SSS 5in1 Beauty Elixir
SSS I Sıkça Sorulan Sorular
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1

Satış İddiaları
Devrim niteliğindeki LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir, 5 güzellik dileğinin tümünü
aynı anda yerine getirir: genç bir görünüm, duru cilt, sıkı bir vücut, güçlü saçlar
ve sağlam tırnaklar! 1, 2 Eşsiz ikili kompleksin vücudunuzdaki güzellik süreçlerini
etkin bir şekilde harekete geçirmesi, yaşlanmanın ana nedenlerinden koruması
ve her yaşta tepeden tırnağa zamansız güzellik için günde sadece bir tüp
yeterlidir.1, 2
1.1

5in1 Beauty Elixir kimlere yönelik olarak üretilmiştir?

Hangi yaşta olursa olsun tepeden tırnağa güzel hissetmek isteyen herkes için!
Ancak vücut zamanla değişir: birçok süreç yavaşlar, önemli maddeler artık
yeterli miktarlarda üretilmez, besin maddeleri artık eskisi kadar etkili
kullanılamaz. Ve genç bir yaşta bile, örneğin 25 yaşından itibaren vücutta
kolajen üretimi giderek azalmaktadır. Ayrıca besin maddelerinin eksikliği ile UV
ışınları, hava kirliliği veya elektriksel radyasyon gibi çevresel negatif etkenlerin
yanı sıra, sağlıksız ve stresli bir yaşam tarzı da kişilerin görünümü üzerinde
olumsuz bir etkiye sahiptir.
Bu nedenle: Erken ve her şeyden önce etkili önlem bu durumun anahtarıdır!
5in1 Beauty Elixir'deki benzersiz ikili kompleks; cildi, saçı ve tırnak hücrelerini
aktif olarak uyarır ve vücudu içten dışa korur.
5in1 Beauty Elixir vücuda konsantre formda değerli besin maddeleri sağlar,
böylelikle 20 yaşından itibaren alınması önerilebilir.
1.2

5in1 Beauty Elixir erkekler için de uygun mudur?

Evet, kesinlikle. Erkeklerde farklı bağ dokusu yapısı nedeniyle (bkz. ürün
rehberi) selülit ve zayıf bağ dokusu sorunu daha az görülse de kolajen eksikliği
ve nem eksikliği de sıklıkla erkeklerde kırışıklıklara neden olur. 5in1 Beauty
Elixir erkekleri özellikle saç büyümesi ve güçlenmesi yönünden destekler.
1.3

5in1 Beauty Elixir’in tadı nasıldır?

Tadı ferah ve meyvemsidir. Agave şurubu çok hafif bir karamel lezzeti verir.
Uzman ipucu: Tüpler buzdolabında da saklanabilir ve soğutulduğunda daha da
lezzetli olur!
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Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119.
Biotin ve çinko normal saçın ve normal cildin korunmasına katkıda bulunur. Çinko normal tırnakların
korunmasına katkıda bulunur. Bakır normal bağ dokuların korunmasına katkıda bulunur.
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1.4

Tüpler camdan mı üretilmiştir?

Hayır. Tüpler plastikten yapılmıştır ve değerli içerik maddelerini güneş
ışığından korur. 5in1 Beauty Elixir tüpleri bu nedenle hafiftir ve kırılgan değildir
– bu sayede tüp, cebinizde veya arabanızda kırılmaya karşı dayanıklı olarak
taşınabilir.
1.5

5in1 Beauty Elixir diğer kolajen içeceklerden hangi açıdan farklıdır?

5in1 Beauty Elixir sadece içilebilen kolajen peptidler değil, aynı zamanda daha
az kırışıklık, sağlıklı cilt, sıkı bağ dokusu, parlak saçlar ve güçlü tırnaklar için
hyalüronik asit, çinko, bakır ve vitaminler de sunar. 3 4 Böylece 5in1 Beauty
Elixir, günde sadece 1 tüp ile en yaygın 5 güzellik gereksinimini karşılar.
Ayrıca, Preventif (Önleyici) Kompleks yaşlanmanın ana nedenlerine karşı
koruma sağlamak için kullanılır: Portakal özü UV ışınlarına karşı doğal koruma
sağlar. Yaban mersini özü, serbest radikallerle savaşmak için zararlı çevresel
faktörlere karşı koruma sağlar. Rhodiola stres faktörlerini önler. Yeşil çay özü,
yorgun cilt belirtilerini etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Aloe vera jeli ekstra nem
sağlar ve cilt yaşlanmasının ana nedeni olan nem kaybına karşı korur.
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Kullanım Şekli
2.1

5in1 Beauty Elixir hamileler, çocuklar ve şeker hastaları için de uygun
mudur?

