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BESTE LR-PARTNERS,
Al 35 jaar streven we een visie na: We willen het mogelijk maken dat alle mensen gezond, vitaal en
succesvol 100 jaar oud kunnen worden. Natuurlijk is dit een droom – maar we werken er hard aan om dit
zo goed mogelijk te bereiken. Precies daarom ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor gezondheid en
schoonheid, maar ook voor een toegevoegd persoonlijk en financieel succes.
Ons doel: „More quality for your life.“ –
gewoon meer levenskwaliteit voor iedereen.
Met unieke productoplossingen die bijdragen aan het voortdurend groeiende gezondheidsbewustzijn
van mensen, zijn we volledig in lijn met de trend – en dat al 35 jaar! De unieke aloë vera plant met
haar buitengewone en veelzijdige mogelijkheden is voor ons van essentieel belang. Zowel voor
gezondheidsthema‘s als in de schoonheidsverzorging – de allrounder aloë vera hoort gewoon in elk
huishouden thuis.
En omdat gezondheid ons kostbaarste goed is, investeren we bij LR in uitzonderlijke kwaliteit. Met trots
kunnen we zeggen dat we de afgelopen jaren de modernste productiefaciliteit voor Aloë Vera in Europa
hebben geopend in het hoofdkantoor in Ahlen. Want „Made in Germany“ is voor ons niet alleen een
reclameslogan, maar een kwaliteitsbelofte aan al onze klanten!
Al 35 jaar geven we onze verkooppartners de mogelijkheid om, zowel fulltime als parttime, hun leven
zelfstandig en succesvol vorm te geven. Wij investeren niet in dure reclame- en clicktarieven zoals andere
bedrijven, maar in onze verkooppartners en hun gezinnen. Met ons eerlijke en geoptimaliseerde carrièreplan
zorgen we ervoor dat vele gezinnen zich elke dag beter voelen. Wij bieden iedereen de unieke kans om zijn
eigen werktijden te organiseren en deel uit te maken van een internationaal succesvol team. Wij zien dit als
gezinsvriendelijk en sociaal werk.
Voor deze visie werken alle LR-medewerkers en verkooppartners elke dag met grote passie. Daar kan je op
vertrouwen.

Andreas Friesch
CEO | Woordvoerder van het Management

SAMENWERKEN MET

EXPERTEN
„Onze
gezondheid
is ons meest
kostbare
bezit. Met een
evenwichtige
levensstijl
kunnen we veel doen om ons
lichaam gezond, fit en jong te
houden voor een lange tijd. Al
duizenden jaren vertrouwen mensen
op de kracht van natuurlijke planten.
De koningin van de plant is de aloë
vera, aldus Professor Dr. Dietrich
Grönemeyer, onafhankelijk arts.

„Naast behoeftespecifieke
producten
ondersteunt
LR ook met
wetenschappelijk
gefundeerde
tips van experts omtrent voeding,
beweging en levensstijl, aldus Dr.
Sven Werchan, onafhankelijk
voedingsdeskundige.

Dr. Werner
Voss, oprichter
en hoofd van
Dermatest,
bevestigt:
„Het LR
verzorgingsassortiment biedt de optimale
dagelijkse verzorging voor iedere
huidbehoefte met ingrediënten van
de hoogste kwaliteit in combinatie
met de modernste recepten.

Nr.1

ALOE VERA
DRINKING GELS

Met onze moderne Aloë Vera
productlijn versterken we onze
claim „Made in Germany“ en
zetten we met onze innovatieve
hightech machines nieuwe
maatstaven in heel Europa.

UITSTEKENDE

PRODUCTEN

ONGEZIENE
KWALITEIT
Onze kwaliteitsnormen worden bovendien
streng gecontroleerd en gecertificeerd door
onafhankelijke, erkende instituten. De SGS
INSTITUT FRESENIUS bevestigt bijvoorbeeld
de constante hoge kwaliteit van de Aloë Vera
Drinking Gel.

SOCIALE

Onze uitstekende kwaliteit
is niet toevallig. Onze zeer
gemotiveerde en ervaren
werknemers in het bedrijf
maken het mogelijk!

VERANTWOORDELIJKHEID

Wij nemen graag onze sociale verantwoordelijkheid:
Geen dierproeven
bij de ontwikkeling van
onze gezondheids- en
schoonheidproducten.
Omwille van het milieu zijn alle productvouwdozen van LR stap voor stap omgezet
in FSC®-gecertificeerd materiaal.De FSC® is
een non-profit organisatie die zich inzet voor
duurzame bosbouw wereldwijd.

Sociale ondersteuning
van kansarme kinderen
door de Kinderstichting
LR Global Kids Fund.

MADE
IN
GER
MANY
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KWALITEIT
VAN HET
HOOGSTE NIVEAU

MADE IN GERMANY

„Made in Germany“ staat
wereldwijd voor de hoogste
kwaliteit. Het is onze claim deze
kwaliteitsnormen iedere dag met al
onze producten te bewijzen. Onze
klanten kunnen hierop vertrouwen!
Om 100% transparantie te bieden,
hebben wij alle LR gezondheidsen schoonheidsproducten in deze
catalogus, die direct in Duitsland
worden geproduceerd,
gemarkeerd met ons nieuwe
„Made in Germany“ logo.

64

HYDRATERENDE
VERZORGING

08
GEZONDHEID
& VOEDING
LR LIFETAKT bundelt eersteklas
voedingssupplementen tot
individuele oplossingen voor je
welzijn

LR ALOE VIA, jouw weg naar
natuurlijk verzorgde huid

64 | LR ALOE VIA
Special Care

68 | LR ALOE VIA
Gezichtsverzorging en -reiniging

74 | LR ALOE VIA
Lichaamsverzorging en -reiniging

80 | LR ALOE VIA
Mond- en tandverzorging

82 | LR ALOE VIA
08 | LR LIFETAKT
Oplossingen

44 | LR LIFETAKT
Producten

Haarverzorging

84 | LR ALOE VIA

Mannenverzorging

86 | LR ALOE VIA
Babyverzorging

88 | LR ALOE VIA
Zonbescherming
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110

114

SPECIAL CARE

HAARVERZORGING

Antibacteriële bescherming
voor speciale behoeften

Power-duo
voor vol haar

110 | LR MICROSILVER

114 | L-RECAPIN

90
ANTI-AGEVERZORGING
LR ZEITGARD
voor een mooie huid

92 | LR ZEITGARD
Cleansing-System

94 | LR ZEITGARD
Anti-Age-System

96 | LR ZEITGARD
Care-System

PARFUM

116

Exclusieve LR stergeuren,
hippe LR lifestyle geuren en
tijdloze klassieke geuren

MAKE-UP

144

Hoogwaardige
cosmetica en trendy
make-up

118 | Damesparfum

146 | LR DELUXE

134 | Herenparfum

152 | LR COLOURS

JOUW LEVEN. JOUW TACT. JOUW WELZIJN.
Is er een recept voor geluk? Gezondheid is geluk, dat is het. Wanneer je goed in je eigen vel zit, fit en vol energie bent. Dat is pure
levenskwaliteit.
Hier komt LR in beeld: LRLIFETAKT bundelt eersteklas voedingssupplementen tot individuele oplossingen die zijn
afgestemd op je persoonlijke behoeften in elke levensfase. Voor jouw geheel persoonlijke extra aan levenskwaliteit. Neem je
gezondheid in eigen handen met LRLIFETAKT en bepaal het tempo. LRLIFETAKT biedt unieke producten met een
maximale effectiviteit en een constante hoge kwaliteit. Gerenommeerde, onafhankelijke institutenzoals het SGS Institut
Fresenius, bevestigen dit bijvoorbeeld in het geval van de Aloe Vera Drinking Gels.
LRLIFETAKT biedt totaaloplossingen die niet alleen een uitgebreide ondersteuning bieden voor gezonde voeding, maar ook voor
lichaamsbeweging en levensstijl. Volgens een modern gezondheidsmanagement is elke LRLIFETAKT oplossing
gebaseerd op 3 bouwstenen:

1

2 3

BASISOPLOSSING
In welke levensfase ook –
hiermee ben je altijd goed
verzorgd.

1

2 3

INDIVIDUELE
OPBOUWPRODUCTEN
Individuele behoeften?
Ontvang de juiste
toevoeging.

1

2 3

TIPS VAN EXPERTS
Daarnaast zijn er tips &
suggesties van
voedingsdeskundigen

L R L I F ET A KT | 9

LRLIFETAKT is je persoonlijke partner die je in elke levensfase helpt.
Geschikte oplossingen voor jouw individuele behoeften.

LR LIFETAKT combineert de laatste bevindingen van wetenschap
en onderzoek met het beste van de natuur.

LRLIFETAKT biedt je een totaalbenadering van voeding, beweging
en verandering van levensstijl.

LR LIFETAKT staat voor gezondheid „Made in Germany“.
Dat is onze belofte waarop je 100% op kan rekenen.
MADE IN GERMANY

VIND VOOR ELKE LEVENSFASE JOUW
INDIVIDUELE VOORDEELSET.

Daily
Essentials
Een hele dag, zonder
voedingsstofreserves?
Jouw dagelijkse extra
voedingsstofvoorziening.

Mental
Power
zie
pagina 12

· Aloe Vera Drinking Gel
Traditioneel met honing
· Pro Balance
tabletten

· Body Mission
28 dagenset

zie
pagina 16

· Mind Master
Formula Green
of Formula Red
· Pro Balance
tabletten

Body
Mission
Je wilt eenvoudig je
doelgewicht
bereiken?
Jouw dagelijkse
extra voor een
nieuw, aantrekkelijk
lichaamsgevoel.

Uitdagend dagelijks
leven, intensieve
levensstijl? Jouw
pluspunt
in kracht en
sereniteit.

Pro
Activity
zie
pagina 28

Dagelijks beweeglijk
blijven?
Jouw dagelijkse
extra voor
bewegingsvrijheid.

· Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom
· Active Freedom
capsules

zie
pagina 32
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Vital
Care
Je hebt nog veel te
doen en wil graag vitaal
blijven?
Jouw dagelijkse plus
voor meer vitaliteit.

Seasonal
Support
zie
pagina 20

· Aloe Vera Drinking Gel
Intense Sivera
· Reishi Plus
capsules

· Aloe Vera
Drinking Gel
Immune Plus
· Colostrum
capsules

True
Beauty
Je wilt je van kop tot teen
mooi voelen?
Jouw dagelijkse extra
voor een jeugdige
schoonheid.

· 5in1 Beauty Elixir

Klaar voor weer
en wind?
Jouw dagelijkse
extra voor
ondersteuning
in elk seizoen.

zie
pagina 36

zie
pagina 24

Daily
Essentials
VOEDINGSSTOFFEN
VOOR ELKE DAG
Een gezonde voeding is belangrijk voor jou. Je wilt dat jij en je familie altijd
de belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgen. Geen probleem.
Gezond eten in het turbulente dagelijkse leven is nu enorm
gemakkelijk.

Zij het als familiemanager, in het beroepsleven of als echte
sportvriend: kracht ontstaat daar waar een voedingsstofrijk dieet
is. En omdat het niet altijd mogelijk is dit in het dagelijks leven te
integreren, heeft LRLIFETAKT een oplossing voor je om jouw
lichaam volledig functioneel te houden.1,2
Daily Essentials van LRLIFETAKT voorziet je van belangrijke
voedingsstoffenversorgt die jouw lichaam elke dag nodig heeft.
Ook, of zelfs vooral, wanneer u geen tijd heeft om vers te koken of
een gebalanceerd dieet te volgen.

 e vitamine C in Aloe Vera Drinking Gel Honing draagt bij tot een normale energiestofwisseling.
D
Het magnesium in Pro Balance draagt bij tot een evenwichtig elektrolytengehalte.
De vitamine C in Aloe Vera Drinking Gel Honing verhoogt de ijzeropname.
4
De vitamine C in Aloe Vera Drinking Gel Honing draagt bij tot een normaal collageengehalte voor een
normale werking van de botten, het kraakbeen en de huid.
5
De vitame C in Aloe Vera Drinking Gel Honing draagt bij tot een normale werking van het
immuunsysteem.
1
2
3

Volgeplande dag, lege voedingsstofreserves?
LR LIFETAKT Daily Essentials.
Jouw dagelijkse extra voor
voedingsstofvoorziening.

De combinatie van Aloe Vera Drinking Gel Honing en Pro Balance
voorziet jouw lichaam met belangrijke mineralen, spoorelementen en
hoogwaardige plantenstoffen.
De ideale basis voor een functionerende stofwisseling.
1. Het bladfilet van de aloë veraplant verrijkt LR met waardevolle
vitamine C. Zo wordt de energiestofwisseling ondersteund.
Aanvullend herstelt Pro Bala nce het voedingsevenwicht in het lichaam.
2 Het lichaamseigen zuur-base-evenwicht wordt gereguleerd door de
waardevolle spoorelementen en een optimale mineralenvoorziening.2

L R L I F E T AK T O PL O SS IN GEN

1 2 3
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Daily Essentials
BASISOPLOSSING

JE BETAALT PER SET
Art. nr.: 80776

€ 148,99

Daily Essentials MAANDSET
Aloe Vera Drinking Gel
Traditioneel met Honing
de 3 bouwstenen voor jouw algemene gezondheid
1. VERZORGT: Biedt belangrijke actieve bestanddelen en ondersteunt het opnemen van
voedingsstoffen1, 3
2. BESCHERMT: Ondersteunt de lichaamseigen processen en het immuunsysteem..4, 5
3. STOFWISSELING: De energiestofwisseling wordt ondersteund.1
Lekker: met heerlijke, natuurlijke honingsmaak

Aloe Vera Drinking Gel
Traditioneel
met Honing
3 x 1000 ml
meer info op p 50

en
ProBalance

Pro Balance tabletten
Pro Balance herstelt het evenwicht van voedingsstoffen in het lichaam.
Het reguleert de zuur-basenbalans van het lichaam zelf met behulp van waardevolle
sporenelementen en het ondersteunt een optimale toevoer van alkalische mineralen.2
2

360 tabletten / 252 g
meer info op p 59
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Individuals

1

2 3

INDIVIDUELE AANVULLENDE
PRODUCTEN
Je dieet zou zo kleurrijk als je dagelijkse leven moeten zijn. Echter,
behoeften en smaken zijn verschillend. Vijf keer fruit en groente per dag,
veel verse vis- en volkorenproducten: Hoewel ze nog steeds gezond zijn, lust
niet iedereen ze. Daarom zijn er oplossingen van LRLIFETAKT op maat voor
jouw individuele behoeften.

Vis, eieren of andere
Omega-3 leveranciers staan 
zelden op het menu?

Je doet veel aan sport en
wilt een extra portie eiwit?

Geen grote fan van
volkorenproducten?

Super Omega capsules hebben een
hoge inhoud van de Omega-3
vetzuren EPA en DHA en dragen bij
aan een gezonde hartfunctie1.

Protein Power biedt een extra portie
eiwit om je spiermassa² te
ondersteunen.

Met zijn hoge vezelgehalte uit 3
vezelbronnen, vervolledigt FiberBoost
jouw dagelijkse dieet.

Super Omega capsules

Protein Power
drinkpoeders Vanille

Fiber Boost
Drinkpoeders

80338 | 60 capsules / 100,8 g

€ 38,99

(€ 38,68 per 100 g)

80550 | 375 g

80630 | 210 g

€ 44,99

€ 24,99

(€ 12,00 per 100 g)

(€ 11,90 per 100 g)

Extra portie vitamine
nodig?
Vita Active biedt een vitamineverzorging aan van 10 belangrijke
vitaminen³ met slechts één theelepel
per dag – voor jong en oud.

Vita Active
Rode Vruchten
80301 | 150 ml

€ 19,99

(€ 13,33 per 100 ml)

Meer informatie over
LRLIFETAKT-producten vind je
op pagina 56.

1
2
3

E PA en DHA dragen bij tot een normale hartfunctie. Hiervoor is het gebruik van minstens 250 mg EPA en DHA per dag nodig.
Proteïnen dragen bij tot het behoud en de verhoging van de spiermassa en het behoud van normale botten.
Vitamine D draagt bij tot het behoud van normale botten en spierfunctie. Vitamine B1 (thiamine) draagt bij
 aan een normaal energie metabolisme, functie van het zenuwstelsel en de mentale functie.

L R L I F E T AK T O PL O S S IN GEN
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Expert Tips
EXPERT ADVIES

„De dagelijkse inname van alle belangrijke voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen en
micro-elementen in voldoende hoeveelheid vormt de basis van een gezond leven. Er zijn
nog meer belangrijke componenten die ons dagelijks welzijn beïnvloeden. Daarom adviseer
ik de volgende eenvoudige tips over dieet, levensstijlverandering en beweging in je dagelijks
leven.“
Dr. Sven Werchan, voedingsdeskundige

Dr. Sven Werchan
Voedingsexpert

LEVENSSTIJL
Een gezond leven, dat betekent welzijn op veel
verschillende niveaus. De belangrijkste basis voor een
gezond welzijn is zichzelf te verzorgen:
• Wees goed voor jezelf. Niet te streng. Niet te
kritisch. Je zult zien hoe goed dat voelt.
• Laat alles los wat niet belangrijk is of niet
goed doet. Sorteren: juiste prioriteiten
stellen, ook digitaal: schrijf je uit op
onbelangrijke nieuwsbrieven en
ledig je mailbox.

