞUN TAZELİK

GÜNDÜZÜN STARI
ERKEK CİLDİ İÇİN
DE UYGUNDUR!

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.
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SLEEPING 
MASK
SPECIAL CARE

MADE IN GERMANY

85 

50 ml    
71011   

117,90 TL

ZEITGARD
Gece Maskesi
•  Cildi gece boyunca yeniler  

ve bakım sağlar
•  Jojoba yağı cildin nem oranını en uygun 

seviyeye taşır
•  Ultra Filling Spheres maddesi Anti-Age 

etkisi gösterir
•  Şizandra üzümü cildin yenilenmesine 

destek verir
•  Maskeyi yüzünüze sürdükten sonra 

yıkamayınız ve en uygun sonucu elde 
etmek için haftada iki kere kullanınız.

GECENİN STARI
ERKEK CİLDİ İÇİN
DE UYGUNDUR!

LR ZEITGARD BAKIM SİSTEMİ |

Zengin içerikli maske, içeriğindeki yüksek konsantreli etken madde kompleksi Ultra Filling Spheres™, 

jojoba yağı ve şizandra üzümü ile ekstra bakım ve yenilenme sağlar. Cilt gece boyunca rahatlayarak 

değerli etken maddeleri rahat bir şekilde alır. Cildiniz kendini sabah yumuşacık, pürüzsüz ve taze 

hisseder.

UYKUDA YENİLENME:  
Daha gergin ve esnek

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.



1Step 2Step

MADE IN GERMANY

3. ADIM

Dijital cihazların yaydığı mavi ışık cildimizin erken yaşlanmasına yol açmaktadır. Mavi ışık 
cildimizin alt katmanlarına kadar nüfuz ederek oksidatif stresle birlikte cilt hasarına neden 
olur. Bu nedenle kırışık ve sarkan bir cilt görünümü daha erken yaşlarda görülür.

CİLDİNİZİ ŞİMDİ KORUYUN! DİJİTAL YAŞLANMAYA karşı yenilikçi ürünümüz BLUE LIGHT 
DEFENDER cildinizi mavi ışığın olumsuz etkilerine karşı korur. Blue Light Defender içerisindeki 
etken maddeler mavi ışıkla aktive edilir ve cildi benzersiz üçlü etki ile korur.

DİJİTAL YAŞLANMAYA KARŞI

Spirulina özünde bulunan fotoliyaz 
enzimi, mavi ışığa maruz kalmanın 
neden olduğu hücre hasarlarını 
onarır.
–  Var olan kırışıkların azaltılması 

adına ince kırışıkların oluşumunu 
önlemeye yardımcı olur. 

ONARIM:

YANSITMA:

Spirulina özü içerisinde bulunan 
fikosiyanin renk pigmenti mavi ışığı 
emer ve yüksek enerjili ışık ışınlarını bir 
koruma kalkanı gibi yansıtarak azaltır.
–  Erken yaşlanma ve cilt tahrişine 

karşı ideal koruma.

Mavi lotus özü etkili bir radikal 
tutucudur, oksidatif stres ile 
mücadele eder.
–  Daha genç ve ışıltılı bir görünüm 

sağlar. 

RADİKAL TUTUCU:

Her sabah temizlenmiş 
cildinize 1 damla BLUE 
LIGHT DEFENDER 
serumu yüzünüze eşit 
şekilde uygulayın.

Serumdan yaklaşık bir dakika 
sonra günlük bakım kreminizi 
uygulayabilirsiniz.

İKİ ADIMDA
GÜNLÜK KORUMANIZ:

BENZERSİZ 
ÜÇLÜ ETKİ

AKILLI SERUM

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.



BLUE LIGHT 
DEFENDER
SPECIAL CARE
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ST   P 
DIGITAL  
AGING!

87 

71060 | 30 ml

255,90 TL
(100 ml başına 853,00 TL)

•  Mavi ışık kaynaklı cilt yaşlanması 
ve cilt tahrişlerine karşı korumaya 
yardımcı olur

•  Anti oksidatif etki ile var olan kırışıkların 
görünümünde azalmaya yardımcı olur

•  Genç ve ışıltılı bir cilt görünümü sunar
•  Spirulina özü ve mavi lotus özü içerir

LR ZEITGARD
BLUE LIGHT DEFENDER
YÜZ SERUMU

LR ZEITGARD BAKIM SİSTEMİ |



Sağlıklı cilt, 
koruyucu 
bariyerin dengede 
olması ile başlar.

Tahriş olmuş cilt, kepekli saçlar veya periodontal 

hastalıklarla ilgili problemlerin genellikle daha derin 

bir nedeni vardır. Doğal koruyucu bariyerimiz olan 

mikrobiyomun dengesi bozulmuştur. Mikroplar yayılmıştır. 

LR MICROSILVER PLUS, vücudun farklı bölgelerinin özel 

gereksinimleri için etkili çözümler sunar. Fonksiyonel bakım 

serisinin sırrı antibakteriyel etken madde MicroSilver BGTM. 

Seri, her bir ürünle birlikte, sağlıklı bir cilt mikrobiyomu için, 

özellikle ihtiyaca hitap eden, cildi ve onun doğal koruyucu 

bariyerini yenileyen ve stabilize eden aktif bileşenlerin etkili 

bir kombinasyonu olan ek bir "artı" sunar.

Özel gereksinimler için 
fonksiyonel bakım çözümleri.



1.

2.

3.

4.

89 

LR MICROSILVER PLUS'DAKİ "ARTI"

MİKROBİYOM NEDİR?

Tüm LR MICROSILVER PLUS
ürünleri antibakteriyel
MicroSilver BGTM içerir 

LR MICROSILVER PLUS FONKSİYONEL BAKIM |

Tahriş olmuş cilt, bakterilerle daha 
az savaşabilir. Bakteriler, özellikle 
çok yıpranmış ciltlerde daha kolay 
yayılabilir. Derinin mikrobiyomu 
dengesizleşir.

MicroSilver BG™'nin gümüş 
iyonlarının antibakteriyel etkisi
bakterileri ortadan kaldırmaya 
yardımcı olur ve yayılmalarını 
önler.

BAKTERİLERE KARŞI SAF GÜMÜŞ

MicroSilver BG™'nin gümüş 
parçacıkları süngere benzer 
yapılarıyla cilt yüzeyinde bir ağ 
gibi uzanırlar. Bakteri ve mikrop 
gibi mikroorganizmaların yaşama 
şansı kalmaz. Koruyucu gümüş 
ağa takılırlar.

MicroSilver BG™ partikülleri cilt 
yüzeyine uzun süre yapışır ve 12 
saate kadar yeni bakterilere karşı 
koruma sağlayabilir. Mikrobiyom, 
doğal koruyucu işlevini yeniden 
oluşturabilir ve başlatabilir.

Yüz

Baş

Ağız

Koltuk altı

Eller

Mikrobiyomun bileşimi vücut kısmına ve kişiden 
kişiye değişir.Özellikle kuru bölgelerde, örneğin 
baş ve ellerde, yağlı yüz derisinde veya koltuk 
altı ve ağız gibi nemli ve sıcak bölgelerde, 
mikrobiyom özellikle hassastır ve burada bulunan 
mikroorganizmalar hızla dengeden çıkar.

Doğal koruyucu bariyerimiz gerçek bir doğa mucizesidir. Milyonlarca 
mikroorganizma benzersiz bir denge sağlar. Böylece bakteri ve 
virüs gibi mikroplara karşı doğal bir koruma oluştururlar.
Bu mikroorganizmaların tamamına „Mikrobiyom“ veya cilt ve 
ağız florası diyoruz. 
Bu hassas denge bozulursa mikroplar yayılabilir ve doğal koruyucu 
bariyere saldırabilir. Bu cilt ve diş problemlerine yol açabilir. Şimdi 
görevimiz, davetsiz misafirleri ortadan kaldırmak ve aynı zamanda 
doğal koruyucu bariyeri güçlendirmektir.