İçerdiği yeşil çay ekstresinden gelen kafein nedeniyle 5in1 Beauty Elixir
çocuklar ve hamilelere önerilmez (tek porsiyonda 0.8 mg kafein).
Meyvemsi-tatlı tadına rağmen, tatlandırıcı eklenmesini gerektirmemiştir. Şeker
yerine Agave şurubu tatlandırıcı olarak kullanılmıştır. Agave bitkisinin tatlı özü,
konsantrasyon işlemi sonrasında neredeyse yalnızca fruktozdan oluşur.
LR, sığırlardan elde edilen ve daha kıymetli olan kolajeni kullandığından
maalesef vejetaryen değildir.
5in1 Beauty Elixir yapay renklendiriciler, gluten ve laktoz içermez.

3Biotin

ve çinko normal saçın korunmasına katkıda bulunur. Bakır normal saç pigmentasyonunun korunmasına
katkıda bulunur.
4Çinko normal tırnakların korunmasına katkıda bulunur.

4

2.2

5in1 Beauty Elixir’i nasıl kullanırım?

İçime hazır tüp iyice çalkalanmalı, metabolizma gün boyunca daha aktif
olduğundan ve böylelikle içerik maddeleri optimal şekilde vücuda
dağıtılabildiğinden, ideal olarak her gün sabahları olacak şekilde tüketilmelidir.
En az 3 ay süreyle günlük tüketim öneririz. 5in1 Beauty Elixir uzun vadede
kesintisiz olarak tüketilebilir.
2.3

Tüplerin buzdolabında mı saklanması gerekiyor?

Hayır. 5in1 Beauty Elixir’in soğutulması gerekmez, içerik maddelerinin etkisi
stabil kalabilmektedir. Ancak tüpler doğrudan güneş ışığından korunmalıdır ve
ürün oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Böylece buzdolabında yer
kaplamadan neredeyse her yerde saklayabilirsiniz. Tüpler aynı zamanda el
çantanızda veya seyahat çantanızda kolaylıkla taşınabilir.
Uzman ipucu: 5in1 Beauty Elixir’i günlük güzellik rutininize entegre edin. Tüpleri
banyonuzda diş fırçanızın yanına yerleştirebilir, mutfağınızda kahve
makinesinin yanına veya ofisinizde masanızın üzerine koyabilirsiniz, böylece
ürünü kolaylıkla günlük hayatınızın bir parçası haline getirebilir ve doğal, gençlik
dolu bir görünüm için güzellik sürecini düzenli olarak aktive edebilirsiniz.

2.4

5in1 Beauty Elixir’in herhangi bir yan etkisi var mıdır?

5in1 Beauty Elixir aylar boyunca kullanılabilir. İlaçlar veya diğer LR ürünleri ile
etkileşimi bilinmemekte veya beklenmemektedir. Gıdalar ve genel olarak doğal
içerik maddeleri ile reaksiyonlar veya intoleranslar tamamen göz ardı edilemez.
Yeşil çay ekstresinin oranı oldukça düşüktür, bu nedenle aç karnına tüketimi
herhangi bir sorun oluşturmaz, hatta optimal destek için önerilir
5in1 Beauty Elixir tatlandırıcılar, yapay renklendiriciler, gluten ve laktoz içermez.
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İçerik Maddeleri & Etki
3.1

5in1 Beauty Elixir’in ana içerik maddeleri nedir?