VOEDING
Begin met kleine dingen die je
gemakkelijk kan integreren in je
dagelijkse rituelen – maar groots
effect hebben.
• Je kan bijvoorbeeld volkorendagen inlassen
en volgende producten proberen: volkorenrijst,
-pasta en -brood.
• Eet veel groene groenten: broccoli, rucola, groene kool,
spinazie of quinoa bieden veel waardevolle vitaminen.

BEWEGING
Het belangrijkste aan bewegen is
dat het gebeurt. Bouw het op in in je
dagelijks leven.
• Neem de trap minstens één keer per dag in
plaats van de lift of roltrap. Je spieren zullen je
dankbaar zijn.
• Koppel het nuttige aan het aangename: Je volgende
vergadering kan eenvoudigweg plaatsvinden tijdens
een wandeling rond de blok.
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Mental
Power
HOGE PRESTATIES VOOR
ELKE SITUATIE
Je zet altijd je beste been voor. Hetzij in je job, in je opleiding of in je
dagelijks gezinsleven? Je daagt jezelf uit en wordt uitgedaagd. Stress is
vaak het gevolg. Dat moet niet!

De dagelijkse uitdagingen – zowel privé als professionele – kunnen
ons aansporen tot kleine en grote prestaties.
Sommigen hebben deze stress nodig om hun hoogtepunt te
bereiken. Maar wie veel van zijn lichaam eist, moet ook iets
teruggeven.
Hetzij als student, middenin de examens of als jonge ouders, die
gebukt gaan onder de dubbele spanning van werk en gezin. Ook
als iemand die professioneel of atletisch steeds veel bereikt en
zichzelf altijd weer ontgroeit – jullie hebben allemaal één ding
gemeen: je wilt op lange termijn efficiënt blijven. Niet zomaar
efficiënt, maar met succes, zodat je lichaam ook onder stress
goede prestaties levert.

 e vitamine E in Mind Master draagt bij tot de bescherming van de cellen voor oxidatieve stress.
D
Thiamine en vitamine B12 in Mind Master dragen bij tot een normale energiestofwisseling.
Vitamine B12 in Mind Master draagt bij tot een normale werking van het zenuwstelsel.
4
Magnesium in Pro Balance draagt bij tot een evenwichtig elektrolytengehalte.
5
Magnesium in Pro Balance draagt bij tot een vermindering van moeheid en vermoeiing.
1
2
3

Elke dag vol uitdagingen, intensieve levensstijl?
LR LIFETAKT MENTAL POWER.
Jouw extra aan kracht en kalmte.

De unieke, op elkaar afgestemde productcombinatie van LR
LIFETAKT Mental Power helpt de negatieve werkingen van stress op het
lichaam1 te neutraliseren en geeft je energie. Je blijft volledig
gefocust om het beste uit jezelf te halen.2, 3, 5 Mind Master
beschermt de cellen voor oxidatieve stress en draagt, met
vitaminen en mineralen, bij tot een normale werking van de
energiestofwisseling2 en het zenuwstelsel.3 Pro Balance herstelt het
evenwicht van het belangrijke zuur-base-gehalte. Daarnaast
worden moeheid en vermoeiing verminderd.5 Voor iedereen die een
intensief leven leidt – en daar succesvol in wil zijn.

L R L I F E T AK T O PL O SS IN GEN

1 2 3
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Mental Power
BASISOPLOSSING

JE BETAALT PER SET

ArtNr: 80930

€ 96,49

Mental Power MAANDSET
Mind Master
Mind Master zorgt voor meer energie en meer mentale en fysieke
prestaties op lange termijn. 2,3 Mind Master beschermt ook tegen
oxidatieve stress.1
Stel zelf jouw 5 flessen Mind Master samen uit de varianten Formula
Green en Formula Rood.
Mind Master Formula Green: De klassieker met de kracht van groene thee
Mind Master Formula Red: Fruitige druivensmaak

Pro Balance tabletten
Pro Balance herstelt het evenwicht in de zuur-base balans4 en
vermindert vermoeidheid..5

Mind Master set
van 5
Stel zelf je 5 flessen Mind Master
samen uit de varianten Green
Formula en Red Formula.
5 x 500 ml
Meer info op p 52

en
ProBalance tabletten
360 Tabletten / 252 g
Meer info op p 59

18

Individuals

1

2 3

INDIVIDUELE
AANVULLLENDE PRODUCTEN
Ieder lichaam reageert anders op veeleisende situaties: luister naar jouw
behoeften en ondersteun jouw lichaam precies waar het ondersteuning nodig
heeft. Je hebt een snelle energiekick nodig? Je moet tijdens een drukke dag op
het werk geconcentreerd en aandachtig zijn, maar je wilt ook in je vrije tijd nog
voldoende energie hebben? Mind Master Extreme geeft je de energiekick die je
nodig hebt1 en helpt je een vermoeidheidsdipje te overbruggen2. Bovendien
beschermt Mind Master Extreme tegen oxidatieve stress4.
En voor jouw algemene welzijn: Pro 12 en Colostrum.

Heb je snel energie
nodig?

Je wilt je gewoon goed
voelen?

Je bent op zoek naar een
snelle en gemakkelijke
oplossing?

Mind Master Extreme is de snelle
energieboost voor lichamelijke
prestatiekrachtt1,2,3. Beschermt tegen
oxidatieve stress4. Prestatie in
to-go-formaat – helemaal zonder
suiker.

Pro 121 ondersteunt het
algehele welzijn.

Colostrum Liquid is perfect voor
onmiddellijke consumptie.

Mind Master Extreme
Performance Powder

Pro 12 capsules

80980 | 35 g

€ 29,99 / 14 sticks van 2,5g

Colostrum Liquid

80370 | 30 capsules / 15 g

80361 | 125 ml

€ 39,99

€ 39,99

(€ 266,60 per 100 g)

(€ 31,99 per 100 ml)

(€ 85,69 per 100 g)

Meer informatie over de
LRLIFETAKT individuele
producten vind je vanaf p 46.

1
2
3
4
5

De cafeïne uit guarana helpt de opmerkzaamheid en concentratie te verhogen.
De cafeïne uit guarana draagt bij aan het verhogen van het uithoudingsvermogen.
Vitamine B12 draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid.
Thiamine, vitamine B6 en vitamine B12 dragen bij aan een normale mentale functie.
Vitamine E helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress
Patent-Nr.: EP2228067

L R L I F E T AK T O PL O SS IN GEN

1 2 3

19

Expert Tips
EXPERT ADVIES

„Wie er steeds volop voor gaat in het leven en op het werk, moet ervoor zorgen dat zijn
of haar lichaam voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. En om ervoor te zorgen dat al
die uitdagingen geen stress met zich meebrengen, moet je zowel lichamelijk als
geestelijk voldoende ontspannen. Een combinatie van een evenwichtige voeding,
voldoende beweging en een gezonde levensstijl brengt je meteen bij je doel.
De tips van de expert helpen je te blijven presteren en je energieniveau te doen stijgen.“
Dr. Sven Werchan, voedingsexpert

Dr. Sven Werchan
Voedingsexpert

LEVENSSTIJL
Wie er steeds volop voor gaat in het leven en op het werk
moet tussendoor ook kunnen ontspannen.
• Slechts 2 minuten bewust ademen met gesloten ogen
sterkt het zenuwstelsel en zorgt voor een beter
evenwicht. Spanningen verdwijnen automatisch.
• Eén mediavrije dag per week kan
inspirerend werken. Laat de tv en radio uit
en schakel je mobieltje ook uit als het
kan.

VOEDING
Ben je dol op superfood of kies je
eerder voor seizoensgebonden groenten
en fruit? Het is vooral belangrijk om
evenwichtig en gevarieerd te eten. Hoe
kleurrijker het bord, hoe meer voedingsstoffen
het bevat.
• Noten worden niet zomaar studentenvoer genoemd.
Wissel voldoende af en meng walnoten, paranoten of
cashewnoten met wat gedroogd fruit.
• Het ultieme ontbijt: havermout met kaneel, verse bessen en noten.
Daar word je fit en blij van.

BEWEGING
Beweging helpt stress te
verminderen en de bloedsuikeren bloedvetwaarden te
normaliseren.
• Als je veel zit, omdat u een zittend beroep
hebt of studeert, ga dan tijdens je
middagpauze 5-10 minuten wandelen in de frisse
buitenlucht. Zo breng je je bloedcirculatie weer op
gang.

• Een gemakkelijke oefening waarvoor je de kamer zelfs niet
uit hoeft: schud 5 keer per dag je armen en benen gedurende
30 seconden los.

Vital
Care
VITALITEIT VOOR
ELKE LEEFTIJD
Je zit midden in je leven en wilt nog veel doen. Rustig aan doen is niet
jouw plan. Het doet goed wanneer je lichaam je levenslust kan
bijhouden.

In het beroepsleven nog alles geven of misschien zelfs een heel
nieuwe weg inslaan? Je volledig toewijden aan je hobby of
kleinkinderen of eindelijk eens uitgebreid reizen? Wat je ook van
plan bent, een goede constitutie en robuuste
gezondheid zijn hier de beste basis voor.
Echter, met toenemende leeftijd vertraagt ons metabolisme en
wordt ook de werking van ons hart- en vaatstelsel
beïnvloed. Dit is echter geen reden om zich te laten remmen.
LR LIFETAKT heeft de oplossing voor jou, waarmee je weer met
volle vitaliteit kan genieten van het leven in al zijn
facetten.

V itamine C draagt bij tot een normale stofwisseling.
Vitamine C draagt bij tot een normaal collageengehalte en een normale werking van de bloedvaten.
Vitamine C verhoogt de ijzeropname.
4
Vitamine C draagt bij tot de bescherming van de cellen voor oxidatieve stress.
1
2
3

Wil je nog veel doen?
LR LIFETAKT Vital Care.
Jouw dagelijkse extra voor meer vitaliteit

Vital Care van LR LIFETAKT ondersteunt optimaal je stofwisseling en de
werking van je bloedvaten.1,2 Je vitaliteit wordt bevorderd.1 In een periode
waarin je langzaam aan nood extra ondersteuning hebt, kan de Aloë Vera
Drinking Gel Intense Sivera een grote bijdrage leveren. Aloë vera wordt al
eeuwenlang gewaardeerd om zijn unieke samenstelling van ingrediënten.
LR verrijkt het bladfilet van de aloë veraplant daarnaast nog eens met
brandnetelextract. Daarnaast zorgt Reishi Plus voor een normale werking
van de bloedvaten.2 Reishi wordt in het Verre Oosten traditioneel al eeuwen
gezien als de „paddenstoel van het lange leven“.

L R L I F E T AK T O PL O SS IN GEN
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Vital Care
BASISOPLOSSING

JE BETAALT PER SET
ArtNr: 80822

€ 131,49

Vital Care MAANDSET
Aloe Vera Drinking Gel
Intense Sivera
Drievuldige kracht voor meer vitalteit
1. STABILISEERT: Ondersteunt de normale functie van de bloedvaten.2
2. VERZORGT: Levert vitamine C en ondersteunt de ijzerabsorptie.3
3. BESCHERMT: Beschermt de cellen tegen oxidatieve stress.4
Lekkere, natuurlijke smaak

Aloe Vera Drinking Gel
Intense Sivera
3 x 1000 ml
Meer info op p 51

en

Reishi Plus capsules

Reishi Plus capsules

Reishi Plus zorgt voor een normale fucntie van de
bloedvaten2 en staat ook bekend als de „paddestoel van het
lange leven“.

30 capsules / 15,2 g
Meer info op p 56
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INDIVIDUELE
AANVULLLENDE PRODUCTEN
„We zijn maar zo oud als we ons voelen“ – wat een geluk dat
LRLIFETAKT iedereen individuele ondersteuning biedt. Terwijl
de ene vrouw in de menopauze volop plannen maakt, merkt de
andere dat zij helaas niet meer zo fit is.
Maak een einde aan al die vervelende kwaaltjes: ondersteun uw
lichaam en stimuleer je vitaliteit1,4 – zodat je je weer op de leuke
dingen in het leven kunt richten: op je volgende project, bijvoorbeeld.

Je wilt iets voor de
gezondheid van uw hart
doen?
Super Omega bevat de essentiële
vetzuren EPA en DHA en draagt zo
bij aan een normale hartfunctie1.

Super Omega capsules

Je wilt je gewoon goed
voelen?

Laat de menopauze je leven
niet bepalen!

Pro 122 ondersteunt het
algehele welzijn.

Woman Phyto met calcium en vitamine D
ondersteunt je tijdens de menopauze.
Draagt in het bijzonder bij aan het
behoud van gezonde botten en tanden3.
Bevat ook: extract van rode klaver.

80338 | 60 capsules / 99,3 g

80370 | 30 capsules / 15 g

Pro 12 capsules

Woman Phyto capsules

€ 38,99

€ 39,99

€ 27,99

(€ 38,68 per 100 g)

(€ 266,60 per 100 g)

80332 | 90 capsules / 46,8 g

(€ 59,81 per 100 g)

Meer informatie over de
LRLIFETAKT individuele producten
vind je vanaf pagina 46.

1
2
3
4

E PA en DHA dragen bij tot een normale hartfunctie. Hiervoor is het gebruik van minstens 250 mg EPA en DHA per dag nodig.
Patent-Nr.: EP2228067
Vitamine D en calcium dragen bij aan het behoud van gezonde botten en tanden.
Calcium in Woman Phyto draagt tot een normale energiestofwisseling bij.
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Expert Tips
EXPERT ADVIES

„Om je jong te voelen en zo lang mogelijk jong te blijven, verdienen lichaam en geest
regelmatig een extraatje. Bovenop een gezonde voeding kan het goed zijn om holistisch
te denken en handelen – vooral wanneer je lichaam net iets meer ondersteuning nodig
heeft dan vroeger. Gun je lichaam wat extra aandacht. Zorg voor je lichaam en voor jezelf.
Het loont!“ Dr. Sven Werchan, voedingsexpert

Dr. Sven Werchan
Voedingsexpert

LEVENSSTIJL
Wellicht de beste gezondheidstip die er is: onderhoud je
vriendschappen. Deze zijn onvervangbaar.
• Vrouwen kunnen niet zonder hun vriendinnen. Lach,
praat en doe samen iets leuk.
• Een vriendschap tussen mannen is iets zeer
bijzonders. Spreek regelmatig af met uw
vrienden, kom samen met collega’s en
neem weer contact op met
jeugdvrienden.

BEWEGING
VOEDING
Niets is zo belangrijk als gezonde
voeding om je levenskwaliteit en welzijn te
bevorderen.
• Kool bevat veel belangrijke voedingsstoffen en komt
in de meest verschillende vormen voor: broccoli,
spruitjes, savooikool of rode kool. Waarom probeer je niet
eens alle soorten?
• Lijnzaad bevordert de vertering en zorgt ervoor dat je alle nodige
voedingsvezels gelijk inneemt – bijvoorbeeld ’s morgens in je muesli.

Bewegen houdt ons jong en
gezond. Luister echter wel naar je
lichaam, je merkt snel wat u wel en niet
aankan.
• Ga met een leuke groep nordic walking doen of
ga snelwandelen, dit is een goede sport voor elke
leeftijd.
• Houd je gewrichten soepel en probeer na het opstaan je
hand- en voetgewrichten 4 keer in een cirkelvorm in beide
richtingen te draaien.

Seasonal
Support
ONDERSTEUNING
IN ELK SEIZOEN
Lente, zomer, herfst en winter – hoe schoon ze ook zijn, elk seizoen brengt
zijn eigen specifieke uitdagingen voor het lichaam mee. Accepteer het
gewoon!

Of het nu gaat om wisselvallig lenteweer, airconditioning,
ongezellige stortregen of vrieskou – vooral wanneer jij en je gezin
veel tijd onder de mensen doorbrengen, zoals op werk of in de
kinderopvang, betekenen deze veranderingen stress voor je
lichaam.
Vooral in deze tijden moet je goed op jezelf passen.
Je wilt van elk seizoen genieten – van lente tot en met winter?
LR LIFETAKT Seasonal Support ondersteunt je precies
wanneer het voor uw persoonlijk welzijn het belangrijkst is.

Vitamine C, zink en selenium dragen bij tot een normale werking van het immuunsysteem.
 apsules met colostrum
C
Zink heeft een functie in de celverdeling.
4
Vitamine C draagt bij tot een normale energiestofwisseling.
1
²

3

Klaar voor weer en wind?
LR LIFETAKT Seasonal Support.
Jouw dagelijkse extra voor ondersteuning
tijdens elk seizoen.

Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus versterkt de bestaande
immuuncellen, activeert het immuunsysteem en ondersteunt zijn
werkzaamheid. 85 % aloë vera-bladfilet verrijkt met gember, citroen,
honing en vitamine C, zink en selenium zorgen voor de
drievoudige extra voor uw immuunsysteem.1 Daarnaast:
Colostrum Capsules.2 Deze bevatten het eerste moedermelk van de
koe, waarmee het kalf wordt voorzien van alles wat het nodig heeft.

L R L I F E T AK T O PL O SS IN GEN
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Seasonal Support
BASISOPLOSSING

JE BETAALT PER SET
80776
ArtNr: 80741

€ 136,99
148,99
Seasonal Support MAANDSET
Aloe Vera Drinking Gel
Immune Plus
De drievoudige plus voor jouw immuunsysteem
1. VERSTERKT: Bestaande immuuncellen worden versterkt. 1
2. ACTIVEERT: Het immuunsysteem wordt geactiveerd.1, 3
3. STIMULEERT: De werking van het immuunsysteem wordt ondersteund.1, 4

Aloe Vera Drinking Gel
Immune Plus

Heerlijk: lichte, natuurlijke gember gecombineerd met verfrissende
citroen en zoete honing.

3 x 1000 ml
Meer informatie op p 50

Set van 3

en

Colostrum capsules

2

Colostrumcapsules bevatten de eerste moedermelk van de koe,
die het kalf alles geeft wat het nodig heeft.

Colostrum capsules
60 capsules / 30,9 g
Meer informatie op p 55
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INDIVIDUELE
AANVULLENDE PRODUCTEN
Uw lichaamseigen immuunsysteem werkt ononderbroken. Ondersteun uw
immuunsysteem met de juiste producten die zijn afgestemd op uw individuele
behoeften. Schommelende temperaturen, het wisselen van de seizoenen of
de eerste graspollen in de lucht bezorgen het lichaam stress – met de
vitamine C1 in Cistus Incanus ondersteunt u uw lichaam en bevordert u uw
welzijn: Colostrum2.

U wilt perfect voorbereid zijn
in geval van nood?

U wilt gebruikmaken van de
kracht van de natuur?

U wilt kwaaltjes preventief
voorkomen?

Colostrum Liquid is de eerste
biestmelk voor onmiddellijke
consumptie.

Cistus Incanus Thee bestaande uit
100% natuurlijke ingrediënten sterkt
het lichaam van binnenuit.
Cistus Incanus capsules zitten
boordevol vitamine C ter onder
steuning van het immuunsysteem1.

Pro 122 ondersteunt uw algeheel
welzijn.

Colostrum Liquid

Cistus Incanus Thee

Pro 12 capsules

€ 39,99

€ 16,99

€ 39,99

80361 | 125 ml

(€ 31,99 per 100 ml)

80404 | 250 g

(€ 6,80 per 100 g)

80370 | 30 capsules / 15 g

(€ 266,60 per 100 g)

Cistus Incanus Capsules

80325 | 60 capsules / 33,5 g

€ 38,99

(€ 116,39 per 100 g)

Meer informatie over de
LR LIFETAKT individuele
producten vindt u vanaf 54.

1
2

Vitamine C draagt bij tot een normale functie van het immuunsysteem.
Patent-Nr.: EP2228067
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Expert Tips
EXPERT ADVIES

„Frisse lucht is een echte all-rounder, wanneer je bedacht te werk wilt gaan en goed
voorbereid wilt zijn. Buiten, in airconditioning, of overal waar mensen onderweg zijn
houdt ons immuunsysteem stand wanneer je een gezonde voeding, voldoende
beweging en gebalanceerde levensstijl combineert.
Voor welzijn tijdens alle jaargetijden.“
Dr. Sven Werchan,Voedingsexpert

Dr. Sven Werchan
Voedingsexpert

LEVENSWIJZE
Weinig stress en meer slaap zijn belangrijk voor een goed
werkend imuunsysteem.
• Als je merkt dat je een verkoudheid begint te krijgen:
gun jezelf veel rust en ga eens een uur vroeger
slapen.
• Heb je het toch te pakken, verlucht dan
meermaals daags. Zo verminder je de
concentratie van besmettenllijke microorganismen in de kamer.

BEWEGING
VOEDING
Zoveel goeds zit er in onze voeding:
Vooral planten en kruiden kunnen ons
immuunsysteem stimuleren.
• Kiwi is een echte krachtbron van vitamine C –
met meer dan 50% van de dagelijkse aanbevolen
hoeveelheid in een enkele vrucht.
• Als het even niet zo goed gaat: Oma’s kippensoep is een
weldaad en warmt je op.

Om fit te zijn en fit te blijven, is
beweging het allerbelangrijkste.
Daarbij moet het niet altijd een
uitgebreide workout zijn.
• Dagelijks slechts 5–10 minuten
in de frisse lucht doet het lichaam deugd.
Ga even wandelen en adem daarbij goed in
en uit door de neus.
• Blijf niet te lang in dezelfde houding zitten.
Sta regelmatig op, rek je uit en stap even rond.
Adem diep in en uit.
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Body
Mission
STAP VOOR STAP
NAAR JE DROOMGEWICHT
Je wilt er goed uitzien en je gewoon goed voelen in je lichaam? Het is je
droom eindelijk van dat laatste overtollig vet verlost te zijn of zelfs nog
meer gewicht te verliezen? Geen probleem.

Of je nu veel wilt afvallen of slechts een beetje. Zelfs na de
zwangerschap, voor een bruiloft of een andere belangrijk
evenement, is een nieuw, geweldig lichaamsgevoel een
perfecte start van een nieuwe levensfase of een
volgende strandvakantie!

Je wilt simpelweg
je droomgewicht bereiken?
LR LIFETAKT Body Mission.
Jouw dagelijkse extra voor een
nieuw, aantrekkelijk lichaamsgevoel.

LR LIFETAKT Body Mission begeleidt je 28 dagen lang op weg naar een
feel-good-gewicht.1 Daarbij wordt u ook drievoudig ondersteund:

Maaltijdvervanger: Met Figu Active kan je gemakkelijk twee van de
drie dagelijkse maaltijden vervangen.1 De shakes, soepen en vlokken
zijn snel te bereiden en de repen zijn de perfecte metgezellen voor
onderweg.
Dieetbegeleider: Pro Balance en Protein Power – je dieetbegeleiders
ondersteunen je bij het dieet, voorzien je van voedingsstoffen en
ondersteunen de spieropbouw.2, 3 Daarnaast draagt de Herbal
Fasting thee bij tot een calorievrij, evenwichtig vochtgehalte.
Afvalcoach: U ontvangt exclusieve toegang tot een persoonlijke
afvalcoach met wekelijkse schema‘s, heerlijke recepten, opvolgen
van het gewicht, een community, fitnessvideo‘s en nog veel meer.

Gewichtscontrole: Het vervangen van twee van de dagelijkse hoofdmaaltijden in kader van een calorie-arme voeding door middel van een dergelijke maaltijdvervanger draagt bij tot gewichtsafname.
Om de aangegeven werking te verzekeren, moeten dagelijks twee hoofdmaaltijden vervangen worden.
Magnesium in Pro Balance draagt bij tot een normale energiestofwisseling.
3
De proteïne in Protein Power draagt bij tot onderhoud en toename van de spiermassa en onderhoud van normale botten.
1
2
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Body Mission
BASIS OPLOSSING

BODY MISSION 28 dagen set
Lekkere maaltijden
2 x Figu Active Shakes naar keuze
uit volgende smaken:

Aardbei banaan, Vanille – of Latte Macchiato smaak

1 x Figu Active soep naar keuze uit volgende soorten:
Tomaat-Mediterraans, Aardappel of Indische groenten-curry

1 x Figu Active repen (6 stuks)
naar smaak uit volgende soorten:

Nougat-, Aardbei yoghurt-, of Crunchy Karamel smaak

1 x Figu Active Flakes Cranberry
Slimme dieetbegeleiders
1 x Pro Balance tabletten
1 x kruidenthee
1 x Protein Power Drinkpoeder met vanillesmaak
1 x LR shaker incl. doseerdop
Afslankcoach
Toegang tot de online afslankcoach en de community

Body Mission
28 dagen set
80434 |

€ 259,99

Meer info op pagina 66
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INDIVIDUELE
AANVULLENDE PRODUCTEN
Het is fijn wanneer je lekker en gevarieerd kunt eten tijdens een dieet. Het is
nog beter wanneer je bondgenoten hebt die ervoor zorgen dat je met je
goede voornemens ook resultaten behaalt. Met de basisoplossing heb je alles
wat je nodig hebt om lekker en gezond af te vallen en er beter uit te zien.
Als aanvulling bevelen wij onze opbouwende producten aan, die je individueel
ondersteunen bij het bereiken van je doelen. Fiber Boost bevat voedingsvezels
die je lange tijd een verzadigd gevoel geven. De Aloe Vera Drinking Gel met
perziksmaak ondersteunt je energiestofwisseling en vermindert vermoeidheid1.
Blijf je doel voor ogen houden: een gezond lichaam dat je bevalt.

Je wilt je stofwisseling
stimuleren?
Aloe Vera Drinking Gel met
perziksmaak ondersteunt je
engergiestofwisseling1. Bovendien
smaakt het aangenaam zoet zonder
toegevoegde suiker2.

Aloë Vera Drinking Gel
Perziksmaak
80750 | 1000 ml

€ 31,49

Je hebt voortdurend trek?
De Fiber Boost drinkpoeder geeft je
een goed verzadigd gevoel dankzij
het hoge aandeel voedingsvezels.

Fiber Boost Drinkpoeder

80630 | 210 g

€ 24,99

(€ 11,90 per 100 g)

Meer informatie over de
LRLIFETAKT individuele producten
vind je vanaf pagina 54.

1
2

Vitamine C draagt bij aan een normale energiestofwisseling en vermindert vermoeidheid.
Aloe Vera Drinking Gel met perziksmaak bevat natuurlijke suikers
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Expert Tips
EXPERT ADVIES

„Ik kan het totaalconcept van Body Mission aanbevelen aan iedereen die meer wil dan alleen maar
calorieën tellen. Met de Body Mission-producten wordt afvallen gemakkelijker en lekkerder.
Een begeleidende afslankcoach, die je online bijstaat tijdens je Body Mission zorgt dat je dieet een leuke
ervaring wordt. Zodra je bent aangemeld, ondersteunt de afslankcoach je 28 dagen lang met lekkere
maaltijdplannen en fitnessvideo’s. Er is ook een hechte community die je motiveert en inspireert met
succesverhalen.“
Dr. Sven Werchan, voedingsexpert

Dr. Sven Werchan
Voedingsexpert

JOUW PERSOONLIJKE AFSLANKCOACH
ONDERSTEUNT JE DRIEVOUDIG
Maaltijdplannen en recepten
Start je Body Mission en volg 28 dagen lang een goed uitgedacht maaltijdplan. Gedurende
28 dagen eet je elke dag 3 maaltijden die je een verzadigd gevoel geven. Elke dag
combineer je twee Figu Active maaltijden met een gewone maaltijd – ongeacht je liever ’s
middags of ’s avonds kookt. Combineer de maaltijden op een manier die voor jouw past. De
lekkere en gezonde onlinerecepten en -maaltijdplannen bestaan ook in een vegetarische,
vis- en vleesvariant, alsook in een gemengde variant.

Motivatie
Motivatie is alles wanneer je goede voornemens hebt. Ontdek de succesverhalen van je
community. Terwijl je zelf bezig bent met afvallen of je gewicht te behouden, kan je je laten
inspireren en motiveren door de andere Body Mission-leden.

Fitness & beweging
Het goede aan bewegen is dat het heel snel went. Wanneer men er in slaagt
regelmatig een sportsessie in te plannen, wordt het al snel een gewoonte. De
fitnessvideo’s op body-mission.com zijn effectief en bovendien ook geschikt
voor beginners. Ontdek hoe fijn het is om te bewegen – en ontdek hoe snel je
lichaam op een positieve manier verandert.

Pro
Activity
BEWEGINGSVRIJHEID
IN ELKE LEVENSLAAG
Voor jou betekent beweging vrijheid. Want enkel wanneer je lichaam je
dagelijkse behoeften kan bijhouden, kun je je vrij ontwikkelen en voel je
je echt goed.

Je bent geen bankzitter, maar het is niet altijd gemakkelijk om
voldoende beweging in je dagelijkse leven te integreren. En zoals
een fietsketting regelmatig goed geölied en in beweging
gebracht moet worden, zo moeten wij mensen en onze
gewrichten dat ook doen.
Beweging is voor jou geen kwestie van leeftijd, maar een kwestie
van persoonlijk gestel. Met Pro Activity van LR LIFETAKT geniet
je van bewegingsvrijheid en kan je
moeiteloos aan je dagelijkse eisen voldoen. De combinatie van
de Aloë Vera Drinking Gel Active Freedom en de Active
Freedomcapsules zorgen hiervoor.

In het dagelijkse leven blijven bewegen?
LR LIFETAKT Pro Activity.
Jouw dagelijkse extra voor bewegingsvrijheid.

Aloë vera wordt al eeuwenlang gewaardeerd vanwege zijn 4unieke
samenstelling van ingrediënten. LR verrijkt het bladfilet van de aloë
veraplant met vitamines C en E. Vitamine C ondersteunt de werking
van de botten en het kraakbeen4 – je bewegingsgestel wordt
versterkt.1,4 De Active Freedom capsules zorgen dan weer voor extra
flexibiliteit en beweeglijkheid. Daarin zit ook vitamine D, wat het
spierstelsel ondersteunt2, en mangaan, welke het bindweefsel
ondersteunt3.

V itamine C in de Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom draagt bij tot een normale collageenvorming voor een normale werking van de bloedvaten en de botten.
Vitamine D in de Active Freedom capsules draagt bij tot het onderhoud van normale botten en een normale werking van de spieren.
Mangaan in de Active Freedom capsules draagt bij tot een normale bindweefselvorming.
4
Vitamine C draagt bij tot een normale collageenvorming voor een normale werking van het kraakbeen.
5
Vitamine C draagt bij tot een normale energiestofwisseling en de vermindering van moeheid en vermoeiing.
1
2
3
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Pro Activity
BASISOPLOSSING

JE BETAALT PER SET
Art. nr.: 80881

€ 123,49
Pro Activity MAANDSET
Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom
De 3-voudige kick voor het bewegingsapparaat
1. BEWEEGLIJKHEID: De normale kraakbeenfunctie wordt ondersteund.4
2. KRACHT: De normale botfunctie wordt ondersteund.1
3. ENERGIE: Ondersteunt de energiestofwisseling en vermindert vermoeidheid.5
Lekker!

Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom
3 x 1000 ml
Meer info op p 57

en

Active Freedom capsules

Active Freedom capsules

Vitamine D in Active Freedom-capsules ondersteunt de spieren en botten2,
mangaan ondersteunt het bindweefsel.3

Meer info op p 63

60 capsules / 37,2 g
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INDIVIDUELE AANVULLENDE
PRODUCTEN
Wanneer botten, spieren, gewrichten en weefsel optimaal worden verzorgd,
werken ze als een uurwerk. Met de individuele ondersteuning van onze
optionele producten Protein Power en Pro Balance heb je alle
bewegingsvrijheid – en daarmee ook een groot deel van je levenskwaliteit –
zelf in de hand. Wanneer je bijvoorbeeld sport en je spieren en botten in een
zo optimaal mogelijke conditie wilt houden, biedt het magnesium in het
Protein Power gerichte ondersteuning bij de spieropbouw1. En wie veel
beweegt, wordt ook wel eens moe– Pro Balance vermindert vermoeidheid3.

Je doet aan sport en wilt je
spiermassa versterken?

Je wilt wat actiever en
beweeglijker zijn?

Protein Power voorziet je spieren en
botten van voldoende eiwitten1.

Pro Balance helpt vermoeidheid te
verminderen – dankzij
sporenelementen en basische
mineralen, zoals magnesium2.

Protein Power
Drinkpoeder met vanillesmaak
80550 | 375 g

€ 44,99

Pro Balance tabletten

80102 | 360 tabletten / 252 g

€ 32,99

(€ 13,09 per 100 g)

(€ 12,00 per 100 g)

Meer informatie over de
LRLIFETAKT individuele
producten vind je vanaf
pagina 54.

1
2
3

Proteïnen in Protein Power dragen bij tot het behoud van spiermassa. Eiwitten dragen bij tot de toename van spiermassa.
Magnesium in Pro Balance draagt bij tot een normale energiestofwisseling. Calcium draagt bij tot een normale spierfunctie.
Magnesium in Pro Balance vermindert vermoeidheid en moeheid.
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Expert Tips
EXPERT ADVIES

„Om actief te zijn en in beweging te blijven kan je met de
juiste voedingsstoffen al heel wat bereiken.
De combinatie van een evenwichtige voeding, voldoende
beweging en een gezonde levensstijl is ideaal voor
energievolle dagen“
Dr. Sven Werchan, voedingsexpert

Dr. Sven Werchan
Voedingsexpert

LEVENSSTIJL
Jezelf blijven ontwikkelen is goed voor je hersenen en zorgt
voor levensvreugde. Laat je elke dag opnieuw
inspireren.
• Lees! Het maakt niet uit of het fictie of vakliteratuur
is: het belangrijkste is dat je je laat meeslepen,
nieuwe dingen kunt ervaren en je horizon kunt
verruimen.
• Dat kan natuurlijk ook heel actief:
doenieuwe ervaringen op, leer een
andere taal of leer nieuwe
vaardigheden aan.