Bakım taleplerimiz çok çeşitlidir. Hızlı ve güvenilir olmalıdır ama aynı zamanda 
sorunu sürdürülebilir bir şekilde çözmelidir. Bu nedenle LR MICROSILVER 
PLUS, her çözümle ayrı bir ek artı sunar. Aktif bileşenlerin etkili kombinasyonu 
cildin ihtiyaçlarını karşılar ve ürünlerin dengeleyici ve yenileyici özelliklerini 
tamamlar. Böylelikle LR MICROSILVER PLUS, dengeli bir mikrobiyoma giden 
yolda size güvenilir bir şekilde eşlik eder.



LR MICROSILVER 
PLUS ORAL 

LR MICROSILVER 
PLUS BODY CARE

LR MICROSILVER 
PLUS FACE CARE

LR MICROSILVER  
PLUS FACE CARE

PROBLEMLR MICROSILVER PLUS
NEREDE YARDIMCI OLUR?

Hassas yüz cildi 
dengede

LR MICROSILVER PLUS, tahriş olmuş yıpranmış 
yüz cildine, diş çürüğü ve periodontal hastalık gibi 
diş problemlerine, yıpranmış ellere, kepek ve ter 
kokusuna karşı hızlı, etkili ve uzun vadeli çözümler 
sunar. Ayrıca hassas ciltler için de uygundur.

Yağlı, pul pul ve tahriş olmuş yüz cildi.

SEBEP
Yüz derisinin yağlı bölgelerinde, özellikle alın, burun 
ve çene üzerinde, özellikle aktif birçok sebum bezi 
vardır. Deri florası burada düzenli olarak değişir. 
Mikrobiyom kolaylıkla dengesinden çıkabilir. Sonuç 
cilt problemleri olabilir.

ÇÖZÜM
LR MICRO-SILVER PLUS yüz bakım sistemi, 
hedeflenen bir şekilde ciltteki kirleri ve bakterileri 
temizler, tahrişleri önlemeye yardımcı olur ve uzun 
vadede cildi güzelleştirir. Dengeli hassas yüz cildi 
için.
•  MicroSilver BGTM bakteri ve mikropları azaltmaya 

yardımcı olur
•  Dengeli temiz yüz cildi için hedeflenmiş aktif 

bileşen kombinasyonu
•  Anında ve uzun vadeli etki: Sürdürülebilir, ağ 

benzeri koruyucu film 12 saate kadar koruma 
sağlayabilir
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25000 | 150 ml   

105,90 TL
(100 ml başına 70,60 TL)

25001 | 50 ml   

122,90 TL
(100 ml başına 245,80 TL)

25004    
105,90 TL
122,90 TL

211,90 TL
228,80 TL

BİLİMSEL OLARAK 
KANITLANMIŞ ETKİNLİK:

SETLE KAZANÇLISINIZ

Yüz Bakım Seti

LR MICROSILVER PLUS Yüz Temizleme 
Kremi cildi nazikçe, derinlemesine temizler 
ve cildi rahatlatır. Antibakteriyel etken madde 
MicroSilver BG ™, bakteri ve mikrop gibi 
mikroorganizmaları ortadan kaldırmaya 
yardımcı olur. Stresli mikrobiyom yenilenebilir.

01 Temizleyici Krem
LR MICROSILVER PLUS yüz kremi cildin 
görünümünü yeniler, stabilize eder ve güzelleştirir. 
Anti bakteriyel MicroSilver BGTM sayesinde, 
hızlı emilen krem   cildi bakterilerden kurtarmaya 
yardımcı olur ve kirliliklere karşı korur. Cilde 
yapışmaz ve yağlı bir iz bırakmaz.

02 Yüz Kremi

Tüm LR MICROSILVER PLUS ürünleri 
antibakteriyel MicroSilver BGTM içerir

LR MICROSILVER PLUS FONKSİYONEL BAKIM |

„Made in Germany“
%100 güvenebileceğiniz
kalite sözümüzdür.

•  Cilt yapısının önemli ölçüde daha iyi 
görünmesi*

•  Siyah noktalarda ortalama %24, 
papüllerde yaklaşık %30 ve 
püstüllerde yaklaşık %29 azalma*

•  Stresli ciltte örneğin akneye yatkın 
ciltte bile çok iyi tolerans*

*  Antibakteriyel Yüz Kremi, Kasım 2010'da Derma Consult 
GmbH tarafından 6 hafta süreyle günde bir kez yüz kremi 
kullanılarak 13-25 yaş arası 30 akneli cilde sahip kişiler 
üzerinde test edildi.

ARTININ ÖZELLİKLERİ
ARTININ ÖZELLİKLERİ

•  Salisilik asit minerali, ölü cilt hücrelerini kaldırır 
ve tıkanmış gözenekleri açar.

•  Dekspantenol iltihaplanma eğilimli cildi 
yatıştırır ve besler

•  Çinko cilt yenilenmesini destekler

•  Bitkisel aktif bileşen kompleksi Defensil™ ve 
Activox™ cilt bariyerini güçlendirir ve iltihap 
önleyici etkiye sahiptir.

•  Dexpanthenol cildi rahatlatır ve besler
•  Çinko cilt yenilenmesini destekler

Yüz Temizleme Kremi · 150 ml
Yüz Kremi · 50 ml

Set Avantaj Fiyatı sadece

Birim Fiyatların Toplamı
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LR MICROSILVER 
PLUS ORAL

01 25090 | 75 ml   

46,90 TL
(100 ml başına 62,53 TL)

* LR MICROSILVER PLUS Diş Macunu: Patent-No.: DE 10 2010 063 720

LR MICROSILVER PLUS diş 
macunu hassas dişleri, diş etlerini 
ve ağız mukozasını temizler ve 
bakımını yapar. Aktif bileşen 
MicroSilver BGTM'nin küçük gümüş 
parçacıkları bakterileri ortadan 
kaldırmaya yardımcı olur ve 
böylece plak, çürük ve periodontal 
hastalık, ağız kokusu ve diş eti 
iltihabına karşı etkili bir şekilde 
koruma sağlar.

01 Diş MacunuPROBLEM PATENTLİ ÜRÜN*

BİLİMSEL OLARAK 
KANITLANMIŞ ETKİNLİK:

ARTININ ÖZELLİKLERİ

Bakımlı diş ve
diş etleri dengede

Hassas dişler, iltihaplanmaya yatkın diş etleri, 
ağız kokusu ve diğer şikayetler.

SEBEP
Sağlık, diğer şeylerin yanı sıra ağızda başlar. 
Oral mikrobiyomda sayısız farklı mikrop bulunur. 
Ağızdaki bir dengesizliğin hoş olmayan sonuçları 
olabilir.