Su, Aloe vera jeli (%20) ve agave şurubu, 5in1 Beauty Elixir içeriğinde 2.5 g
kolajen hidrolizat ve 50 mg hyalüronik asit ile zenginleştirilmiştir. Piyasadaki
hiçbir ürün bu miktarlarda kolajen ve hyalüronik asit ile 9 değerli vitamini (A, E,
tiamin, riboflavin, niasin, B6, biotin, B12 & C) Aloe veraya ek olarak
birleştirmez. Böylece 5in1 Beauty Elixir sadece vücudun kendi güzellik
süreçlerini benzersiz ikili kompleks ile aktive etmekle kalmaz, aynı zamanda
yaşlanmanın ana nedenlerine karşı korur!
LR, Aloe Vera Barbadensis Miller’ın eşsiz gücüne güvenir. Aloe vera özel içerik
maddeleri içerir ve nemlendirici özelliğe sahiptir, bu şekilde beslenme
gereksinimlerine önemli bir katkıda bulunur. Aloe vera, 5in1 Beauty Elixir'de
bulunan tüm içerik maddelerinin geliştirilmiş emilimi ve kullanımı için en uygun
temeli oluşturur ve fazladan nem sağlar.
Yapısal proteinler olarak, kolajen peptitler, insan bağ dokusunun en önemli ana
bileşenidir ve cildin elastikiyeti ve nemi için belirleyici rol oynar. 5in1 Beauty
Elixir, hyalüronik asit ile birlikte cildi dolgunlaştırır, kırışıklıkları azaltır, bağ
dokusunu güçlendirir ve selüliti önler.5 6 Kolajen ayrıca tırnaklar, kemikler,
kıkırdak, dişler, tendonlar ve bağlar için çok önemlidir.7 İçerikteki kolajen
peptitlere ek olarak vücudun kendi kolajen oluşumu da aktive edilmelidir. Bu
ise, C vitamini8 ve Aloe vera ile desteklenebilir.

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:47-55. 4 haftalık uygulamadan sonra %15 artmış cilt
elastikiyeti. 35-55 yaş arası 69 kadında değerlendirilmiştir.
6 Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food; 18 (12) 1340-1348. Sadece 3 ay sonra selülitte önemli azalma
ve 6 aylık uygulamadan sonra cilt yoğunluğunda gözle görülür artış. 25 ila 50 yaşları arasındaki 105 kadında
değerlendirilmiştir.
7 Hexsel et al., 2017, Journal of Cosmetic Dermatology; 1-7. Uygulamadan 2 ay sonra tırnak kırılmalarında
belirgin azalma ve 3 aydan sonra tırnak büyümesinde artış. 18-50 yaş arası 25 kadında değerlendirilmiştir.
8 C vitamini kemiklerin ve kıkırdağın normal fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen oluşumuna katkıda
bulunur.
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3.2

Kolajen peptitler gastrik asit nedeniyle zarar görür mü?

Doğal sindirim sürecinde, kolajen peptitler mide içerisinden geçerken parçalanır.
Bu işlem, ince bağırsakta peptitlerin ve amino asitlerin etkili bir şekilde emilmesi
için kesinlikle gereklidir. Bileşenler sıvı halindeyken, örneğin tabletlerden daha
kolay emilir, böylece aktif içerikler, eser elementler veya vitaminler vücutta daha
hızlı ve hepsinden önce daha etkili bir şekilde dağıtılabilir. Kremlerin aksine,
önemli bileşenler cildin derin katmanlarına ulaşır.

3.3

5in1 Beauty Elixir, LR LIFETAKT Aloe Vera Jel İçeceklerin veya
LR bakım ürünlerinin yerine geçebilir mi?

5in1 Beauty Elixir, Aloe Vera Jel İçeceklerin yerine geçemez, ancak
kolajen peptitler, hyalüronik asit, çinko, bakır ve biotin gibi diğer güzellik
içerikleri ile birlikte genel sağlığınız için değerli içeriklerin kullanımını
tamamlar.
Optimum, uzun süre kalıcı bir sonuç için hem içten hem de dıştan bütünsel bir
güzellik yönetimi önerilir. Bu nedenle günlük bakım rutini içerisinde, derin bir etki
sağlayan 5in1 Beauty Elixir ile birlikte, daha az kırışıklıkla gençlik dolu bir
görünüm (LR ZEITGARD Yeniden Yapılandıran Set - Ürün Kodu:71007), cilt
düzensizlikleri (LR ZEITGARD Temizleme Sistemi Seti Klasik - Ürün Kodu:
70036), aynı zamanda nem kazandıran bakım ile şekillenmiş bir vücut silüeti (LR
ALOE VIA Toning Set – Ürün Kodu: 27529) ve güçlü saçlar için (LR ALOE VIA
Aloe Vera Saç Bakım Sistemi – Ürün Kodu: 20763) LR ZEITGARD ile dıştan
yaşlanma karşıtı sistemleri de öneriyoruz.
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