BEWEGING
VOEDING
Een evenwichtige en gevarieerde
voeding kan zeer veel bijdragen aan je
welzijn en kan processen in je lichaam
stimuleren of ondersteunen:
• Start de dag met fruit. Met seizoensfruit wordt het nooit
eentonig.
• We hebben de mond vol over superfoods. Ze zijn bijzonder rijk
aan waardevolle voedingstoffen. Voeg eens wat chiazaad of
gojibessen toe aan je muesli.

Je kent jezelf het beste. Jij weet wat je
lichaam aankan. Zorg dat je je gewrichten
niet te veel belast wanneer je beweegt en zorg
dat je je spiermassa versterkt.
• Breng zachtjes beweging in je gewrichten en maak het
bindweefsel los: open en sluit de handen. Wentel
afwisselend hoofd, voeten en schouders.
• Ook al ziet het er een beetje vreemd uit: wieg je heupen
tijdens het wandelen. Het ontspant de onderrug.

True
Beauty
JEUGDIGE
SCHOONHEID VAN
KOP TOT TEEN
Wil je jong en mooi zijn? Zonder iets te hoeven verbergen? Wat
jouw leeftijd ook is? Je bent niet alleen met die wens – een
natuurlijke en gezonde uitstraling is het schoonheidsideaal nr. 1.

Maar niet iedereen heeft elke dag uren om voor de spiegel te staan.
Daarnaast is jeugdige schoonheid niet alleen een kwestie van de juiste
zorg. Het is bewezen dat een optimale toevoer van voedingsstoffen
hiervoor essentieel is. Al op jonge leeftijd hebben een gebrek aan
voedingsstoffen, invloeden van buitenaf en een stressvolle levensstijl
een effect op het uiterlijk.
Op oudere leeftijd is het lichaam ook niet in staat om de benodigde
voedingsstoffen in voldoende mate op te nemen of te producreren.
Wat jouw leeftijd ook is, LRLIFETAKT True Beauty biedt je een unieke,
eenvoudige oplossing die de schoonheidsprocessen diepgaand
activeert en extra preventieve bescherming biedt tegen de
belangrijkste oorzaken van veroudering. Voor natuurlijke schoonheid
die blijft.1- 5

1
Biotine, zink, vitamine A, riboflavine en niacine dragen bij tot het behoud van een normale huid. Koper
draagt bij tot het behoud van een normale huidpigmentatie. Vitamine C draagt bij tot een normale
collageenvorming voor een normale huidfunctie. 2 Koper draagt bij tot het behoud van normaal
bindweefsel. 3 Biotine en zink dragen bij tot het behoud van normaal haar. Koper draagt bij tot het
behoud van normale haarpigmentatie. 4 Zink draagt bij tot het onderhoud van normale nagels. 5
Vitamine E helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. Thiamine draagt bij tot een normaal
energiemetabolisme. Vitamine B6 en B12 helpen vermoeidheid te verminderen.

Je wilt je van kop tot teen mooi voelen?
LR LIFETAKT True Beauty
Jouw dagelijkse plus aan jeugdige schoonheid.

De 5in1 Beauty Elixir vervult de 5 grootste schoonheidswensen met slechts 1
shot per dag. De 5in1 Beauty Elixir dankt zijn unieke werkingswijze aan het
innovatieve dubbele complex bestaande uit het actieve en het preventieve
complex. Het actieve complex met een hoog geconcentreerde dosis
collageenpeptiden, hyaluronzuur, zink, koper en 9 belangrijke vitaminen
activeert de schoonheidsprocessen en vermindert tekenen van veroudering.
Het preventieve complex maakt gebruik van de kracht van aloë vera en vier
andere natuurlijke extracten om preventieve bescherming te bieden tegen de
belangrijkste oorzaken van veroudering en externe milieu-invloeden. De ToGo-Shot is ook volledig vrij van zoetstoffen, kunstmatige kleurstoffen, lactose
en gluten.
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True Beauty
VOOR
SCHOONHEID
VAN BINNENUIT

Bespaar
Laat jouw LR-partner je adviseren
over onze aanbiedingen

True Beauty MAANDSET
5in1 Beauty Elixir
Vervult 5 schoonheidswensen in één dosis:
1. EEN JEUGDIGE UITSTRALING MET MINDER RIMPELS1
2. EEN ZUIVERE, GEZONDE HUID ZONDER IRRITATIES1
3. STRAK LICHAAM MET MINDER CELLULITIS2
4. STERK, GLANZEND HAAR3
5. STERKE, GEZONDE NAGELS4

5in1
Beauty Elixir

81030 | 30 x 25 ml

139,99 €

(18,67 € per 100 ml)

Individuals

1

2 3

VOOR EXTERNE
SCHOONHEID
Voor een optimaal, langdurig resultaat is een alomvattend
schoonheidsmanagement aan te raden. Vul daarom de 5in1 Beauty Elixir –
voor externe schoonheid – aan met jouw dagelijkse verzorgingsroutine – voor
schoonheid van buitenaf. LR LIFETAKT True Beauty biedt een passende
verzorgingsset voor ieder van de 5 schoonheidswensen.

1. Voor een meer jeugdige,
elastische huid met minder
rimpels
Het elektrische Anti-Age-Device
van LR ZEITGARD zorgt met zijn
thermische warmte/koudemethode voor een effectieve
inwerking van de anti-age
ingrediënten in de huidlaag.

2. Voor een nog gezondere,
egalere huid zonder irritaties
Dankzij de speciale
oscillatietechnologie zorgt LR
ZEITGARD 1 voor een
poriëndiepe en zachte reiniging
– tot wel tien keer effectiever
dan normale
reiniging1

Restructuring-Kit

CleansingSystem-Kit
Classic

71007

70036

334,99 €

209,99 €

3. Voor een strakker
lichaam met minder
cellulitis

4. Voor sterker en glanzend
haar

5. Voor sterkere,
gezondere nagels

LR ALOE VIA hydrateert intens
met aloë vera en zorgt voor
een gedefinieerd
lichaamssilhouet door de huid
van de buik, bovenarmen,dijen
en billen strakker te maken.

Het haarverzorgingssysteem van
LR Aloe Via met een unieke
combinatie van aloë vera-gel en 7
natuurlijke oliën voedt,versterkt en
herstelt het haar en beschermt
het tegen haarbreuk.

LR COLOURS Hand & Nail
Serum biedt zachte verzorging
met waardevolle oliën en
vitamines. Nail Therapy
herstelt en verbetert de nagelelasticiteit en -stevigheid.

Aloe Vera
Toning-Set

Aloe Vera
Haarverzorgingsset

Nagel-Set

27529

20763

10406

51,99 €

38,99 €

18,49 €

1

Wetenschappelijk onderzoek door het gerenommeerde Institut Dermatest GmbH. Testperiode: 6 weken (eind januari tot begin maart 2015), aantal proefpersonen: 40.
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Expert Tips
EXPERT ADVIES

„Een alomvattend schoonheidsmanagement begint bij gezonde voeding en
wordt aangevuld met de juiste verzorgingsroutine voor schoonheid van buitenaf
- en het effectieve 5in1 Beauty Elixir voor schoonheid van binnenuit.
In combinatie met de juiste lichaamsbeweging en een evenwichtige levensstijl,
bereik je de beste en meest duurzame resultaten“.
Dr. Sven Werchan, Voedingsdeskundige

Dr. Sven Werchan
Voedingsdeskundige

LEVENSSTIJL
„De huid is de spiegel van de ziel.“ Niets maakt je mooier
dan een goed humeur. Lachen, plezier maken, natuur
en vrienden – waar je ook je plezier uit haalt, het zal
gezien worden.
• Schoonheidsslaapje. Niets regenereert huid en
lichaam meer dan voldoende, rustgevende
slaap. Luister naar ontspannende muziek
gedurende 15 minuten voor het
slapengaan en ga drie keer per week
iets vroeger dan normaal naar bed.
• Zorg voor sereniteit. Vaak is
het heel druk. Dat mag je
stemming niet bederven.
Blijf ontspannen!

VOEDING
Schoonheid begint met voeding: „Je
bent wat je eet“. Hoe meer waardevolle
voedingsstoffen een voedingsmiddel bevat,
hoe beter voor de cellen.
• Geniet van seizoensfruit rijk aan vitamine C.
Aardbeien, kiwi‘s en bessen zijn waardevolle vitamine
C leveranciers. Vitamine C draagt bij tot een normale
collageenvorming voor een normale huidfunctie.
• Drink veel water (1,5-2,5 l per dag). Het houdt de
huid stevig en geeft haar een gezonde uitstraling.

BEWEGING
Regelmatige lichaamsbeweging
verjongt de huid, vanwege o.a.
de toegenomen bloedtoevoer.
• Joggen of wandelen. Reeds 12-15 minuten per
dag hebben reeds zichtbare, positieve effecten,
verstevigen het bindweefsel en verjongen de huid.
• Gezichtsgymnastiek. De training van de
gezichtsspieren leidt aantoonbaar tot minder
mimiekrimpels. De beste oefening is uiteraard een glimlach!

5in1 Beauty Elixir

Het 5in1 Beauty Elixir vervult alle 5
schoonheidswensen tegelijk: jeugdige
uitstraling, zuivere huid, sterk lichaam,
sterk haar en sterke nagels.1-4
Met slechts één dosis per dag activeert
een uniek dubbelcomplex diepgaand
en effectief de schoonheidsprocessen
in het lichaam en beschermt het
preventief tegen de belangrijkste
oorzaken van veroudering. Voor
jeugdige schoonheid op iedere leeftijd.

Jeugdige schoonheid van top tot
teen met slechts één dosis per dag
Toepassingsgebied:
1. Jeugdige uitstraling met minder
rimpels1
2. Een zuivere, gezonde huid zonder
irritaties2
3. S terk lichaam met minder cellulitis 3
4. S terk, glanzend haar4
5. S terke, gezonde nagels 5
Gebruiksaanbeveling:
- Dagelijks één shot drinken
Bijzondere eigenschappen:
- Vrij van
- zoetstoffen
- kunstmatige kleurstoffen
- lactose en gluten
- To go formaat:
- geen koeling nodig
- past in iedere broekzak
- Praktische maandverpakking
- Frisse fruitsmaak

Geselecteerde ingrediënten:
Actief complex
- 2,5 g collageenpeptiden
- 50 mg hylauronzuur
- Koper
- Zink
- 75% vitamine A per dagrantsoen*
- 100% vitamine E per dagrantsoen*
- 100% thiamine per dagrantsoen*
- 100% riboflavine per dagrantsoen*
- 100% niacine per dagrantsoen*
- 100% vitamine B6 per dagrantsoen*
- 100% vitamine B12 per dagrantsoen*
- 100% biotine per dagrantsoen*
- 100% vitamine C per dagrantsoen*
Preventief complex
- 20% Aloë Vera Gel
- Bloedsinaasappelextract
- Bosbessenextract
- Rozenwortelextract
- Extract van groene thee

5in1 Beauty Elixir
81030 | 30 x 25 ml

139,99 €
(18,67 € per 100 ml)

Bespaar
Jouw LR partner adviseert je over
onze aantrekkelijke aanbiedingen

1
Biotine, zink, vitamine A, riboflavine en niacine dragen bij tot het behoud van een normale huid. Koper draagt bij tot het behoud van een normale huidpigmentatie. Vitamine C draagt bij tot een normale collageenvorming voor een normale
huidfunctie. 2 Koper draagt bij tot het behoud van normaal bindweefsel. 3 Biotine en zink dragen bij tot het behoud van normaal haar. Koper draagt bij tot het behoud van normale haarpigmentatie. 4 Zink draagt bij tot het onderhoud van
normale nagels. 5 Vitamine E helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. Thiamine draagt bij tot een normaal energiemetabolisme. Vitamine B6 en B12 helpen vermoeidheid te verminderen. *de referentiehoeveelheid voor de
dagelijkse inname.
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MADE IN GERMANY

„Made in Germany“ is
onze kwaliteitsbelofte
waarop je voor 100% kan
vertrouwen.

!

Huid:
Collageen is het belangrijkste
structurele eiwit van de huid
en is bepalend voor hydratatie
en elasticiteit. Het zorgt voor
structuur, stevigheid en een
hoge vochtretentie. Alleen in een
intacte collageenstructuur kunnen
stoffen zoals hyaluronzuur worden
opgeslagen. Het bijzondere aan
hyaluronzuur is dat het een enorme
hoeveelheid water kan binden.
Hyaluronzuur zit voornamelijk
in de intercellulaire ruimten van
de dermislaag van de huid. De
lichaamseigen productie neemt af
met het ouder worden. Ingrediënten
uit de natuur helpen de huid op een
natuurlijke manier te ondersteunen.

Huidgezondheid:
Een evenwichtige toevoer van
vitaminen en sporenelementen
verbetert de werking van de huid,
helpt haar te beschermen tegen
schadelijke milieu-invloeden en
ondersteunt de celvernieuwing. Vooral
belangrijk zijn: vitamine C, vitamine
A, de B-vitaminen, vitamine E en ijzer
en zink.
Bindweefsel:
Collageenvezels zijn belangrijk voor
het bindweefsel. Ze houden de
huid strak en elastisch. Bindweefsel
bevindt zich in alle organen van het
lichaam. Koper levert een belangrijke
bijdrage aan het bindweefsel en
ondersteunt de lichaamseigen
processen.

Haar:
Biotine speelt een essentiële rol
in het behoud van gezond haar.
De B-vitaminen versterken het
haar, reguleren de talgproductie
en activeren belangrijke
stofwisselingsprocessen in de
haarwortel. Koper reguleert de
stofwisselingsprocessen in het
lichaam en in de haarcellen en
verbetert de haarstructuur.
Nagels:
Voet- en vingernagels bestaan uit
hoornlagen die op elkaar liggen.
Belangrijke voedingsstoffen bereiken
de nagels via de bloedsomloop.
Zink speelt hierbij een centrale
rol. Het draagt bij tot een gezonde
groei en kracht van de nagels.
Collageenpeptiden kunnen ook de
nagelgroei ondersteunen.

Aloe
Vera
Drinking Gel
Het levenselixir voor meer gezondheid1
De Aloë Vera Gel van LR laat je ten volle van je leven genieten:
het voedt, beschermt, regenereert en ondersteunt je lichaam
voor meer gezondheid..1-4

• DE ENERGIELEVERANCIER: De Aloë Vera Drinking Gel
biedt essentiële actieve ingrediënten voor meer energie en
vitaliteit.1
• DE IMMUUNBESCHERMER: De Aloe Vera Drinking Gel
ondersteunt het immuunsysteem.2
• DE REGENERATOR: De Aloe Vera Drinking Gel ondersteunt
de lichaamseigen regeneratieprocessen.3,4
• DE METABOLISME-EXPERT: De Aloe Vera Drinking Gel
stimuleert je stofwisseling.1

ALOE VERA
+ HONING

+ VITAMINE C
+ ZINK

+

+ GEMBER
+ CITROEN
+ SELENIUM

WETENSCHAPPELIJK
BEWEZEN INGREDIËNTEN

De LR Aloë Vera Gel is een echte gezondheidsspecialist door de PLUS aan toegevoegde,
wetenschappelijk bewezen ingrediënten die je in verschillende levenssituaties ondersteunen.
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Kwaliteit en competentie
ontmoeten elkaar bij LR
UNIEK
Alleen de LR Aloe Vera Drinking Gels zijn gecertificeerd door SGS
Institut Fresenius en dragen het IASC zegel:
WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

Hoge productkwaliteit: van pure aloë vera bladgel – zonder aloine*.
Duurzame teelt in Mexico
Zachte verwerking
Hoge productienormen

Kwaliteit is onze topprioriteit.
Van teelt tot eindproduct –
alles bij LR is aan strenge
controles onderworpen.
Dit wordt bevestigd door
het SGS-instituut Fresenius.

JARENLANGE EXPERTISE
Al meer dan 17 jaar expert op het gebied van aloë vera
Een van de modernste productiefaciliteiten voor aloë vera in Duitsland
Gestandaardiseerde interne kwaliteitscontroles
Samenwerking met gerenommeerde experts

HEERLIJKE SMAAK

MADE IN GERMANY

„Made in Germany“ is onze
kwaliteitsbelofte waarop je
100% kan vertrouwen.