ÇÖZÜM
LR MICROSILVER PLUS ağız bakım sistemi, 
ağız boşluğunu mikroplardan kurtarmaya 
yardımcı olur, güçlü dişler, sağlıklı diş etleri 
ve dengeli bir ağız florası için yenilikçi koruma 
sağlar.
•  Sağlam bir oral mikrobiyom için
•  Antibakteriyel MicroSilver BG™
•  Anında ve uzun vadeli etki: Sürdürülebilir, ağ 

benzeri koruyucu film 12 saate kadar koruma 
sağlayabilir

•  HYDROXIAPATIT minerali, doğal 
diş minesini oluşturur ve sağlıklı, 
güçlü dişler sağlar

•  Dekspantenol hassas dişleri ve 
diş etlerini yatıştırır

•  Çinko, iltihap önleyici etkiye 
sahiptir ve plak, diş çürümesi ve 
periodontal hastalığı önler

•  Florür, dişlerin 
remineralizasyonunu destekler

•  %90 diş etlerindeki stabilizasyonu 
doğruladı*

•  Diş eti iltihabının ve kanamasının 
azalması**

*  Antibakteriyel diş macunu, Nisan 2006'da Dermatest GmbH 
tarafından 18 ila 72 yaş arasındaki 10 kadın ve erkek 
üzerinde 4 haftalık bir süre boyunca test edilmiştir.

** Antibakteriyel diş macunu günde iki kez kullanılmak sureti 
ile Kasım 2010'da Dermatest GmbH tarafından 4 hafta 
süreyle 21 ila 65 yaş arasındaki 30 kişi üzerinde test 
edilmiştir.
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LR MICROSILVER  
PLUS BODY CARE

01

02

25051 | 75 ml   

93,90 TL
(100 ml başına 125,20 TL)

25065 | 75 ml   

95,90 TL
(100 ml başına 127,87 TL)

PROBLEM

01 El Jeli
Hızlı emilen LR MICROSILVER PLUS el 
kremi, uzun vadede yıpranmış ellerin doğal 
cilt yenilenmesini destekler. Antibakteriyel 
MicroSilver BG ™, bakteri ve mikrop gibi 
mikroorganizmaları ortadan kaldırmaya 
yardımcı olur. Hijyenik, temiz, ipeksi 
pürüzsüz eller için.

02 El Kremi
MicroSilver BG ™ içeren LR MICROSILVER 
PLUS el jeli, cildi 12 saate kadar bakteri ve 
mikrop gibi mikroorganizmaların %99,87'sine 
kadar yok eder. El jeli yapışmadan hızla emilir. 
Su bulamadığınız zamanlarda en pratik çözüm.

Vücut için antibakteriyel 
koruma ve bakım

Stresli, yıpranmış eller, hoş olmayan ter 
kokusu, kepek.

SEBEP
Her gün dış etkilere maruz kalan eller her 
türlü bakteri ile temas eder. Bakteri ve 
mikrop gibi mikroorganizmalar kuru, gerilmiş 
baş derisinde ve nemli, sıcak koltuk altlarında 
bulunurlar.

ÇÖZÜM
LR MICROSILVER PLUS vücut bakım 
sistemi, her ihtiyaca uygun cilde mikropları 
gidermek ve koruyucu bariyerin doğal 
dengesini yeniden sağlamak için artı bakım 
sunar.
•  Sağlam bir cilt mikrobiyomu için
•  Kişisel hijyen için
•  Anında ve uzun vadeli etki: Sürdürülebilir, 

ağ benzeri bir koruyucu film 12 saate 
kadar koruma sağlayabilir

ARTI ÖZELLİKLERİ

•  ZIN‘CÎTE™ ve Dekspantenol besleyici bir 
koruyucu film oluşturur

•  Mineral kompleksi ZIN‘CÎTE™ cildi ayrıca 
UVA/UVB ışınlarına karşı korur

ARTI ÖZELLİKLERİ

•  Yoğun besleyici dekspantenol, çatlamış 
kuru cilt kıvrımlarına derinlemesine nüfuz 
eder, cildi stabilize eder ve sürdürülebilir 
şekilde yeniler.

•  Mineral kompleksi ZIN‘CÎTE™ cildi ayrıca 
UVA/UVB ışınlarına karşı korur.
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25072 | 150 ml   

144,90 TL
(100 ml başına 96,60 TL)

25033 | 50 ml   

73,90 TL
(100 ml başına 147,80 TL)

BİLİMSEL OLARAK 
KANITLANMIŞ ETKİ:

03 Kepeğe Karşı Şampuan
LR MICROSILVER PLUS kepek önleyici 
şampuan, ilk saç yıkamadan itibaren 
kepeği azaltır ve yeniden oluşmasını önler. 
MicroSilver BG ™, kepeğe neden olan 
bakterileri güvenilir bir şekilde ortadan 
kaldırmaya yardımcı olur. Özellikle hafif 
kaşıntıya meyilli hassas, kuru saç derisine 
bakım yapar.

LR MICROSILVER PLUS FONKSİYONEL BAKIM |

04 Deo Roll-on

ARTI ÖZELLİKLERİ

LR MICROSILVER PLUS Deo Roll-on, 24 saate 
kadar hoş olmayan ter kokusuna karşı koruma 
sağlar. MicroSilver BG ™ ter kokusuna neden 
olan bakterileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. 
Hafif formül, hassas koltuk altlarını besler. Geriye 
hoş bir tazelik hissi kalır. Alüminyum tuzları 
kullanılmamıştır.

Tüm LR MICROSILVER PLUS ürünleri 
antibakteriyel MicroSilver BGTM içerir 

BİLİMSEL OLARAK 
KANITLANMIŞ ETKİNLİK:

•  %80'ni  hoş olmayan kokunun 
oluşmadığını onaylıyor*

•  %80'ni cildi tahriş etmediğini 
onaylıyor*

* Antibakteriyel Deo Roll-on, Nisan 2010'da 4 haftalık bir süre 
boyunca Dermatest GmbH tarafından 25-76 yaş arası 20 kişi 
üzerinde test edilmiştir.

ARTI ÖZELLİKLERİ

•  Mineral talk nemi tutar ve ıslak koltuk altlarını 
önler

•  Dekspantenol hassas koltuk altı cildini besler 
ve rahatlatır

•  Çinko tuzu, gözenekleri daraltır ve kokuları 
emer

•  %100'ü kepek oluşumunun 
azaldığını onaylıyor*

•  %80'ni kafa derisinin daha az kuru 
ve kızarık göründüğünü onaylıyor*

*  Kepeğe karşı şampuan, Nisan-Haziran 2008 döneminde 
Derma Consult GmbH tarafından 22-56 yaşları arasındaki 
10 erkek üzerinde test edilmiştir.

•  OCTOPIROX® bakteri üremesini engellemeye 
yardımcı olur ve kafa derisinin görünümünü 
düzenler

•  Dekspantenol kuru, tahriş olmuş kafa derisini 
yatıştırır.

„Made in Germany“
%100 güvenebileceğiniz
kalite sözümüzdür.
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SubcutisDeri altı 
dokusu

Dermis

Epidermis

Saç probleminiz 
mi var?

NEDEN

•  Hormonlar

Dihydrotestosteron (DHT) dolaylı etkisiyle saç kökü 

oluşumunu engeller

•    Saç kökünün yetersiz beslenmesi 

Baş derisindeki yetersiz kan dolaşımı ile saç kökleri yeterli 

beslenemezler

•   Saç derisini besleyen maddelerin tutunamaması

Saç kökünün bozulması, saçın baş derisinde kalmasını

zorlaştırır ve dökülmelerine neden olur

Erken saç dökülmesinin nedenleri nelerdir?

ÖNLEM

Yenilikçi ve özel etken madde kompleksi Procapil® üç kat etki 

sağlar:

•   Zeytin ağacı yaprağından Oleanol asidi

 saç kökünün gerilemesini önler

•   Narenciye meyvelerinden oluşan Apigenin saç kökündeki 

kan dolaşımını güçlendirir (bkz. 1)

•   Biotinyl-GHK (özel vitamin katkılı protein) saçın saç kökünde 

tutunmasını sağlar! (bkz. 2)

L-Recapin saç dökülme sebeplerine nasıl etki 
eder?