De natuurlijke geurstoffen en ingrediënten geven de LR LIFETAKT
Aloë Vera Drinking Gels zijn verschillende smaken

Traditioneel met honing – met een natuurlijke, aangename honingsmaak
Immune Plus – met natuurlijke, lichte gembersmaak
Perziksmaak – met fruitige perziksmaak
Intense Sivera – met een gezonde, natuurlijke netelnoot
Active Freedom – met een natuurlijke, subtiele sinaasappelsmaak

1 Vitamine C in LR Aloë Vera Drinking Gel draagt bij tot een normaal energiemetabolisme.
2 Vitamine C in de LR Aloë Vera Drinking Gel draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem.
3 Vitamine C in LR Aloë Vera Drinking Gel helpt de vermoeidheid te verminderen.
4 Vitamine C in de LR Aloë Vera Drinking Gel draagt bij aan de regeneratie van de gereduceerde vorm van vitamine E.
* Aloïnegehalte onder <0,1mg/L

De Aloe Vera Drinking Gels
van LR LIFETAKT staan op
de Keulse lijst®. De Keulse
lijst® publiceert producten
met een geminimaliseerd
dopingrisico.

Aloe Vera Drinking Gel
De specialist voor jouw
immuunsysteem

De specialist voor jouw
algemene gezondheid

De drievoudige plus voor jouw immuunsysteem:

De drie bouwstenen voor
jouw gezondheid

1. VERSTERKT: Bestaande afweercellen worden versterkt.1

1. VERZORGING: Biedt belangrijke actieve
bestanddelen en ondersteunt het gebruik van
voedingsstoffen. 3,4

2. ACTIVEERT: Het immuunsysteem is geactiveerd.1,2
3. STIMULATIE: De werking van het immuunsysteem wordt ondersteund.1,3

2. BESCHERMING: Ondersteunt het
immunsysteem.5,6

Heerlijk: lichte, natuurlijke gember gecombineerd met frisse citroen en zoete honing.

3. STOFWISSELING: Het
energiemetabolisme wordt ondersteund.3

Gebruik:
– Dagelijks 3 x 30 ml

Heerlijk: Met een aangename, natuurlijke
honingsmaak.
Gebruik:
- Dagelijks 3 x 30 ml

Geselecteerde ingrediënten:
85 % Aloë Vera bladgel
6 % Gember sap
8 % honing
Citroensap
100 % vitamine C per DAH**
100 % zink per DAH**
82% selenium per DAH**

Geselecteerde ingrediënten:
90 % zuivere Aloë Vera bladgel
9 % honing
75 % Vitamine C1 per dagportie**

Aloe Vera Drinking Gel
Immune Plus*
81000 | 1000 ml

€ 35,99

MADE IN GERMANY

Vitamine C, zink en selenium dragen bij tot een normale functie van het immuunsysteem.
Zink heeft een functie in de celdeling.
Vitamine C draagt bij tot een normaal energiemetabolisme.
4
Vitamine C verhoogt de ijzeropname.
5
Vitamine C draagt bij tot een normale collageenvorming voor een normale werking van botten, kraakbeen en huid.
6
Vitamine C draagt bij tot het normaal functioneren van het immuunsysteem.
1
2
3

Aloe Vera Drinking Gel
Traditioneel met honing*

80700 | 1000 ml

€ 31,49

MADE IN GERMANY
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Bespaar
Jouw LR-partner informeert jou over onze
aantrekkelijke sets.

De specialist voor jouw
lichaamsbewustzijn

De specialist voor jouw
bewegingsvrijheid

De specialist voor jouw
vitaliteit

De drievoudige plus voor jouw
lichaamsbewustzijn:

De drievoudige kick voor jouw
bewegingsapparaat:

Met drievoudige power voor meer
vitaliteit:

1. LICHT: Gezond, suikervrij, perfect voor
het figuur.1

1. BEWEEGLIJKHEID: De normale
kraakbeenfunctie wordt ondersteund.3

1. STABILISEERT: Ondersteunt de
normale functie van bloedvaten.6

2. ONDERSTEUNT: ONDERSTEUNT de
energiestofwisseling. 2

2. VERSTERKT: De normale botfunctie
wordt ondersteund.4

2. VERZORGT: Zorgt voor vitamine C en
ondersteunt de opname van ijzer.7

3. STOFWISSELING: Metabolisme wordt
bevorderd.2

3. ENERGIE: Het energiemetabolisme
wordt ondersteund en de vermoeidheid
vermindert. 2,5

3. BESCHERMT: Beschermt cellen tegen
oxidatieve stress.8

Heerlijk: Met fruitige perziksmaak
Heerlijk: met een natuurlijke smaak

Heerlijk: Met een gezonde, natuurlijke
noot van brandnetel.

Gebruik:
- Dagelijks 3 x 30 ml
- Lekker voor volwassenen en kinderen

Gebruik:
- Dagelijks 3 x 30 ml

Gebruik:
- Dagelijks 3 x 30 ml

Geselecteerde ingrediënten:
98 % zuivere aloë-verabladgel
zonder toegevoegde suiker2 (slechts
			0,054 BE)
100 % Vitamine C3 per dagportie**

Geselecteerde ingrediënten:
88 % zuivere Aloë Vera bladgel
		 56 % Vitamine C per dagportie**
		 58 % Vitamine E per dagportie**

Geselecteerde ingrediënten:
		 90 % zuivere Aloë Vera bladgel
		 7 % honing
		 met brandnetelextract

Aloë Vera Drinking Gel
Perziksmaak*

Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom*

Aloe Vera Drinking Gel
Intense Sivera*

80750 | 1000 ml

80850 | 1000 ml

€ 31,49

€ 35,99

MADE IN GERMANY

Vitamine C draagt bij tot een normale functie van het immuunsysteem.
Vitamine C draagt bij tot een normaal energiemetabolisme.
Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor een normale kraakbeenfunctie.
4
Vitamine C draagt bij tot een normale collageenvorming voor een normale functie van de botten.
5
Vitamine C helpt vermoeidheid te verminderen.
6
Vitamine C draagt bij tot een normale collageenvorming voor een normale functie van de bloedvaten.
7
Vitamine C verhoogt de ijzeropname.
8
Vitamine C helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress.
9
Aloë vera bevat van nature suiker.

MADE IN GERMANY

80800 | 1000 ml

€ 35,99

MADE IN GERMANY

1
2
3

*Let op een gevarieerde en evenwichtige voeding alsook een gezonde levensstijl.
**De referentiehoeveelheid voor dagelijkse toevoer.

Mind Master

Mind Master ondersteunt
langdurige fysieke en mentale
prestaties1 en beschermt tegen
oxidatieve stress2.

„Made in Germany“ is onze
kwaliteitsbelofte waarop je100% kan
vertrouwen.
MADE IN GERMANY

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

Kwaliteit is onze topprioriteit.
Van teelt tot eindproduct –
alles bij LR is aan strenge
controles onderworpen.
Dit wordt bevestigd door het
SGS-instituut Fresenius.

De Aloe Vera Drinking Gels
van LR LIFETAKT staan op de
Keulse lijst®. De Keulse lijst®
publiceert producten met een
geminimaliseerd dopingrisico.

Langdurige energie 1 bij regelmatig gebruik
Bescherming tegen oxidatieve stress 2
Toepassingen:
Langdurige energie bij regelmatig gebruik:
– Betere mentale en fysieke prestaties1,3door
B-vitaminen en ijzer4
Bescherming:
– Beschermt tegen oxidatieve stress2
– Levert 100% van de dagelijkse behoefte aan
vitamine E
– Aloe vera bladgel voor het algemene welzijn
Gebruiksaanbeveling:
– 80 ml per dag

!

aangemeld voor een patent***
In twee varianten:
– de klassieker met kracht van
groene thee
– de fruitige variant met
druivensmaak

Geselecteerde ingrediënten:
Met vitaminen & sporenelementen
		
100 % vitamine E per dagportie**
100 % vitamine B1 (Thiamin) per dagportie**
100 % Vitamine B9 (foliumzuur) per dagportie**
100 % Vitamine B12 per dagportie***
30 % ijzer per dagportie**
51 % seleen per dagportie**
Met 36 % aloë-verabladgel

Met druivensap uit
druivensapconcentraat
Met extract van groene thee
Met L-carnitine
Met co-enzym Q10

Mind Master

Formula Green*
80900 | 500 ml

Formula Red*
80950 | 500 ml

per stuk € 14,99
(€ 3,00 per 100 ml)

Vitamine B12 draagt bij tot een normaal energiemetabolisme en tot een normale functie van het zenuwstelsel. Vitamine B12 helpt vermoeidheid te verminderen. 2 Vitamine E helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve
stress. 3 Thiamine en vitamine B12 dragen bij aan de normale mentale functie. 4 IJzer draagt bij aan het normale energiemetabolisme en vermindert vermoeidheid. * Let op een afwisselende en evenwichtige voeding en een
gezonde levenswijze. ** Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor een gemiddelde volwassene. *** Patent-Nr.: DE 10 2013 205 049 A1
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L R L I F E T AK T PRO DU C T EN

Langdurige energiekick 1
To-go-bescherming tegen oxidatieve stress 2,5
Gebruik:
Energiekick
– „Hallo-wach“-cafeïne uit guarana
– Meer prestatiekracht door B-vitamines3

Eenvoudig openen

Toepassingen:
– Een effectieve antioxidantmix2,5 beschermt tegen oxidatieve stress
– Levert o.a. 100% van de dagelijkse behoefte aan vitamine D en E.
– Vitamine C ondersteunt je immuunsysteem5

Zonder water
consumeren

Gebruiksaanbevelingen:
– Leeg de inhoud van een zakje eenmaal per dag direct op de tong en
laat deze in de mond smelten

Presteren met power

80 mg cafeïne uit guarana
Leucine, isoleucine en valine (BCAAs)
Met groene thee-extract
100% vitamine D van de DAH**
100% vitamine E van de DAH**
100% vitamine B1 (thiamine)
van de DAH**
100% vitamine B6 van de DAH**

100% vitamine B12 van de DAH**
25% vitamine C van de DAH**
Met aloë vera-poeder
20% zink van de DAH**
36% seleen van de DAH**
Met co-enzym Q10

Mind Master Extreme
Performance Powder

!

Suikervrij
Praktisch to-go-formaat: past in
iedere broekzak en zorgt voor de
energiekick onderweg1
Met aminozuren leucine,
isoleucine en valine (BCAA)

80980 | 35 g / 14 Sticks à 2,5 g

€ 29,99

(€ 85,69 per 100 g)

MADE IN GERMANY

Cafeïne uit guarana helpt de alertheid en concentratie te verhogen. 2 Cafeïne uit guarana draagt bij aan een verhoogd uithoudingsvermogen. Vitamine E in Mind Master Extreme helpt cellen te beschermen tegen oxidatieve
stress. 3 Thiamine, vitamine B6 en vitamine B12 dragen bij aan de normale mentale functie. 4 Vitamine B12 helpt vermoeidheid te verminderen. 5 Vitamine C draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem en helpt
de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress.
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!

Cistus Incanus

Cistus Incanus is een struik en groeit
op magnesiumrijke gronden in
Zuid-Europa. Voor de Cistus Incanus
extracten van LR LIFETAKT worden
alleen de hoogwaardige, rijke
bladeren gebruikt. Het resulterende
ingrediënt is vele malen sterker dan
de eenvoudigweg verpulverde plant.

Weldadige thee

Praktische capsules

Toepassingen:
– Voor een weldadige warmte.

Toepassingen:
– ondersteuning van het immuunsysteem1

Gebruiksaanbeveling:
– Eén volle theelepel in een mok met
kokend water overgieten, afgedekt
8–10 minuten laten trekken en
vervolgens zeven.

Geselecteerde ingrediënten:
72 % Cistus Incanus extract
100 % vitamine C per dagportie*
20 % zink per dagportie*

Cistus Incanus Thee**

Cistus Incanus
Capsules**

€ 16,99

80325 | 60 capsules / 33,5 g

(€ 6,80 per 100 g)
MADE IN GERMANY

Vitamine C draagt bij aan een normale functie van het immuunsysteem
* Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor een gemiddelde volwassene.
** Zorg voor een afwisselende en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
*** Overeenkomstig wettelijke voorschriften

Gebruiksaanbeveling:
– dagelijks 2 x 1 capsule

Geselecteerde ingrediënten:
95% Cistus Incanusbladeren
5% verfrissende muntbladeren

80404 | 250 g

1

Het lichaamseigen afweersysteem
werkt ononderbroken. De capsules
verrijkt met vitamine C en zink
dragen bij aan de normale functie
van het immuunsysteem.

€ 38,99

(€ 116,39 per 100 g)

MADE IN GERMANY

Colostrum is de eerste moedermelk van de koe. Het voorziet het kalf van
alles wat het nodig heeft. Voor de colostrum producten van LR LIFETAKT
gebruiken we alleen overtollige colostrum van Europese koeien. Alle productiestappen vinden plaats in Duitsland. Naast de kwaliteitscontrole van
LR, controleert het Fresenius Instituut regelmatig iedere verwerkingsstap
van LR LIFETAKT colostrum producten.

Pro12

Colostrum

L R L I F E T AK T PRO D U C T EN

Pro 12 bevat 1 miljard bacteriën per
capsule die door de gepatenteerde
dubbele micro-inkapseling onverteerd op
de plaats van bestemming, in de darm,
arriveren en zo de goede gezondheid
optimaal kunnen ondersteunen.

!

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

De darm is in grote mate
verantwoordelijk voor ons algemeen
welzijn. De menselijke darmwand
bevat goede bacteriën en andere
bacteriën. Het natuurlijke evenwicht
van deze bacteriën heeft een grote
invloed op ons algemeen welzijn.

In vloeibare vorm voor
onmiddellijke consumptie

Biestbevattende capsules, ook
handig voor onderweg

Capsules die het algeheel welzijn
bevorderen

Bijzondere eigenschappen:
– Kwalitatief hoogstaand
– Ontvet
– Van caseïne ontdaan
– Niet-gepasteuriseerd
– Vrij van***
– Residuen van antibiotica
– Anabole-androgene steroïden
– Zonder toegevoegde
– Kleurstoffen
– Bewaarmiddelen

Bijzondere eigenschappen:
– Kwalitatief hoogstaand
– Ontvet
– Zorgvuldig verwerkt
– Vrij van***
– Restanten van antibiotica

Toepassingen:
– Voor uw welzijn

Toepassingen:
– Bevordert het algeheel welzijn bij
onmiddellijke consumptie

Gebruiksaanbeveling:
– dagelijks 2 x 1 capsule

Gebruiksaanbeveling:
– dagelijks 1 capsule
Bijzondere eigenschappen:
– Kwalitatief hoogstaand
– Gepatenteerde micro-inkapseling
– Met voedingsvezels

Toepassingen:
– Voor algemeen welzijn bij continu
gebruik

Gebruiksaanbeveling:
– dagelijks 8 ml
Geselecteerde ingrediënten:
Bevat 100 % vloeibare biest en is een
zuiver biestbevattend natuurlijk
product

Geselecteerde ingrediënten:
800 mg koebiestpoeder per
dagportie

Geselecteerde ingrediënten:
Met 12 bacteriënculturen
Met voedingsvezels

Colostrum Liquid**

Colostrum capsules**

Pro 12 capsules*

€ 57,99

€ 39,99

80361 | 125 ml

80370 | 30 capsules / 15 g

80360 | 60 capsules / 30,9 g

€ 39,99

(€ 31,99 per 100 ml)

(€ 266,60 per 100 g)

(€ 187,67 per 100 g)
MADE IN GERMANY

Bij Colostrum gaat het om een natuurproduct van het hoogste kwaliteitsniveau zonder toevoegingen.
Natuurlijke beïnvloedingen zoals bij vele natuurproducten kunnen de consistentie en smaak licht veranderen per batch.

MADE IN GERMANY
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Capsules met de zwam van het
lange leven

Toepassingen:
– Voor het immuunsysteem1
– Voor een normale energiestofwisseling1
– Voor een normale functie van het
zenuwstelsel2

Toepassingen:
– D raagt bij tot een normale
collageenvorming voor een normale
functie van de bloedvaten1
– D raagt bij aan een normale
energiestofwisseling 3
– Vermindert vermoeidheid en moeheid
– D raagt bij aan het behoud van
normale botten 5 en tanden1
– B eschermt de cellen tegen oxidatieve
stress 4

Bijzondere eigenschappen:
- Zonder toevoeging van kleurstoffen
- Geen conserveermiddelen toegevoegd
Geselecteerde ingrediënten
Uit 21 natuurlijke fruiten groentenconcentraten
100 % van de 10 vitamines:
vitamine D
vitamine E
vitamine B1 (thiamine)
vitamine B2 (riboflavine)
Vitamine B3 (niacine)
Vitamine B5 (pantotheenzuur)
vitamine B6
Vitamine B7 (biotine)
Vitamine B9 (foliumzuur)
Vitamine B12

„Made in Germany“ is onze
kwaliteitsbelofte waarop je100%
kan vertrouwen.

Reishi maakt reeds duizenden
jaren deel uit van de
geneeskundige traditie in het
Verre Oosten omwille van zijn
weldadige eigenschappen.

100 % van uw dagelijkse behoefte
in slechts één theelepel

Gebruiksaanbeveling:
– Dagelijks 1 x 5 ml (1 theelepel)

MADE IN GERMANY

Reishi Plus

Vita Active

Vitamines zijn echte
multitalenten.
Zo ondersteunen vitamine D en
B6 het immuunsysteem1,
vitamine B12 de celdeling en
vitamine B1 de hartgezondheid.
Al deze vitamines vindt u terug
in Vita Active.

Vita Active
Rode Vruchten*
80301 | 150 ml

€ 19,99

Gebruiksaanbeveling:
– Dagelijks 1 x 1 capsule
– Ook geschikt voor veganisten

Geselecteerde ingrediënten:
48 % Reishi-extract
20 % Reishipoeder
75 % vitamine C per dagportie**

Reishi Plus capsules*
80331 | 30 capsules / 15,2 g

€ 38,99

(€ 256,51 per 100 g)

(€ 13,33 per 100 ml)
* Zorg voor een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. ** Referentiehoeveelheid voor dagelijkse inname.
1
Vitamine C draagt bij tot een normale collageenvorming voor een normale werking van bloedvaten, botten, kraakbeen, huid en tanden. 2 Vitatine D helpt bij het behoud van normale botten, spieren en tanden. 3 Vitamine C
draagt bij tot een normaal energiemetabolisme, helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress en vermindert vermoeidheid. 4 Vitamine C helpt de cellen te beschermen tegen oxaidatieve stress.

Capsules voor het
bewegingsapparaat
Toepassingen:
– D raagt bij aan het behoud van
normale botten en spieren 2
– D raagt bij aan een normale
energiestofwisseling7
– O ndersteunt het behoud van
normaal bindweefsel7

De omega-3-vetzuren
eicosapentaeenzuur en
docosahexaeenzuur (EPA en
DHA) spelen een rol bij een
normale functie van het hart5.
Deze hebben bijvoorbeeld in
grote mate een invloed op de
bloedvetwaarden en
ondersteunen de vloeibaarheid
van het bloed.

Capsules voor een gezond hart
Toepassingen:
–D
 raagt bij aan een normale
hartfunctie 5
Gebruiksaanbeveling:
–3
 x 1 capsule per dag

Woman Phyto

Active Freedom bevat
belangrijke voedingsstoffen
zoals vitamine E, D en mangaan.
Mangaan draagt bij aan een
normale energiestofwisseling.

Super Omega

Active Freedom

L R L I F E T AK T PRO D U C T EN

De combinatie van de werkzame
stoffen calcium en vitamine C
zorgt voor maximale
ondersteuning tijdens de
menopauze. De Woman Phyto
capsules bevatten ook extract
van rode klaver.

Capsules ter ondersteuning
tijdens de menopauze
Toepassingen:
– Voor een normale
energiestofwisseling 6
– D raagt bij aan een normale
signaaloverdracht tussen de
cellen 6
Gebruiksaanbeveling:
– 3 x 1 capsule per dag

Gebruiksaanbeveling:
– 3 x 1 capsule per dag

Afkomstig van duurzame visserij
Geselecteerde ingrediënten:
Met isoflanen afkomstig van rode klaver
100 % vitamine D per dagportie**
50 % calcium per dagportie**

Geselecteerde ingrediënten:
50 % Vitamine D per dagportie**
83 % Vitamine E
50 % mangaan

Geselecteerde ingrediënten:
1260 mg omega 3 vetzuren
630 mg EPA
420 mg DHA
117 mg bèta-glucaan

Active Freedom capsules*

Super Omega capsules*
80338 | 60 capsules / 100,8 g

80332 | 90 capsules / 46,8 g

€ 29,99

€ 38,99

€ 27,99

80190 | 60 capsules / 37,2 g
(€ 80,62 per 100 g)

(€ 38,68 per 100 g)

Woman Phyto capsules*
(€ 59,81 per 100 g)

5
EPA en DHA dragen bij tot een normale hartfunctie. Hiervoor is een inname van minimaal 250 mg EPA en DHA per dag vereist. 6 Calcium draagt bij tot een normaal energiemetabolisme en een normale signaaloverdracht
tussen zenuwcellen. 7 Mangaan draagt bij tot een normaal energiemetabolisme en normale bindweefselvorming. 8 Thiamine en vitamine B12 zorgen voor een normale energiestofwisseling en psychische functie. Thiamine
draagt bij tot een normale functie van het zenuwstelsel en tot een normale hartfunctie. 9 Vitamine D en vitamine B6 dragen bij tot de normale werking van het immuunsysteem. 10 Vitamine B12 heeft een functie in de
celdeling.
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Herbal Fasting

Fiber Boost

Voedingsvezels zijn complexe
koolhydraten en vormen een
belangrijk bestanddeel van onze
voeding. Fruit, groenten en
volkorengranen en spelen een
belangrijke rol bij de normale
spijsvertering.

Veel drinken is erg belangrijk voor
het organisme. De caloriearme
combinatie van kostbare kruiden
vormt het allerbeste alternatief
voor water.

Voedingsvezels tegen trek.

Eenvoudig te bereiden thee

Toepassingen:
– D raagt bij aan een normale
stofwisseling van macrovoedings
stoffen. Eiwitten, koolhydraten en
vetten worden beter opgenomen door
het lichaam1.
– D raagt bij aan de instandhouding van
de normale bloedsuikerspiegel. Dit
voorkomt dat u trek krijgt1.

Toepassing:
– Voorziet het lichaam van voldoende
vloeistof tijdens een dieet

Gebruiksaanbeveling:
–	R oer 2 afgestreken maatlepels
poeder in 200 ml lactosevrije,
magere melk of water.

Gebruiksaanbeveling:
– 1 tot 2 volle theelepels in een grote
kop met kokend water toevoegen
(ca. 200 ml), 5–7 minuten bedekt
laten trekken.
– Dagelijks 3–4 kopjes

Geselecteerde ingrediënten:
Hoog gehalte voedingsvezels
uit 3 verschillende bronnen
Natuurlijke zoete smaak van stevia**
108 % chroom per dagportie**

Geselecteerde ingrediënten:
Groene thee
Mateblaadjes
Lapachorinde
Brandnetelbladeren
Rooibosthee
Citroengras
Zoethoutwortel

Fiber Boost
Drinkpoeder*

Kruidenthee*

€ 24,99

(€ 8,80 per 100 g)

MADE IN GERMANY

„Made in
Germany“ is onze
kwaliteitsbeloftewaarop
je100% kan vertrouwen.

80630 | 210 g

80205 | 250 g

€ 21,99

(€ 11,90 per 100 g)

1
Chroom draagt bij tot een normaal macronutriëntenmetabolisme en tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. 2 Eiwitten dragen bij tot het behoud en de
toename van de spiermassa en tot het behoud van normale botten. 3 Vitamine B6 draagt bij tot een normaal eiwit- en glycogeenmetabolisme en reguleert de hormonale
activiteit. * Zorg voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. ** Referentiehoeveelheid voor dagelijkse inname.

Eiwitten zijn verbindingen uit
aminozuren en vervullen
verschillende essentiële
functies in het lichaam.

Drankpoeder voor
spieropbouw
Toepassingen:
– D raagt bij aan het behoud en de toename van de
spiermassa 2
– D raagt bij aan een normale energie-, eiwit 3- en
glycogeenstofwisseling
– D raagt bij aan het behoud van goede botten 2
Gebruiksaanbeveling:
–	D agelijks één maatlepel (12,5 g) in 100 ml water
of 125 ml magere melk roeren.

Pro Balance

Protein Power

L R L I F E T AK T PRO D U C T EN

Pro Balance schenkt uw lichaam
waardevolle basismineralen en
sporenelementen voor een
inwendig evenwicht6.

Tabletten voor een evenwichtige zuurgraad
Toepassingen:
– Voor een normale functie van het zenuwstelsel 3
– Voor een normale spierfunctie 3
– D raagt bij aan een elektrolytenevenwicht4
– Voor een normale energiestofwisseling 5
– D raagt bij aan een normale energiestofwisseling van
macrovoedingsstoffen 2
– D raagt bij tot goede botten en tanden 5
Gebruiksaanbeveling:
– dagelijks 3 x 4 tabletten

Bijzondere eigenschappen:
-	Protein Power van LR LIFETAKT staat op de Keulse lijst®.
De Keulse lijst® publiceert producten met een
geminimaliseerd dopingrisico.

Bijzondere eigenschappen:
– Kwalitatief hoogstaand
–	Afgestemde mineralen en sporenelementen
– Waardevolle combinatie van
		 citraat, carbonaat en gluconaat
–	Lactosevrij

Geselecteerde ingrediënten:
80 % zuivere eiwitten
5 verschillende
eiwitcomponenten
23 % magnesium per dagportie** (gebaseerd op de
toevoeging van 125 ml melk)
29 % vitamine B6 per dagportie** (gebaseerd op de
toevoeging van 125 ml melk)

Geselecteerde ingrediënten:
Mineralen en sporenelementen
15 % kalium per dagportie**
53 % magnesium per dagportie**
87 % calcium per dagportie**
45 % koper per dagportie**
150 % chroom per dagportie**
160 % molybdeen per dagportie**

Protein Power
Drinkpoeder vanille*

ProBalance tabletten*

€ 44,99

(€ 13,09 per 100 g)

80550 | 375 g

80102 | 360 tabletten / 252 g

€ 32,99

(€ 12,00 per 100 g)

Kalium ondersteunt de normale werking van het zenuwstelsel en de spieren. 6 Magnesium helpt vermoeidheid te verminderen en draagt bij aan de elektrolytenbalans. 7
Calcium draagt bij aan een normaal energiemetabolisme en is nodig om normale botten en tanden te behouden.

5
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Figu Active

De romige Figu Active-producten zijn snel en eenvoudig
te bereiden. Deze lekkere maaltijdvervanger is
verkrijgbaar in tal van smaakcombinaties.

!

Slechts 224–230 kcal per portie: 28 g Figu Active
Shake + 250 ml Lactosevrije melk 1,5% vet

1 shake =
1 maaltijd 1

Romige maaltijd
Toepassing:
–H
 et vervangen van twee maaltijden per dag zorgt voor
gewichtsafname.
–H
 et vervangen van één maaltijd per dag zorgt voor
gewichtsbehoud.
Gebruiksaanbeveling:
–V
 ervang een gewone maaltijd door een shake.
–3
 eetlepels (28 g poeder) in 250 ml magere,
lactosevrije melk roeren
Bijzondere eigenschappen:
–	Lactosevrij
–	Glutenvrij
–	Zonder toegevoegde bewaarmiddelen
– Zonder toegevoegde suiker (bevat van nature suiker)

Geselecteerde ingrediënten:

Evenwichtige samenstelling van voedingsstoffen
Plantaardige en dierlijke
eiwitten. Van nature aanwezige suikers

Figuactiv Shakes
MADE IN GERMANY

„Made in Germany“ is
onze kwaliteitsbelofte
waarop je100% kan
vertrouwen.

Aardbei-banaansmaak
80201 | 450 g blik

Vanillesmaak

80280 | 450 g blik

Latte Macchiatosmaak
80203 | 450 g blik

per stuk € 39,99
(€ 8,89 per 100 g)
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De Figu Active Flakes zijn een muesliachtige maaltijdvervanger die u
optimaal ondersteunen bij het afvallen
of het behouden van uw gewicht*.

!

Slechts 223 kcal per portie:
35 g Figu Active Flakes
+ 200 g magere, lactosevrije
natuuryoghurt met 1,5 % vet

1 shake =
1 maaltijd 1

Muesli maaltijd
Toepassing:
– H et vervangen van twee
maaltijden per dag zorgt voor
gewichtsafname.
– H et vervangen van één maaltijd per dag zorgt
voor gewichtsbehoud.
Gebruiksaanbeveling:
– Vervang één gewone maaltijd door de flakes.
– 3 eetlepels (35 g) in 200 g magere, lactosevrije
natuuryoghurt roeren.
Bijzondere eigenschappen:
–	Lactosevrij

Geselecteerde ingrediënten:
Evenwichtige samenstelling van
voedingsstoffen

Figu Active Flakes
Crunchy Cranberry
80295 | 450 g blik

€ 39,99

(€ 8,89 per 100 g)

1
 Gebaseerd op één van drie doorsneemaaltijden per dag bij een energietoevoer van 2.000 kcal per dag; * Het vervangen van één van de dagelijkse maaltijden in kader van een caloriearme
voeding door zulke maaltijdvervanging draagt bij tot het behoud van het gewicht na gewichtsverlies. Het vervangen van twee van de dagelijkse maaltijden in kader van een caloriearme voeding
door zulke maaltijdvervanging draagt bij tot gewichtsverlies. Om de aangegeven werking te bereiken, dienen dagelijkse één tot twee maaltijden vervangen te worden.

Figu Active

De Figu Active Soepen zijn warme
maaltijdvervangers die u ondersteunen bij het
afvallen of het behouden van uw gewicht*.
Deze maaltijd is verkrijgbaar in drie hartige
varianten zodat u voldoende kunt afwisselen.

!

Slechts 208 – 214 kcal per portie:
57 g Figu Active Soep + 300 ml water

1 soep =
1 maaltijd 1

Hartige warme maaltijden
Toepassing:
–	H et vervangen van twee maaltijden zorgt voor
gewichtsafname.
–	H et vervangen van één maaltijd zorgt voor
gewichtsbehoud.
Gebruiksaanbeveling:
– Vervang één gewone maaltijd door een soep.
– Klop hiervoor 4 eetlepels (57 g poeder) met de garde in
300 ml warm water.

Bijzondere eigenschappen:
–	Lactosevrij
–	Glutenvrij
Geselecteerde ingrediënten:
Evenwichtige samenstelling van voedingsstoffen

Figuactiv Soepen

Tomatensoep “Mediterranée”

MADE IN GERMANY

80209 | 500 g blik

Aardappelsoep “Auberge”
80208 | 500 g blik

Groenten-currysoep “India”
80210 | 500 g blik

per stuk € 39,99
(€ 8,00 per 100 g)
1

Gebaseerd op één van drie doorsneemaaltijden per dag bij een energietoevoer van 2.000 kcal per dag

L R L I F E T AK T PROD U KT E | 57

De Figu Active Repen vervangen een
volwaardige maaltijd en zijn ideaal voor
onderweg.
Kies uit drie lekkere varianten!

!

Slechts 224 – 226 kcal per reep.

1 reep =
1 maaltijd 1

Een handige oplossing voor onderweg
Toepassing:
–	H et vervangen van twee maaltijden
per dag zorgt voor gewichtsafname.
–	H et vervangen van één maaltijd per
dag zorgt voor gewichtsbehoud.
Gebruiksaanbeveling:
– Vervang één gewone maaltijd door een
reep.

Geselecteerde ingrediënten:
Evenwichtige samenstelling van voedingsstoffen

Figuactiv Bar
Nougatsmaak
80271 | 6 x 60 g

Aardbei-yoghurtsmaak

80284 | 6 x 60 g

Crunchy Caramel-smaak

80272 | 6 x 60 g

per stuk € 27,99
(€ 7,78 per 100 g)

CARE
HOOGWAARDIGE VERZORGING
VOOR IEDERE HUIDBEHOEFTE
Met de verzorgende en regeneratieve kracht van
aloë vera naar een natuurlijk mooie en gezonde
huid: LR ALOE VIA. Voor jong en oud, de verzorging
voor iedere huidbehoefte biedt voor iedereen
bescherming en verzorging van top tot teen.
De alomvattende anti-age behandeling voor een
jeugdig uitziend gelaat: LR ZEITGARD. Het
professionele totaalconcept biedt professionele
tools en een passende anti-age verzorging voor een
duurzame jeugdige uitstraling van de huid, in
slechts drie stappen.
De functionele speciale verzorging LR
MICROSILVER PLUS met zijn combinatie van
werkzame stoffen MICROSILVER BGTM, panthenol
en zinkverbindingen, biedt antibacteriële
bescherming en optimale verzorging voor een
geïrriteerde en gestresseerde huid.

LR
Aloe Via

L R AL OE VIA

Uw weg naar
natuurlijk schoon
verzorgde huid

%

A l o e Ve r a

BIO

Extracts

Hoog aandeel Aloë Vera voor bijzonder
milde, intensieve verzorging en regeneratie
– ook ideaal voor de gevoelige huid.
Verrijkt met verzorgende
Bio-extracten – Speciaal op de
specifieke zorgbehoeften afgestemd

LR ALOE VIA staat voor Kwaliteit „Made in
Germany“. Dat is onze belofte waarop u voor
100% kan vertrouwen.
MADE IN GERMANY

Onze Aloë Vera Gel wordt continu getest door de
prestigieuze International Aloe Science Council (IASC)
– van teelt tot verwerking

gistere

d

re

De huidverdraagzaamheid van alle Aloë vera producten
wordt door het gerenommeerde, onafhankelijke
Instituut Dermatest en Derma Consult bewezen

for patent

28 LR ALOE VIA producten zijn dankzij hun unieke
werkstofcombinatie van Aloë Vera-Gel en
verscheidene Bio-extracten als patent aangemeld.