ETKİ

Evet. 4 hafta süren bir araştırma gerçekleştirilmiştir.*

Sonuçlar: 

•   L-Recapin saç dökülmesini yavaşlatmaktadır

•   L-Recapin kullanımı ile saçlar uzama evresinde daha uzun 

süre saç kökünde kalmaktadır

•   L-Recapin saçların saç kökünde kalmasını sağlayarak erken 

saç dökülmesinin önüne geçmeye yardımcı olmaktadır

•   L-Recapin ile saç kökü etken madde sayesinde korunur, 

güçlenir ve yenilenir

L-Recapin’in etkisi bir araştırma ile test
edilmiş midir?

*Araştırma: Tonik

•  Kullanıcıların %76’sı daha iyi bir saç hacminin 

oluştuğunu onaylıyor. Böylelikle saç doğal 

büyüme evresinde daha uzun süre kalmış olur.

•   Kullanıcıların %76’sı ürünün etkisini onaylıyor.

Onaylanmış etki:

*    (Tonik, DermaTronnier tarafından 2005 yılında 4 ay boyunca yaşları  
21 ila 60 olan 20 erkek ve 5 kadın üzerinde test edilmiştir.)
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200 ml    
27003   

122,90 TL

200 ml   
27001   

234,90 TL

Birim Fiyatların Toplamı 357,80 TL

Set Avantaj Fiyatı sadece 311,90 TL

27004    
122,90 TL
234,90 TL

L-Recapin 1+1 
L-Recapin Şampuan
L-Recapin Tonik

LR L-RECAPIN SAÇ BAKIMI |

Her iki ürünün sürekli 
kullanımında gerçek etkiyi 
sağlayabilirsiniz. 
L-Recapin Tonik ve Şampuan 
birbirine uyumlu ürünler olup 
her ikisini birlikte kullandığınızda 
sonuç alabilirsiniz. 

ÖNERİ:

Saç dökülmesinin* 
önüne geçin
Kalıtsal saç dökülmesi problemi mi yaşıyorsunuz? 
L-Recapin erkekler için en iyi çözüm. Yenilikçi etken madde 
kompleksi ile kalıtsal saç dökülmesini engellemeye ve saç 
hacminin iyileşmesine yardımcı olur.

TOP
SELLER

SETLE KAZANÇLISINIZ Dermatolojik olarak test edilmiş olan 
etken maddeleri ile saçları hassas bir 
şekilde koruyarak sistemli temizler. 
Düzenli olarak L-Recapin toniğinden 
önce kullanıldığında saç ve saç 
derisini hazırlar.

L-Recapin 
Şampuan

L-Recapin Tonik kalıtsal saç 
dökülmesinin önüne geçmeye 
yardımcı olur*. Toniği saçları 
yıkadıktan sonra
nemli saça sürün ve dairesel
hareketlerle masaj yaparak
uygulayın. 

L-Recapin 
Tonik

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.
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Kokular, unutulmaz anları bize tekrardan hatırlatır. Kokular 
bizi büyüler ve karşı konulmaz bir etki altına alır. Her zevke 
hitap eden Star parfümleri, Lifestyle parfümleri ve  
LR Classics parfümleri ile kaliteli bir kokunun keyfine 
varabileceksiniz.

Koku kreasyonu alanında dünya çapındaki uzmanlığıyla 
birçok başarılı star, LR’a güveniyor.Ortaya çıkan sonuç ise, 
dünyaca ünlü kişilerin en başından beri LR ile 
birlikte ilerlediği, kaliteli ve kendilerini yansıtan bireysel 
koku kompozisyonları. Starların imzasını taşıyan ve 
karakterlerini yansıtan bireysel kokular.

Yüksek kalitedeki içeriği ve parfüm yağı ile LR 
parfümleri, piyasada ortalamanın çok üzerinde bir kaliteye 
sahip ticari bir markayı temsil ediyor. Yıllar boyunca 
edindiği koku uzmanlığı tecrübesine dayanarak LR, 
tanınmış uluslararası koku şirketleri ile birlikte “Made in 
Germany” kalitesi altında sizlere tamamen eşi bulunmaz 
parfümler sunuyor!

BÜYÜLEYİCİ
KOKU DÜNYASI



Gerçek ol. Doğal ol.
Sadece kendin ol.
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245,90 TL

PURE

50 ml I 30530   

by Guido Maria 
KretschmerPURE

30550   

491,80 TL

439,90 TL

LR KADIN PARFÜMLERİ |

PURE by Guido Maria Kretschmer erkek 
kokusunu sayfa 115’de bulabilirsiniz.

çiçeksi
taze

Baş Nota
Armut,
narenciye

Kalp Nota
Şeftali,
yasemin

Dip Nota
Amber,
Sedir ağacı 

Eau de Parfum
for women

SETLE KAZANÇLISINIZ

by Guido Maria Kretschmer  
Parfüm Seti

Set Avantaj Fiyatı 
sadece

Birim Fiyatların Toplamı

Serbest seçim:
Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women
Eau de Parfum for men

Gerçek ol. Doğal ol. Sadece kendin ol –
İşte bu Guido Maria Kretschmer’in mesajı!

Sempatik moda tasarımcısı verdiği mesajı 
kendi yaşamında uygulayarak insanları pozitif 
enerjisi ve yaşama sevinci ile büyülüyor. İşte 
bu yüzden yaşamının her anında sadece 
kendin gibi olman için sana ilham verecek bir 
parfüm tasarladı.

PURE by Guido Maria Kretschmer for 
woman, tazeleyici Baş Notası, duygu yüklü 
Kalp Notası, anlamlı ve sıcak Dip Notası ile 
sizi büyüleyecek.



Gerçek ol ışıltılı ol.
Sadece mutlu ol!

PURE  
HAPPINESS

 by Guido Maria  
Kretschmer  

50 ml I  30560   

245,90 TL

PURE HAPPINESS

30565   

491,80 TL

439,90 TL

Gerçek ol. Işıltılı ol.
Sadece mutlu ol!

PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer 
erkek kokusunu sayfa 116‘da bulabilirsiniz.

SETLE KAZANÇLISINIZ

Şimdi ve hemen anında
yaşam sevincini hisset.
Bütün dünyaya sarılma
isteğinin tadını çıkarın.
PURE HAPPINESS sizi
mutlu edecek – Öyle hafif
bir koku ki her gün yüzünüzde
bir gülümseme bırakır!

Eau de Parfum 
for women

çiçeksi
meyvemsi

Baş Nota
Greyfurt, 
bergamot

Kalp Nota
Yasemin, 
iris

Dip Nota
Misk, 
tütün

by Guido Maria Kretschmer  
Parfüm Seti

Serbest seçim:
PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kreschmer 
Eau de Parfum for woman
by Guido Maria Kretschmer 
Eau de Parfum for men

Set Avantaj Fiyatı 
sadece

Birim Fiyatların Toplamı
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30581   

491,80 TL

439,90 TL

30580 | 50 ml   

245,90 TL

PURE  
TENDERNESS

 by Guido Maria 
Kretschmer PURE TENDERNESS

çiçeksi 
odunsu 

Baş Nota 
Kakule,
Frezya

Kalp Nota 
Beyaz çiçekler,
İnci çiçeği

Dip Nota 
Sedir ağacı,
Tonka tohumu

Gerçek ol. Tutkulu ol.
Baştan çıkarıcı ol.

PURE TENDERNESS by Guido Maria 
Kretschmer Eau de Parfum for men erkek 
kokusunu sayfa 117'de bulabilirsiniz

YENİ

Gerçek ol. Tutkulu ol.
Baştan çıkarıcı ol.

SETLE KAZANÇLISINIZ

LR KADIN PERFÜMLERİ |

Kendinizi duygu dolu anların girdabına 
bırakın. PURE TENDERNESS sizi 
tutku dolu bir dünyanın içine çekecek. 
Heyecanlı, baştan çıkarıcı ve tutkulu.

Eau de Parfum
for women

by Guido Maria Kretschmer 
Parfüm Seti

PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
(Serbest seçim)

Set Avantaj Fiyatı  
sadece 

Birim Fiyatların Toplamı
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HAUTE PARFUM
 by Guido Maria  

Kretschmer  

50 ml I 30200   

217,90 TL

HAUTE PARFUM

30230   

435,80 TL

385,90 TL

Uluslararası bir moda tasarımcısı olan Guido Maria Kretschmer, yıllardır tamamen onun tasarımlarını giyen 
insanlara yönelik bir moda yaratıyor. Tabii ki, mükemmel bir görünüme kişiliğinizi vurgulayan bir koku da 
gerekiyor: HAUTE PARFUM parfüm koleksiyonu. Eau de Parfum for woman hafif bir baştan çıkarmanın ve 
zarafetin bileşiminden oluşmaktadır. Mandalina, gül ve vanilyadan oluşan eşsiz bir koku bileşimi.

LR KADIN PARFÜMLERİ  |

“İnsanları sevmeli, kendinizi onların 
yerine koyabilmeli, modanızla onlara 
dokunabilmelisiniz. Bu iyi bir parfüm 
için de geçerlidir. Baştan çıkartması 
gerekmiyor, kalbe dokunması gerekiyor.”

HAUTE PARFUM BY

by Guido Maria Kretschmer  
Parfüm Seti

HAUTE PARFUM by Guido Maria 
Kretschmer erkek kokusunu sayfa 119‘da 
bulabilirsiniz.

GUIDO MARIA KRETSCHMER
FOR WOMEN

meyvemsi
hassas

Baş Nota
Mandalina,
erik

Kalp Nota
Gül,
portakal çiçeği

Dip Nota
Dry Amber,
vanilya

Eau de Parfum 
for women

Serbest seçim:
HAUTE PARFUM
Guido Maria Kretschmer 
Eau de Parfum for woman 
Guido Maria Kretschmer 
Eau de Parfum for men

SETLE KAZANÇLISINIZ

Set Avantaj Fiyatı 
sadece

Birim Fiyatların Toplamı
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LOVINGLY
by Bruce Willis

217,90 TL

50 ml I 3630   

ŞİŞEDE GERÇEK AŞK
“Emma’ya olan aşkımdan 
ilham aldım

Bruce Willis’in aşk itirafı

Eau de Parfum

oryantal 
zarif

Baş Nota
Narenciye meyveleri,
armut

Kalp Nota
Zambak,
şakayık

Dip Nota
Beyaz sedir ağacı,
sandal ağacı

Sıcaklık ve romantizmle dolu sevginin bir kanıtı. 
Lovingly – Bruce Willis’den sevgili eşi Emma’ya 
kokulu bir aşk ilanı.
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LIGHTNING
ESSENCE
OF ROSE

LIGHTNING
ESSENCE 

OF MARINE

LIGHTNING
ESSENCE 

OF AMBER

217,90 TL 217,90 TL 217,90 TL
50 ml I 30330-3   50 ml I 30330-2   50 ml I 30330-101   30334   

653,70 TL

532,90 TL

LR KADIN PARFÜMLERİ |

ANLAMLI, BÜYÜLÜ,

YAŞAMIN ÖZÜ: ENERJİ – ROMANTİZM – BERRAKLIK

IŞILTI DOLU

Emma Heming-Willis’in sunduğu büyeliyici üç duygu yüklü parfüm komposizyonu Lightning Collection yaşamın 
özünü ifade ediyor. Her parfümün özelliği ise içinde original Swarowski kristali barındırması.

oryantal 
baştan çıkarıcı 

Baş Nota 
Bergamot,
mandalina

Kalp Nota
İris,
portakal çiçeği

Dip Nota
Tonka tohumu,
silhat

çiçeksi
anlamlı 

Baş Nota
Meyvemsi,
yasemin

Kalp Notası
Gül,
pudramsı

Dip Nota
Tatlı,
amberli

taze
akuatik

Baş Nota
Bergamot,
akuatik

Kalp Nota
İnci çiçeği,
baharatlı

Dip Nota
Sedir ağacı,
misk

Eau de Parfum Eau de Parfum Eau de Parfum

SETLE KAZANÇLISINIZ

HAUTE PARFUM
Lightning Collection
Parfüm Seti
Essence of amber, Eau de Parfum 
Essence of marine, Eau de Parfum
Essence of rose, Eau de Parfum

Set Avantaj Fiyatı 
sadece

Birim Fiyatların Toplamı



Femme Noblesse HaremSensual Grace
Eau de Parfum
30372 | 50 ml   

144,90 TL

Eau de Parfum
30404 | 50 ml   

144,90 TL

Eau de Parfum
30150 | 50 ml   

144,90 TL

03 DOĞUNUN BÜYÜSÜ01 KLASİK BİR BAŞTAN ÇIKARIŞ 02 ALIMLI VE CAZİBE DOLU

Baş Nota
Portakal,
fesleğen

Kalp Nota
Ylang-Ylang,
tarçın

Dip Nota
Bal,
Tonka-Absolut

çiçeksi
feminen

Baş Nota
Tütsü,
laden

Kalp Nota
Yasemin,
sardunya

Dip Nota
Vanilya,
karamel

oryantal
zarif

Baş Nota
Mandalina,
bergamot

Kalp Nota
Çarkıfelek meyvesi,
kayısı

Dip Nota
Çikolata,
karamel 

oryantal
baştan çıkarıcı

Zarif ve pudramsı, klasik ve zamanın 
ötesinde bir koku. Karakter ve stil 
sahibi kadınların büyüleyici ve çekici 
parfümü.

Modern dişiliğin bir yorumu. Zarif, hassas 
ve baştan çıkarıcı. Dişiliği zarif bir şekilde 
vurgulayan büyüleyici bir koku.

Doğunun dayanılmaz çekiciliği kendini 
leziz bir gurme kreasyonunda gösteriyor. 
Anlamlı ve büyüleyici bir koku!
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Shine by NightShine by Day
Eau de Parfum
30610 | 50 ml   

144,90 TL

Eau de Parfum
30600 | 50 ml   

144,90 TL

GECENİN
KRALİÇESİGÜNDÜZÜN IŞILDAYAN 

ENERJİSİ

LR KADIN PARFÜMLERİ |

Yaşayan enerji, ışıltılı hafiflik ve 
anın saf keyfi: Bu parfüm sizi 
ve gününüzü aydınlatacak!

Baş Nota
Pembe biber, 
taze yeşillik

Kalp Nota
Menekşe,
gül 

Dip Nota
Vanilya,
Sandal ağacı 

çiçeksi
hayat dolu

Gökyüzünde yıldızlar parlarken eşsiz 
ve zarif bir ışıltı ile dişiliğinizi 
yansıtacaksınız. Parfüm şişesini 
sallayarak yıldızları dans ettirin.