Met de verzorgende en regeneratieve kracht van Aloë Vera naar een
natuurlijk mooie en gezonde huid – daarvoor staat LRALOE VIA. Of
het nu voor jong is of oud, in ons productgamma vindt ieder het
juiste voor zijn zorgbehoeften. Om steeds van kop tot teen met het
beste van aloë vera verzorgd te zijn.
De basis van onze productbelofte: een zorgconcept dat al op veel
vertrouwen heeft kunnen rekenen. Aloë Via combineert het beste van
Aloë Vera – haar gel – met de 15-jarige Aloë Vera
verzorgingsdeskundigheid van LR. Een hoog Aloë Vera-gehalte,
bewezen werkstofcombinaties en de natuurlijke kracht van
waardevolle bio-extracten maken de LRALOE VIA-verzorgingsserie
uniek en divers in haar effecten:
• Regenereert
• Hydrateert
• Verzacht
• Beschermt
Regelmatige controles van de International Aloë Vera Science
Council (IASC) garanderen je een hoge kwaliteit van onze Aloë Vera
– van teelt tot verwerking. Het onafhankelijke Instituut Dermatest
bevestigt de huidverdraagzaamheid. 28 LRALOE VIA producten zijn
dankzij unieke werkstofcombinaties van Aloë Vera-gel en
verscheidene Bio-extracten als patent geregistreerd.
Vind je weg naar een natuurlijk schoon verzorgde huid – met
LRALOE VIA.
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LR Aloe Via
Veelvoudige Aloë Vera
verzorging van kop tot teen

Regeneratie en verzorging
Maak gebruik van de natuurlijke regeneratieve kracht van Aloë Vera voor bijzonder gevoelige of gestresste huid. De Aloë Vera producten
leggen zich als een beschermende film op de huid, koelen, kalmeren en stimuleren regeneratie.

Special
Care

Oral
Care

LR ALOE VIA
Speciale verzorging

LR ALOE VIA
Mond- en Tandverzorging

Voor een gezond
huidgevoel

Voor een schone,
gezonde lach

Face
Care

Body
Care

LR ALOE VIA
Gezichtsverzorging
en -reiniging

LR Aloe Via
Lichaamsverzorging
en -reiniging

Voor een stralend
schoon gezicht

Voor merkbaar
zachte huid

L R AL OE VIA

Individuele verzorging en bescherming
Aloë Vera is een echt multitalent. Het beïnvloedt niet alleen regeneratie en hydratatie, maar ook anti-inflammatie. Dit multitalent kan je
gemakkelijk van kop tot teen gebruiken voor het volledige gezin.

Hair
Care

Men
Care

LR ALOE VIA
Haarverzorging

LR ALOE VIA
mannenverzorging

Voor glanzend,
soepel haar

Voor frisse,
verzorgde mannenhuid

Baby & Kids

Care

Sun
Care

LR ALOE VIA
Babyverzorging

LR ALOE VIA
zonnebescherming

Voor zachte
beschermde babyhuid

Voor gezonde,
zonbeschermde huid
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Special
Care

L R AL O E V I A SPE C I AL E V E RZ ORGIN G

Voor een
gezond
huidgevoel

Speciale Verzorging

LR ALOE VIA Speciale Verzorging
– In het bijzonder rustgevend en
regenererend voor de gestresste huid
en huidirritaties. De LR ALOE VIA
producten leggen zich als een
beschermende film op de
beschadigde huid, koelen, kalmeren
en bevorderen de regeneratie.
Ze wordt daarbij ondersteund door
specifieke werkcomplexen en
rustgevende kruidenessenties.

83%

A l o ë Ve r a

90%

79%

A l o ë Ve r a

A l o ë Ve r a

MADE IN GERMANY

„Made in Germany“ is onze
kwaliteitsbelofte waarop je 100% kan
vertrouwen.

Alle producten
zijn ook
beschikbaar in set.
Zie pagina 76.

Aloë Vera
Snelle
Noodgevalspray

Aloë Vera
vochtinbrengend
gelconcentraat

Aloë Vera
beschermende
Propolis Creme

Lichte spray voor het hele lichaam
• Met 83 % aloë veragel, 11
traditionele kruidessenties en de
bijenlijm propolis.
• Bedekt de huid als een
beschermingslaag, verzacht en
koelt. Ondersteunt het natuurlijke
regeneratieproces van de huid.
• Geproduceerd zonder toevoeging
van parfumoliën.

Verfrissende gel voor droge,
geïrriteerde huid
•M
 et bijzonder hoog aandeel aloë
veragel van 90%
• Voorziet de huid van intense
hydratatie.
• Koelt, verzacht en verfrist.
• Geproduceerd zonder toevoeging
van parfumoliën.

Rijkelijke crème voor bijzonder
droge, zorgbehoevende huid.
• Met 79 % aloë vera en
bijenlijmextract propolis
• Voedt de huid intensief
en versterkt je natuurlijke
afweerwerking.
• Zorgt voor fluweelzachte
gladheid en een aangenaam
huidgevoel.

20600 | 400 ml

20601 | 100 ml

20602 | 100 ml

€ 22,99

€ 16,79

€ 20,99

(€ 5,75 per 100 ml)
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Special
Care
Een doos voor alle gevallen: Bij huidirritatie ondersteunen drie
LR ALOE VIA specialisten de natuurlijke huidregeneratie – en dat
met een maximum aan verzorging. De Special Care Box is het
perfecte SOS-verzorgingspakket voor thuis en onderweg.

JE BESPAART PER SET
De SOS-verzorging
voor alle gevallen

Aloë Vera
speciale verzorgingsbox
20650
Aloë Vera met propolis · 100 ml
€ 20,99
Aloë Vera concentraat · 100 ml
€ 16,79
Aloe Vera Emergency Spray
€ 11,99
in de handige 150 ml fles (speciale
grootte, enkel verkrijgbaar in de box)

Totaal eenheidsprijzen
Set voordeelprijs slechts

€ 49,77

€ 41,99

Voor snelle
hulp in het
dagelijkse leven

L R AL O E V I A SPE C I AL E V E RZ ORGIN G

gepatenteerd
product
sinds oktober
2018*

MADE IN GERMANY

„Made in Germany“ is onze
kwaliteitsbelofte waarop je 100% kan
vertrouwen.

60%

A l o ë Ve r a

45%

A l o ë Ve r a

20%

A l o ë Ve r a

Aloe Vera
ontspannende
thermolotion

Aloë Vera
multifunctionele MSM
lichaamsgel

Aloë Vera
Regulerende
DermaIntense crème

Verwarmende lotion voor gespannen
spieren
• Met 45% aloë veragel en
natuurlijke etherische oliën
• Met aanhoudend warmte-effect
om gespannen spieren los te
maken
• Ondersteunt de doorbloeding van
de huid en voorziet soepelheid
• Bijzonder efficiënt in combinatie
met een intense massage

Snel absorberende, koelende gel
crème voor gestresste
spier- en gewrichtsdelen
• 60% Aloe Vera-Gel, een speciale
MSM-zwavelverbinding,
berendruifbladeren en wilgenbastextract
• Geeft de huid stevigheid en
elasticiteit

Extra rijke crème voor zeer gestresste
huid
• 20% Aloë Vera-gel en een
werkstofcomplex van Vitamine B12,
teunisbloemolie en mahonie-extract
• Verzacht en biedt een intensieve
vochtigheid
• Activeert huidregeneratie en
vermindert huidruwheid, roodheid en
schilfering *
• De huid is geregenereerd en weer in
natuurlijk evenwicht
• Geproduceerd zonder parfumolie

20603 | 100 ml

20604 | 200 ml

20606 | 50 ml

€ 16,79

€ 26,99

€ 36,49

* Europa Patent EP 2 399 648 B1
**	Studie uitgevoerd door Dermatest in mei 2010 bij 20 proefpersonen.

(€ 13,50 per 100 ml)

(€ 72,98 per 100 ml)
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Face
Care

L R AL O E V I A G E Z I C H T SV E RZ O RG I N G E N REIN IGIN G

Gezichtsverzorging en -reiniging

LR Aloë Via gezichtsverzorging en reiniging – met aloë vera voor
een goede vochtbalans. In combinatie met hoogwaardige
ingrediënten zoals biologisch olijfolie-extract in een uniek recept,
zorgt het dagelijks voor de juiste balans van de gezichtshuid. Er gaat
niets boven het goede gevoel van een mooie en gezonde huid.

Voor een
stralend
schoon
gezicht

MADE IN GERMANY

„Made in Germany“ is onze
kwaliteitsbelofte waarop je 100% kan
vertrouwen.

50%

50%

A l o ë Ve r a

A l o ë Ve r a

50%

A l o ë Ve r a

JE BESPAART PER SET

Complete verzorging
voor schone, stralende
huid
Aloë Vera
Gezichtsverzorgingsset
Dagcrème · 50 ml
Nachtcrème · 50 ml
Oogcrème · 15 ml

€ 22,99
€ 22,99
€ 23,99

Totaal eenheidsprijzen

€ 69,97

Set voordeelprijs slechts

20707

€ 62,99

Aloë Vera
Multi-actieve
Dagcrème

Aloë Vera
Regenererende
Nachtcrème

Aloë Vera
Huidverfijnende
Oogcrème

Lichte verwentextuur voor overdag
• Met 50% Aloë Vera gel, bio-olijven
extract en druivenpitolie
• Geeft intensieve vochtigheid en
bewaart de natuurlijke vochtbalans
• Beschermt de huid tegen externe
invloeden
• De huid is soepel en de teint straalt

Rijke, heerlijk geurende
gezichtscrème voor ,s nachts
• Met 50% Aloë Vera gel, bio-olijven
extract en olijfolie
• Voedt en regenereert de huid
• Verbetert de natuurlijke functies van
de huid ’s nachts
• De huid voelt vernieuwd en soepel

Intensieve verzorging voor de tere
huid rond de ogen
• Met 50% Aloë Vera, biologisch
olijven-extract en haloxyl
• Zorgt voor vochtigheid
• Reduceert donkere oogkringen en
verstevigt de huid
• De huid rondom de ogen ziet er
gestroomlijnd en fris uit

20674 | 50 ml

20675 | 50 ml

20677 | 15 ml

€ 22,99

€ 22,99

€ 23,99

(€ 45,98 per 100 ml)

(€ 45,98 per 100 ml)

(€ 159,93 per 100 ml)

69

Face
Care
Het belangrijkste ingrediënt van onze skin
care lijn – pure Aloë Vera gel – bezit naast
zijn regenererende en verzorgende
werking vooral veel vochtigheid. Voor een
zeer bijzondere vochtigheidsboost en
pure verfrissing.

Voor die
extra portie
hydratatie &
frisheid

MADE IN GERMANY

„Made in Germany“ is onze
kwaliteitsbelofte waarop je 100% kan
vertrouwen.

50%

A l o ë Ve r a

50%

A l o ë Ve r a

Aloë Vera
Verfrissende
Gelcrème

Aloë Vera
Express Vochtigheidsgezichtsmasker

Lichte, gemakkelijk absorberende
sorbet textuur voor het gezicht
• 50% Aloë vera gel en bio-olijven
extract
• Zorgt voor intensief vocht met een
extra frisse kick
• Revitaliseert de teint en beschermt
de huid tegen vrije radicalen
• De huid ziet er fris uit en de teint
straalt

Verfrissende gel crème voor het gezicht
• 50% Aloë Vera gel, bio-wildrozen extract
en een werkstofcombinatie van Aquaxyl
en Aquapront™
• Geeft de huid tot wel 95% meer
vochtigheid in slechts 3 minuten*
• Verbetert de huidelasticiteit en de
vochtigheidsbalans
• De huid ziet er fris uit en straalt

20679 | 50 ml

20689 | 75 ml

€ 23,99

€ 18,99

(€ 47,98 per 100 ml)
* Bevestigd op basis van een Corneometer-meting bij 20 proefpersonen, door het Instituut Dermatest in januari
2017

(€ 25,32 per 100 ml)

L R AL O E V I A G E Z I C H T SV E RZ O RG I N G E N REIN IGIN G
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Zachte reiniging is
de basis voor
effectieve zorg
Een stralend mooi gezicht heeft niet
alleen voldoende verzorging nodig – de
basis van alle zorgroutines is de
reiniging. En dat ’s morgens en ’s
avonds!

50%

50%

A l o ë Ve r a

A l o ë Ve r a

50%

A l o ë Ve r a

30%

A l o ë Ve r a

Aloë Vera
Huidverfijnende
Gezichtspeeling

Aloë Vera
Reinigende
Facial Toner

Aloë Vera
Balancerende
Reinigingsmelk

Aloë Vera
Verzorgende
Reinigingsdoekjes

Zachte gel textuur voor het gezicht
• 50% Aloë Vera gel, bio-wildrozenextract en plantaardige
peelingkorrels
• Verwijdert roos en stimuleert de
bloedsomloop
• Verfijnt de teint zonder de
natuurlijke balans van de huid te
beïnvloeden
• De huid voelt zacht aan en de teint
straalt

Alchoholvrij gezichtswater voor de
gezichtsreiniging
• 50% Aloë Vera gel en bio-wildrozen
extract
• Verwijdert make-upresten en
dagelijks vuil uit de poriën
• Verzacht, verfrist en zorgt voor een
klare huid
• Hydrateert

Milde reinigingsmelk voor het gezicht
•5
 0% Aloë Vera gel en biowildrozen-extract
•R
 einigt de huid zacht en verwijdert
make-up en vuil
•B
 ehoudt de natuurlijke vochtbalans
van de huid

Zachte soft-vlies-reinigingsdoekjes
voor gezicht en handen, praktisch en
voor onderweg
• 30% Aloë Vera gel en bio-wildrozen
extract
• Reinigt de huid grondig en zacht
• Verwijdert make-up zonder de huid
uit te drogen

20673 | 75 ml

20671 | 200 ml

20670 | 200 ml

20672 | 25 st

€ 14,49

€ 14,49

€ 14,49

€ 6,29

(€ 19,32 per 100 ml)

(€ 7,25 per 100 ml)

(€ 7,25 per 100 ml)

Face
Care

Aloe Vera Magic Bubble Mask

Het nieuwe Aloe Vera Magic Bubble Mask biedt dieptereiniging
met extra belevingsfactor. Onmiddellijk na het aanbrengen wordt
het masker binnen enkele seconden omgevormd tot een schuim
van duizenden kleine knetterende luchtbelletjes. Het gelaatsmasker
bevrijdt zo de huid van vuile stoffen uit de lucht en van dode
huidcellen. Bovendien vormt het een ondoordringbare laag op de
huid, die voorkomt dat vuile stoffen zich vestigen op de huid. De
huid is intensief en zichtbaar gevitaliseerd!

Voor een fris,
stralend en zuiver
gelaat

MADE IN GERMANY

1DETOX

Gember- en Moringa-extract
verwijderen dode huidcellen en
milieuverontreinigende stoffen
en voorkomen aan de hand van
een lotusactig effect dat andere
verontreinigende stoffen zich op de huid
vestigen.

„Made in Germany“ is onze
kwaliteitsbelofte waarop je 100%
kan vertrouwen.

2HYDRATATIE
Aloe Vera hydrateert intens en
ondersteunt de regeneratie
van de huid.

3

BUBBLE BOOSTER
De Bubble Booster verhoogt de zuurstof toevoer en creëert
kleine belletjes die het ontgiftende en hydraterende effect
versterken. Dit maakt het eenvoudiger om onzuiverheden te
verwijderen en om intens te hydrateren.

Aloe Vera
Magic Bubble
Mask
Diepwerkend en diepreinigend Detox
schuimmasker voor het gezicht
• Met moringa extract, gember
extract, Aloë Vera gel en Bubble
Booster
• Voorkomt dat vuile stoffen zich
vestigen op de huid
• Hydrateert
• D e huid is fris en stralend mooi
20789 | 50 ml

€ 21,99

Body
Care
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Lichaamsverzorging- en reiniging

LR ALOE VIA lichaamsverzorging- en reiniging – dat is
verfrissende reiniging, intensieve verzorging en definiëring van het
silhouet met het beste van Aloë vera. Speciale recepten reinigen de
huid zacht, stabiliseren de vochtbalans en maken de
lichaamscontouren glad.

Voor
merkbaar
zachte huid

69%

MADE IN GERMANY

A l o ë Ve r a

„Made in Germany“ is onze
kwaliteitsbelofte waarop je 100%
kan vertrouwen.

30%

A l o ë Ve r a

35%

A l o ë Ve r a

JE BESPAART PER SET

All-round zorg
voor zachte huid
Aloë Vera
Lichaamsverzorgingsset
Zachte huidcrème · 100 ml
Handcrème · 75 ml
(zie pagina 80)
Verfrissende
gel crème · 50 ml
(zie pagina 76)
Totaal eenheidsprijzen
Set voordeelprijs slechts

20708
€ 11,49
€ 10,49
€ 23,99

€ 45,97

Aloë Vera
Zachte
Huidcrème

Aloë Vera
Vochtinbrengende
bodylotion

Aloë Vera
Reparerende
Voetverzorging

Rijke, niet-vette crème voor gezicht
en lichaam
• Met 35% Aloë Vera gel en bio
magnolia extract
• Zorgt voor intensieve vochtigheid
• De huid is zijdezacht
• Trekt snel in

Gemakkelijke, snel indringende
balsem voor het lichaam
• Met 69% Aloë Vera gel en biomagnolia extract
• Voedt en verzorgt intens
• Verbetert de vochtbalans van de
huid
• De huid wordt soepel gehouden

Snel intrekkende crème
voor schrale, ruwe voeten
• Met 30% Aloe Vera-gel en bio
Magnolia-extract
• Regeneert ruwe, rauwe en
bijzonder droge huid
• Zorgt voor intensieve hydratatie
• De huid voelt soepel en is mooi
verzorgd

20631 | 100 ml

20639 | 200 ml

27517 | 100 ml

€ 11,49

€ 17,79

€ 11,99

€ 41,49

(€ 8,90 per 100 ml)

Body
Care

Voor delicate
aanrakingen

Aloë Vera handcrème verwent, voedt en verzacht handen met kloven –
dag na dag. De samenstelling van aloë vera en bio calendula-extract
draagt bij aan de regeneratie van de huid. Bovendien hydrateert Aloë
Vera. Op deze manier worden zelfs ruwe, gestresseerde handen weer
zacht en soepel verzorgd.