çiçeksi
zarif

Baş Nota
Mandalina,
portakal

Kalp Nota
Yasemin,
sümbülteber

Dip Nota
Vanilya,
bal 
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Heart & Soul
Eau de Parfum
30095 | 50 ml   

144,90 TL

Brilliant Look
Eau de Parfum
3650 | 50 ml   

144,90 TL

Eau de Parfum
3250 | 50 ml   

144,90 TL

Rockin´ Romance

02 İLHAM VERİCİ TAZE01 NEFES KESİCİ MEYVELİ 03 GÖZ KAMAŞTIRICI
Kendine güvenen kadının sembolü. Pırıl 
pırıl, kadınsı bir görünüm için anlamlı ve 
meyveli bir parfüm kokteyli. İlham verici, 
kendinden emin ve tutkulu.

Tutkusu ona tüm kapıları açıyor. Bu 
eşsiz koku enerji yüklü ve anlamlı. 
Macera dolu bir yaşamın çok yönlü 
kokusu!

Cesur, ilham verici, doğal, romantik. 
Büyüleyici koku kreasyonu, modern ve 
kadınsı yaşama duygusunu yakalıyor ve 
bu duyguyu benzersiz bir şekilde
heyecan verici ve cazibeli bir gösterişe 
taşıyor.

Baş Nota
Kan portakalı,
frezya

Kalp Nota
Cassis,
kırmızı erik

Dip Nota
Misk
Sandal ağacı

meyveli
ilham verici

Baş Nota
Portakal,
limon

Kalp Nota
Gül,
gardenya

Dip Nota
Misk,
Sedir ağacı

taze
anlamlı

Baş Nota
Bergamot,
armut

Kalp Nota
Yasemin,
iris çiçeği

Dip Nota
Karamel,
silhat

oryantal
heyecanlı
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Eau de Parfum
30386 | 50 ml   

144,90 TL

Pseudonym
Eau de Parfum
30134 | 50 ml   

144,90 TL

Beautyqueen

TOP
SELLER

HAFİF VE ANLAMLI SENİN DÜNYAN,
SENİN PODYUMUN

LR KADIN PARFÜMLERİ |

Baş Nota
Mandalina,
ozonik akorlar

Kalp Nota
Gül,
inciçiçeği

Dip Nota
Misk,
iris çiçeği

çiçeksi
baştan çıkarıcı

Büyüleyici çekingenlik kendine 
güvenen arzuya dönüşüyor.
Pseudonym esrarengiz feminen bir 
karışım ile büyülüyor.

Dış görünüşün ve kokunla 
dünyayı fethedebilirsin.
Çantanda mutlaka olmalı.

Baş Nota
Liçi,
şeftali

Kalp Nota
Frezya,
menekşe

Dip Nota
Sandal ağacı,
vetiver

meyvemsi
oryantal
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03 LR Classics
MARBELLA

02 LR Classics 
LOS ANGELES

01 LR Classics 
HAWAII

06 LR Classics
VALENCIA

05 LR Classics
SANTORINI

04 LR Classics
ANTIGUA

95,90 TL

Eau de Parfum
50 ml I 3295-106   

Eau de Parfum 
50 ml I 3295-127   Eau de Parfum 

50 ml I 3295-124   

Eau de Parfum 
50 ml I 3295-223   

Eau de Parfum 
50 ml I 3295-220   

Eau de Parfum 
50 ml I 3295-126   

FOR WOMEN
Kokuların cennetine hoş geldiniz!

KOKU DÜNYASI

Özel LR Classics Eau de Parfum’leri sizi dünyanın en güzel
şehirlerine götürecek. Bugün alışveriş için Marbella’dasınız, yarın Los 
Angeles’da bulunan şöhret yolunda. Haftasonu ise sörf yapmak için 
Hawaii’desiniz. Parfümünüzü mevsimine, ruh halinize ve
durumunuza göre seçin ve her gün macera dolu bir güne yelken açın.

meyvemsi
oryantal 

Baş Nota
Bergamot,
tarçın

Kalp Nota
Gül,
bambulotu

Dip Nota
Vanilya,
tonka tohumu

Son yaz aşkına olan bir 
hatıra.

meyvemsi
çiçeksi

Kalp Nota
Armut,
nilüfer

Kalp Nota
İnciçiçeği,
yasemin

Dip Nota
Sandal ağacı,
beyaz misk

Göz alıcı ve hayat dolu. Baştan çıkarıcı ve lüks.

oryantal 
canlı

Baş Nota
Portakal,
bergamot

Kalp Nota
Şakayık,
yasemin

Dip Nota
Silhat,
vetiver

Kumların üzerinde 
masum bir öpücük gibi.

oryantal 
anlamlı

Baş Nota
Şeftali,
menekşe

Kalp Nota
İris çiçeği
gül

Dip Nota
Sandal ağacı, 
vanilya

Gündoğumu gibi
duyularınızı hapsedecek.

oryantal 
çiçeksi

Baş Nota
Frezya

Kalp Nota
Yasemin

Dip Nota
Misk

La Dolce Vita!  
Cildinizde Akdeniz havası.

taze
aromatik 

Baş Nota
Limon,
greyfurt

Kalp Nota
Çiçeksi notalar
yasemin

Dip Nota
Amber,
misk

EAU
DE PARFUM

HER BİRİ

„Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.



113 LR KADIN PARFÜMLERI |

LOS ANGELES

HAWAII

MARBELLA

VALENCIA

SANTORINI

ANTIGUA



Gerçek ol. Doğal ol.
Sadece kendin ol!
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50 ml I 30540   

245,90 TL

PURE
 by Guido Maria

Kretschmer30550   

491,80 TL

439,90 TL

LR ERKEK PARFÜMLERİ |

Gerçek ol. Doğal ol. Sadece kendin ol –
İşte bu Guido Maria Kretschmer’in mesajı!

Sempatik moda tasarımcısı verdiği mesajı kendi 
yaşamında uygulayarak insanları pozitif enerjisi 
ve yaşama sevinci ile büyülüyor. İşte bu yüzden 
yaşamının her anında sadece kendin gibi olman 
için sana ilham verecek bir parfüm tasarladı. 
PURE by Guido Maria Kretschmer for men 
karizmatik Baş Notası, çok yönlü Kalp Notası ve 
baharatlı Dip Notası ile sizi büyüleyecek.

Eau de Parfum
for men

odunsu
baharatlı

Baş Nota
Safran,
gül

Kalp Nota
Karanfil,
Guajak ağacı

Dip Nota
Sandal ağacı,
amber

PURE

PURE by Guido Maria Kretschmer kadın 
kokusunu sayfa 101’de bulabilirsiniz.

SETLE KAZANÇLISINIZ

by Guido Maria Kretschmer  
Parfüm Seti

Set Avantaj Fiyatı 
sadece

Birim Fiyatların Toplamı

Serbest seçim:
Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women
Eau de Parfum for men



Gerçek ol. Işıltılı ol.
Sadece mutlu ol!

PURE
HAPPINESS
by Guido Maria 

Kretschmer

50 ml I 30570   

245,90 TL

30565   

491,80 TL

439,90 TL

Gerçek ol. Işıltılı ol.  
Sadece mutlu ol!
Özgürlüğü hissedin –
Deniz kadar sınırsız
ve harika vaatlerle dolu.
Yaşamaya şimdi ve hemen
başlayın ve anın tadını çıkarın.
PURE HAPPINESS sizi
mutlu edecek – öyle bir
koku ki pozitif enerji
ve hayat dolu!

Eau de Parfum
for men

odunsu
taze

Baş Nota
Greyfurt,
biber

Kalp Nota
Sedir ağacı,
sardunya

Dip Nota
Yosun,
balzamik
notalar

PURE HAPPINESS

PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer 
kadın kokusunu sayfa 102’de bulabilirsiniz.

SETLE KAZANÇLISINIZ

by Guido Maria Kretschmer  
Parfüm Seti

Serbest seçim:
PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kreschmer 
Eau de Parfum for woman
by Guido Maria Kretschmer 
Eau de Parfum for men

Set Avantaj Fiyatı 
sadece

Birim Fiyatların Toplamı
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PURE  
TENDERNESS

30590 | 50 ml   

245,90 TL

PURE TENDERNESS
 by Guido Maria

Kretschmer

30581   

491,80 TL

439,90 TL

aromatik 
odunsu 

Baş Nota 
Limon,
Mandalina

Kalp Nota 
Lavanta,
Güderi

Dip Nota
odunsu akorlar,
Tonka tohumu

Gerçek ol. Tutklu ol.
Baştan çıkarıcı ol.

PPURE TENDERNESS by Guido Maria 
Kretschmer Eau de Parfum for women kadın 
kokusunu sayfa 103'de bulabilirsiniz

YENİ

Gerçek ol. Tutkulu ol.
Baştan çıkarıcı ol.

SETLE KAZANÇLISINIZ

LR ERKEK PARFÜMLERİ |

Kendinizi duygu dolu anların girdabına 
bırakın. PURE TENDERNESS sizi 
tutku dolu bir dünyanın içine çekecek. 
Büyüleyici bir çekicilik yayan ve 
kadınların aklını başından alacak bir 
koku.

Eau de Parfum
for men

by Guido Maria Kretschmer 
Parfüm Seti

PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
(Serbest seçim)

Set Avantaj Fiyatı  
sadece 

Birim Fiyatların Toplamı
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30230   

435,80 TL

385,90 TL

HAUTE PARFUM

SERBEST SEÇIM:
HAUTE PARFUM
Guido Maria Kretschmer 
Eau de Parfum for woman 
Guido Maria Kretschmer 
Eau de Parfum for men

HAUTE PARFUM
 by Guido Maria

Kretschmer  

50 ml I 30220   

217,90 TL

Detaya gösterilen özeni 
yansıtan göz kamaştıran özel 
tasarım ambalaj: zarif saten 
kaplı ve bizzat ünlü modacının 
imzasını taşıyan şık kutu.

Tıpkı kadın parfümü gibi erkek parfümü de tasarımcının imzasını taşıyor. Zarif, kaliteli, zamansız ve otantik. 
Yavaş yavaş, asil, baharatlı ve taze esanslar cilt üzerindeki tüm heyecan verici yönlerini ortaya çıkarır.

LR ERKEK PARFÜMLERİ |

FOR MEN

HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer 
kadın kokusunu sayfa 105’de bulabilirsiniz.

GUIDO MARIA KRETSCHMER
HAUTE PARFUM BY

Eau de Parfum
for men

odunsu
heyecan verici

Baş Nota
Bergamot,
mandalina

Kalp Nota
Biber,
sardunya,

Dip Nota
Vetiver,
deri

by Guido Maria Kretschmer  
Parfüm Seti

SETLE KAZANÇLISINIZ

Set Avantaj Fiyatı 
sadece

Birim Fiyatların Toplamı



BRUCE WILLIS

50 ml I 30505   

217,90 TL

Ödül adayı

SMART GUYS LIVE FOREVER –
Aynı Bruce Willis gibi. Doğru, erkeksi ve
alışılmamış. Aksiyon filmlerinin kahramanı güçlü 
sedir ağacı, baharatlı biber, topraklı vetiver ve 
canlandırıcı greyfurt ile hayat bulmaktadır. Bruce 
Willis’in ilk kokusu bir efsane.

Eau de Parfum

baharatlı
güçlü

Baş Nota
Greyfurt,
portakal

Kalp Nota
Biber,
sardunya yaprakları

Dip Nota
Sedir ağacı,
vetiver
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BRUCE WILLIS
PERSONAL

EDITION

50 ml I 2950   

217,90 TL

LR ERKEK PARFÜMLERİ |

AKTÖR VE
CENTİLMEN –
FİLM 
YILDIZINI
YAKINDAN 
TANIYIN!

ABSOLUTELY PRIVATE:
Aromatik notalar bir tutam tütün ile eşsiz 
bir erkeksi zarafet yayarken, narenciye ve 
silhat taze bir görünüm kazandırır. Deri 
akorları, değerli ud içeren ve Bruce 
Willis’in özel tarafını yansıtan bu güçlü 
temel, eşsiz bir kokuya imza atar.

Eau de Parfum

baharatlı
zarif

Baş Nota
Turunçgiller,
kakule

Kalp Nota
Lavanta,
tütün akorları

Dip Nota
Deri akorları,
ud
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Just Sport Racing TerminatorOcean’Sky

30000 | 50 ml   1580 | 50 ml   30027 | 50 ml   30414 | 50 ml   

144,90 TL 144,90 TL 144,90 TL 144,90 TL

04 HEP ANIN ÖTESİNDE02 OKYANUSUN KAHRAMANI01 3,2,1 – BAŞLA!

Eau de Parfum

03 ADRENALIN

Eau de Parfum Eau de ParfumEau de Parfum

Zarif, erkeksi ve sportif. Rahat 
bir yaşam tarzı için tazelik ve 
dinamizm dolu.

Dalgalar coşuyor, damarlarında 
adrenalin, gözün sahilde.
Huzurun ve sakinliğin dünyasına 
dalın.

Zorlukları seven ve başarıyı 
yeniden tanımlayan
erkeklerin heyecan verici, 
dinamik kokusu.

Çarpıcı, gizemli ve
uzlaşmaz. Klasik, zamansız 
bir dokunuşla güçlü bir 
erkek parfümü.

odunsu
heyecanlı

Baş Nota
Portakal,
kakule

Kalp Nota
Yasemin,
sedir ağacı

Dip Nota
Amber,
misk

Baş Nota
Bergamot

Kalp Nota
Limon

Dip Nota
Amber

klasik
karizmatik

Baş Nota
Yıldız anason,
zencefil

Kalp Nota
Hind cevizi,
kakule

Dip Nota
Odunsu notalar,
Misk

klasik 
sportif

Baş Nota
Bergamot,
zencefil

Kalp Nota
Karpuz,
ökaliptüs

Dip Nota
Silhat,
sedir ağacı

taze
hafif
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Jungle Man Metropolitan Man

TOP
SELLER

3430 | 50 ml   

144,90 TL
30190 | 50 ml   

144,90 TL

MACERACILAR İÇİN
KÜLT KOKU

GERÇEK
KOZMOPOLİTLER İÇİN

Eau de Parfum Eau de Parfum

LR ERKEK PARFÜMLERİ |

Baş Nota
Nane,
misk otu

Kalp Nota
Lavanta,
karanfil

Dip Nota
Tonka tohumu,
Sandal ağacı

klasik 
yoğun

Egzotik kompozisyon, 
günlük yaşamınıza yeni 
enerji ve heyecan verici 
orman macerası getiriyor.

Baş Nota
Bergamot,
seşuan biberi

Kalp Nota
Kakule,
sardunya

Dip Nota
Çikolata, vetiver

baharatlı
rahat

New York, Rio, Tokyo – modern 
erkek dünyanın metropollerini 
seviyor. Parfümü zarif, rahat, 
anlamlı ve havalı. 
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03 LR Classics
BOSTON

02 LR Classics
NIAGARA

01 LR Classics
SINGAPORE

05 LR Classics
STOCKHOLM

04 LR Classics
MONACO

Eau de Parfum 
50 ml I 3295-151   

Eau de Parfum 
50 ml I 3295-261   

Eau de Parfum 
50 ml I 3295-162   

Eau de Parfum 
50 ml I 3295-259   

Eau de Parfum 
50 ml I 3295-260   

95,90 TL

baharatlı
yoğun

Baş Nota
Oryantal
baharatlı akorlar

Kalp Nota
Sedir ağacı,
adaçayı

Dip Nota
Vanilya,
benjamin

Baştan çıkarıcı ve 
esrarengiz.

Heyecanlandırıcı ve 
tezatlık dolu.

klasik 
taze

Baş Nota
Deniz notaları,
nane

Kalp Nota
Sardunya,
Neroli

Dip Nota
Sedir ağacı,
misk

Güçlü ve hayat dolu – gücü 
yayan bir koku, tıpkı güçlü 

Niagara şelaleleri gibi.

Yaşamı sevenlere. Çok 
çeşitli ve çok kültürlü.

baharatlı
meyvemsi

Baş Nota
Elma,
portakal

Kalp Nota
Gül,
yasemin

Dip Nota
Baharatlı ağaç,
amber

Canlı ve zengin –  
şehrin kendisi gibi koku 

lüks ve ayrıcalık
yaymaktadır.

odunsu
zarif

Baş Nota
Bergamot,
greyfurt

Kalp Nota
Yeşil,
çiçeksi

Dip Nota
Amber,
odunsu akorlar

Odunsu ve canlı notalardan 
oluşan İskandinav şehrinin 

çarpıcı kokusu.

klasik 
baştan çıkarıcı

Baş Nota
Bergamot,
anason

Kalp Nota
Guajak ağacı,
Sedir ağacı

Dip Nota
Amber,
misk

EAU
DE PARFUM

HER BİRİ

FOR MEN
Bir maceracı mısınız ve bu dünyanın metropollerini
seviyor musunuz?

KOKU DÜNYASI

O zaman doğru yerdesiniz! Stockholm’de kültürel bir gezi,
Singapur’da bir iş toplantısı veya Monaco’da Network ... LR Classics 
ile istediğiniz gibi kendi rüya gezilerinize gidebilirsiniz. Modern Eau de 
Parfum’ler büyük geniş dünyanın kokusunu yayarken sizi bir sonraki 
varış noktanıza götürecektir.

“Made in Germany” 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.
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LR ZEITGARD

LR ZEITGARD

71081 | 5,5 ml  

186,90 TL

71080 | 10 ml  

131,90 TL
(100 ml başına 1.319,00 TL)

11190 | 125 ml  

105,90 TL
(100 ml başın 84,72 TL)

*   6 hafta sonra maksimum kirpik uzunluğu:  
%35’e kadar daha uzun kirpikler.

**  Bilimsel araştırma saygın ve tanınmış bir kurum olan Institut Dermatest 
GmbH tarafından gerçekleştirilmiştir. Sonuç: Nisan 2014. Katılımcılar: 
20 kadın. Kullanım: Her gün iki defa üst kirpik diplerine uygulama 
sonucu. Kullanım süresi: 12 hafta (ara sonuç 6 hafta).  

Activating Lash Serum

Fantastic Mascara
•   Daha kalın, daha uzun ve daha belirgin: 

Muhteşem, ultra siyah 3 boyutlu kirpikler.
•    Akıllı 3 kat film doku: her kullanımda daha 

fazla renk, hacim ve belirginlik
•    Eşsiz fırça yapısı: Dalga şeklindeki lifler dipten 

uca dogru mükemmel bir sonucu garantiler
•   Muhteşem “takma kirpik” efekti

Göz Makyajı Temizleyici
•  2 aşamalı sistem: Bakım bileşenleri 

ve temizleyici bir arada
•   Kolay bir şekilde suya dayanıklı 

göz makyajını temizler
•   Yaglı bir etki bırakmaz
•   Bakım yapan etken maddeler 

hassas göz çevresi derisini besler
•   Kullanmadan önce çalkalayınız

•  Kirpik uzamasını uyaran etken madde kompleksi 
içeren, cilde uyumlu kirpik serumu

•    Kanıtlanmiş bir şekilde kirpikleri uzatır ve sıkılaştırır**
•   6 hafta* sonra %35’e kadar daha uzun kirpikler
•   Kirpik kaybını önler, maksimum yoğunluk sağlar

11115 | 30 ml  

129,90 TL
(100 ml başına 433,00 TL)

Makyaj Astarı
•   Düz olmayan yüzeyleri düzeltir, makyajın 

kalıcılığını arttırır,  gözenekleri küçültür
•   Işıltılı bir cilt için elmasa dayalı efektli 

pigmentler içerir
•   Şeftali rengindeki dokusu cilde tazelik katar
•   Fondöten öncesi veya tek başına 

kullanabilirsiniz

Mükemmel makyajın 
sırrını yaşayın

TOP
SELLER

TOP
SELLER

Yoğun bakışlar için nefes 
kesici göz makyajı
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*Stoklarla sınırlı

10377 | 150 ml

53,90 TL
(100 ml başına 35,93 TL)

100 ml
10094 

72,90 TL

10005-1 Absolute Black

2,5 ml 

66,90 TL

Yüz Temizleme 
Köpüğü
Zengin içerikli köpük cildi narin 
bir şekilde temizleyerek makyaj 
kalıntılarından arındırır.

TOP
SELLER

Oje Çıkarıcı Kutu*
•  Hızlı ve düzgün oje çıkarma
•   Doğal kayısı çekirdeği yağı nemlendirir

Liquid Eyeliner
• Yoğun kapatıcı sonuç
•   Kesin ve düz çizgiler için
•   Hemen kurur ve kalıcıdır
•   Kullanmadan önce çalkalayınız
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COOL!

30 ml    

105,90 TL
(100 ml başına 353,00 TL)

30 ml    

105,90 TL
(100 ml başına 353,00 TL)

10060-1 Light Sand
10060-2 Medium Sand
10060-3 Light Caramel

LR COLOURS |

10061-207 Light Sand
10061-202 Medium Sand
10061-203 Light Caramel 

10060-1

10060-2

10060-3

10061-207

10061-202

10061-203

Pü
rü

zs
üz

 b
ir 
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t

TOP
SELLER

TOP
SELLER

Krem Fondöten
•  Yüksek kapatıcı etkili yumuşak krem 

fondöten
•   12 saat kalıcı: Ekstra kalıcılığı ile 12 saate 

kadar mat bir görünüm
•   Cildin nem dengesini yükseltir 
•   Işık yansımalı mikro pigmentler pürüzlerin 

görünümünü azaltır

Yağ içermeyen 
Fondöten
•  Orta kapatıcı etkili yumuşak krem 

fondöten
•   Dayanıklı: İnce pudra içeriği ile 

uzun süre mat görünüm
•     NMF Kompleks içeriği ile cildin 

nem dengesini korur 
•   Işık kaynaklı mikro pigmentler 

pürüzlerin görünümünü azaltır
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BAĞIŞ HESABI

Şimdi üye olun

lrgkf.com/en/turkey

VE ÇOCUKLARA DAHA 
İYİ BİR GELECEK VERİN!

IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00 BIC: DRESDEFF400



WOW!

LR ALOE VIA Aloe Vera Kids serisi mutlu çocuklar için
nazik bakımı ve orman eğlencesini birleştiriyor.

çılgınlık başlıyor!
Şimdi banyoda 



LR İş Ortağınız:

LR ürünleri sadece LR İş Ortakları tarafından satılır.

LR Health & Beauty, kalite ve teknik açıdan ürünlerin geliştirilmesi ile basımdan doğan hataların 
düzeltilmesi hakkını saklı tutar.

LR Health & Beauty Systems Paz. ve Tic. Ltd. Şti. · 34696 İstanbul
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Bir tuşla gelen 
daha fazla 
güzellik.

ETKİLİ.
YENİLİKÇİ.