35%

40%

A l o ë Ve r a

A l o ë Ve r a

Aloë Vera
Zachte
Handcrème

Aloë Vera
Extra Rijke
Handcrème

Snel absorberende crème voor de
handen
• Met 35% Aloë Vera en biocalendula extract
• Voedt en hydtrateert
• De handen zijn zacht en soepel

Rijke, snel absorberende crème voor
bijzonder droge handen
•M
 et 40% Aloë Vera en biocalendula extract
•V
 erzorgt intensief en beschermt de
huid
•O
 ndersteunt de regeneratie van
schrale huid

20610 | 75 ml

20613 | 75 ml

€ 10,49

(€ 13,99 per 100 ml)

€ 11,49
MADE IN GERMANY

(€ 15,32 per 100 ml)

MADE IN GERMANY
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Effectieve zorg
voor gedefinieerde
silhouetten
De volgende twee verzorgingsproducten dragen bij tot een strak
huidgevoel en een egale teint. De Aloë Vera met groene thee-extract
en high-performance werkstofcomplexen helpen jou lekker in je vel
te voelen.

30%

A l o ë Ve r a

30%

A l o ë Ve r a

Wetenschappelijke
studie* bevestigt de
vormende werking
van de lichaamsgels
• 100% van de testpersonen bevestigt
dat het huidgevoel verbetert
•7
 0% bevestigt dat de huid
elastischer werkt
•7
 0% zegt dat de huid er zichtbaar
strakker en steviger uitziet

*	Wetenschappelijke studie, uitgevoerd door het
Instituut Dermatest in Maart 2017 bij 20
proefpersonen door dagelijkse meting van de
buikomvang.

Aloë Vera
Vormende
Lichaamsgel

Aloë Vera
Corrigerende
Lichaamscrème

Snel absorberende, verfrissende gel
voor de buik, bovenarmen en dijen
• Met 30% Aloë Vera gel, biogroene-thee extract en Intenslim®werkstof complex
• Verbetert de elasticiteit van het
weefsel
• Ondersteunt de vermindering van
de tailleomtrek bij regelmatig
gebruik
• Versterkt en verstevigt de huid bij
regelmatig gebruik

Rijke crème voor de dijen en billen
• Met 30% Aloë Vera gel, biogroene-thee extract en Legance®werkstof complex
• Reduceert de opslag van
vetophopingen
• Verbetert de elasticiteit en gladheid
van de huid
• Het uiterlijke verschijnigsbeeld van
de huid is gelijkmatiger en is
gladder

27536 | 200 ml

27535 | 200 ml

€ 29,99

(€ 15,00 per 100 ml)

(€ 15,00 per 100 ml)

• 95% van de proefpersonen
bevestigt, dat het huidgevoel
verbetert
• Bij 85% van de proefpersonen kon
een verbeterde huiddichtheid
worden gedetecteerd door middel
van objectieve huid-ultrasonemetingen, wat een belangrijk
criterium is voor een stevigere,
gladdere en meer elastische huid
• Verbetering van de huiddichtheid
met maximaal 70%

€ 29,99
MADE IN GERMANY

Wetenschappelijke
studie** bevestigt de
corrigerende werking
van de lichaamscrème:

MADE IN GERMANY

** W
 etenschappelijke studie, uitgevoerd door het
Instituut Dermatest in Maart 2017 bij 20
proefpersonen bij dagelijks aanbrengen op de
dijen en inclusief objectieve metingen van het
diepe weefsel door ultrageluid (echografie).

Body
Care

Voor een all-round
fris gevoel

Verkwikkende full body verfrissing en pure hygiëne met het beste van
Aloë Vera voor het hele gezin. Dit omvat niet alleen een grondige
reiniging, maar ook het betrouwbare gevoel van frisheid en
hydratatie.
„Made in Germany“ is onze
kwaliteitsbelofte waarop je 100%
kan vertrouwen.
MADE IN GERMANY

38%

A l o ë Ve r a

Aloë Vera
Zacht Reinigende
Handzeep
Voedende crèmezeep voor de
handen
• Met 38% Aloë Vera gel en biocalendula extract
• Zachte reiniging die hydrateert en
verzorgt

Aloë Vera
Crèmezeep
Navulpak

20611 | 250 ml

20612 | 500 ml

€ 10,49

€ 14,49

(€ 4,20 per 100 ml)

(€ 2,90 per 100 ml)

L R AL O E V I A L I C H AAMSV E RZ O RG I N G E N REIN IGIN G

35%

35%

A l o ë Ve r a

A l o ë Ve r a

15%

A l o ë Ve r a

JE BESPAART PER SET

Verzorging & reiniging
voor haar en lichaam
Aloe Vera
haar & lichaam-set
Haarshampoo · 200 ml
Lichaambalsem · 200 ml
Douchegel · 250 ml

€ 11,99
€ 17,79
€ 12,49

Totaal eenheidsprijzen

€ 42,27

Set voordeelprijs slechts

20706

€ 38,49

Aloë Vera
Beschermende
Deoroller

Aloë Vera
2-in-1 Haar- &
Lichaamsshampoo

Aloë Vera
Vitaliserende
Douchegel

Zachte deo roll-on zonder alcohol
• Met 15% Aloë Vera-gel en
biokatoenextract
• Veilige bescherming tegen lichaams
geurtjes en zweterige oksels
• Geeft u een aangenaam en fris
gevoel
• Goede huidverdraagzaamheid bij de
gevoelige huid
• Erg mild na het scheren

Verfrissende douchegel voor lichaam
en haar
• Met 35% Aloë Vera-gel en
biologisch bamboe-extract
• Snelle, eenvoudige en effectieve
all-in-one reiniging en -verzorging

Verfrissende douchegel voor het
lichaam
• Met 35% Aloë Vera-gel en
biologisch kiwi-extract
• Grondige en milde reiniging die
hydrateert
• Geeft u een natuurlijk gevoel van
frisheid

20643 | 50 ml

20633 | 250 ml

20630 | 250 ml

€ 7,29

€ 14,49

€ 12,49

(€ 14,58 per 100 ml)

(€ 5,80 per 100 ml)

(€ 5,00 per 100 ml)
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Oral
Care

L R AL O E V I A MO N D & T AN D V E RZ ORGIN G

Mond- & Tandverzorging

Wie wil nu geen stralende glimlach? Daarvoor heeft u uiteraard
verzorgde tanden en lippen nodig. Met haar regenererende kracht
zorgt Aloë Vera voor een frisse, gezonde mondflora en zachte, gladde
lippen. Zo kunt u elk moment zorgeloos uw glimlach laten zien!

Voor een
gezonde,
schone
lach
40%

43%

A l o ë Ve r a

A l o ë Ve r a

MADE IN GERMANY

„Made in Germany“ is onze
kwaliteitsbelofte waarop je 100%
kan vertrouwen.

40%

A l o ë Ve r a

JE BESPAART PER SET

Alles voor een mooie
verzorgde glimlach
Aloe Vera
20705
Mond- & tandverzorgingsset
2 x Extra Frisse
Tandgel · 1
 00 ml
2 x € 7,29
Verzorgende Lippenstift · 4,8 g € 6,29
Totaal eenheidsprijzen
Set voordeelprijs slechts

€ 20,87

€ 18,29

Aloë Vera
Aloe Vera
Hydraterende, Verzorgende Extra Frisse
Lippenstift
Tandgel

Aloe Vera
Beschermende
Tandpasta

Lichte, kleurloze lippenbalsem
• Met 40% Aloë Vera en plantaardige
oliën
• Verzorgt de lippen met intensieve
hydratatie
• Milde verzorging voor gladde,
zachte lippen

Tandgel voor de dagelijkse reiniging
van de tanden
• Met 43% Aloë Vera-gel en
echinacea-extract
• Reinigt grondig en voorzichtig de
tanden en het tandvlees
• Zorgt voor een aangenaam frisse
mond
• Zonder fluoride

Tandpasta voor de dagelijkse
reiniging van gevoelige tanden
• Met 40% Aloë Vera-gel en
mineralencomplex
• Reinigt grondig en erg voorzichtig
• Verwijdert efficiënt tandplak
• Vermindert tandgevoeligheid
• Met fluoride

20676 | 4,8 g

20690 | 100 ml

20691 | 100 ml

€ 6,29

€ 7,29

€ 7,29
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Hair
Care
Haarverzorging

L R AL O E V I A H AARV E RZ ORGIN G

• Zijdezacht en soepel:

3x

betere
tot
doorkambaarheid*
• Gezonde glans:

90% minder haarbreuk

• Verkwikkend parfum:

95 % van de testper-

15%

45%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

7

60%

OILS

A l o e Ve r a

15%

A l o e Ve r a

VERSTERKT

VERSOEPELT

VOEDT

BESCHERMT

• Met 45% aloë vera-gel en
biologisch bamboe-extract
• Reinigt zachtjes, versterkt het haar
van buitenaf en hydrateert het haar
en de hoofdhuid
• Geschikt voor dagelijks gebruik

• Met 15% Aloe Vera-gel en Nutri Oil
Repair Complex van 7 oliën
• Voedt en herstelt het haar van
binnenuit zonder het te verzwaren
• Maakt het haaroppervlak glad
• Geschikt voor dagelijks gebruik

• Met 15% Aloe Vera-gel en Nutri Oil
Repair Complex van 7 oliën
• Voedt en herstelt het haar in de
diepte, herstelt de stabiliteit van het
haar en beschermt langdurig tegen
haarbreuk
• Breng 1-2 keer per week aan in
plaats van conditioner

• Met 60% aloë vera-gel en
biologisch bamboe-extract
• Geeft een beschermende laag
tegen de hitte
• Voedt het haar en hydrateert
• Ideaal vóór hittestyling (bijv. föhnen,
stijltang, krultang) of eenvoudigweg
tussendoor
• Niet uitspoelen

20648 | 200 ml

20649 | 200 ml

20730 | 200 ml

20647 | 150 ml

€ 11,99

€ 13,99

€ 16,99

€ 13,99

(€ 6,00 per 100 ml)

MADE IN GERMANY

Aloe Vera NutriRepair conditioner

(€ 7,00 per 100 ml)

HAARVERZORGING IN SET

Aloe Vera NutriRepair haarmasker

MADE IN GERMANY

(€ 8,50 per 100 ml)

Aloe Vera NutriRepair leave-in kuur

MADE IN GERMANY

(€ 9,33 per 100 ml)

20763

Totaal eenheidsprijzen

Shampoo, conditioner, haarmasker

Set voordeelprijs slechts

MADE IN GERMANY

€ 42,97

€ 38,99

Bij gebruik van shampoo, conditioner en masker. Bevestigd door biofysische tests van haarkwaliteit in vergelijking met een neutrale shampoo. Uitgevoerd door proDERM in januari 2018
Gebruikersonderzoek met 40 proefpersonen uitgevoerd door Dermatest in december 2017

sonen houdt van de geur

*
**

Voor jou geen „bad hair day“ meer vanaf nu! Met onze LR ALOE VIA Nutri-Repair
haarverzorging is droog en beschadigd haar verleden tijd en kan je weer vol
zelfvertrouwen in de spiegel kijken.
De nieuwe haarverzorging met een unieke combinatie van aloë vera-gel en
7 natuurlijke oliën voedt, versterkt en herstelt je haar en beschermt het tegen
haarbreuk. Voor zijdezacht, gezond en glanzend haar en vernieuwd zelfvertrouwen.

Aloe Vera NutriRepair haarshampoo
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Men
Care

L R AL O E V I A MAN N E N V E RZ ORGIN G

JE BESPAART PER SET

Alles voor de
perfecte scheerbeurt
Aloë Vera
Mannenverzorging set I
20424
Scheermschuim · 200 ml
€ 12,49
After Shave Balsem · 100 ml € 12,49
Anti-stress Crème · 100 ml € 18,99
Aloë Vera
Mannenverzorging set II
Scheergel · 150 ml
After Shave Balsam · 100 ml
Anti-Stress-Crème · 100 ml

20425
€ 12,49
€ 12,49
€ 18,99

Totaal eenheidsprijzen

€ 43,97

Set voordeelprijs slechts

€ 38,49
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Voor een
frisse,
verzorgde
mannenhuid

Mannenverzorging

LR ALOE VIA Mannenverzorging is dankzij haar speciale
combinatie van hydraterende Aloë Vera en kalmerend biologisch
calendula-extract perfect op de speciale eisen van de mannelijke huid afgestemd. Mannenhuid heeft haar
volledig eigen verzorgingsbehoeften – ze heeft niet alleen andere eigenschappen dan de vrouwenhuid, ook
de dagelijkse scheerbeurt zorgt voor extra stress

Verkoelende
geltextuur

voor de speciale
frisheidskick!

30%

30%

A l o ë Ve r a

A l o ë Ve r a

50%

50%

A l o ë Ve r a

A l o ë Ve r a

Aloë Vera
Kalmerend
Scheerschuim

Aloë Vera
Kalmerende
Scheergel

Aloe Vera
After Shave
Balsem

Aloe Vera
Anti-Stress
Crème

Voor de dagelijkse scheerbeurt
•	30% Aloë Vera voor intense
hydratatie
•	Bereidt huid en baard optimaal
voor op het scheren
•	Luchtig schuim voor eenvoudig
gebruik
•	Scheermesje glijdt beter en
beschermt de huid tegen irritatie.

Voor het nauwkeurig scheren van
contouren
•	30% Aloë Vera voor intensieve
hydratatie
•	Lichte geltextuur voor een precieze
toepassing en een extra frisse kick
•	Na het aanbrengen verandert de
gel in luchtig schuim, helpt het
scheermesje glijden en beschermt
de huid tegen irritatie.

Lichte verzorgingsbalsem voor het
gezicht
• Met 50% Aloë Vera-gel en extract
van witte thee
• Vermindert huidirritatie en kalmeert
ze vervolgens
• Hydrateert en verzorgt

Lichte, verfrissende crème voor het
gezicht
• Met 50% Aloë Vera-gel en
biologisch extract van witte thee
• De frisse boost voor de gestresste
mannenhuid
• Hydrateert en vitaliseert

20420 | 200 ml

20423 | 150 ml

20421 | 100 ml

20422 | 100 ml

€ 12,49

€ 12,49

€ 12,49

(€ 6,25 per 100 ml)

MADE IN GERMANY

(€ 8,33 per 100 ml)

MADE IN GERMANY

€ 18,99

MADE IN GERMANY

40%

40%

A l o ë Ve r a

A l o ë Ve r a

30%

A l o ë Ve r a

Bijzonder zacht
en natuurlijk!
Aanbevolen door
vroedvrouwen
en kinderartsen

JE BESPAART PER SET
Aloë Vera Baby Sensitive
Wondbeschermende crème

Aloe Vera Baby
Sensitive Waslotion &
Shampoo

Aloe Vera Baby
Sensitive Gezichts- &
lichaamscrème

Verzorging en reiniging
voor de gevoelige huid

Rijke, stevige crème
voor beschadigde huid
• Met 40% Aloë Vera-gel, biologisch
calendula-extract, zink en
panthenol
• Bevordert de regeneratie van de
huid en beschermt voor verdere
beschadiging in de luierzone
• Regenereert de geirriteerde huid en
kalmeert
• Geproduceerd zonder parfumolie

Extra milde, crèmeachtige waslotion
voor gevoelige huid
• Met 30% Aloë Vera-gel, biologisch
calendula-extract en sojaolie
• Milde, huidvriendelijke reiniging
• Beschermt de gevoelige huid
tijdens de reiniging tegen uitdroging
en hydrateert
• Geproduceerd zonder sulfaten en
parfumolie

Extra milde, lichte crème voor
gevoelige huid
• Met 40% Aloë Vera-gel, biologisch
calendula-extract en panthenol
• Bevordert de huidbarrière en
beschermt tegen vochtverlies
• Hydrateert, verzorgt en kalmeert
• Geproduceerd zonder parfumolie

Wascrème · 250 ml
Wondbeschermende
Crème · 100 ml
Gezichtscrème · 50 ml

€ 11,49
€ 11,49

Totaal eenheidsprijzen

€ 34,47

20319 | 100 ml

20320 | 250 ml

20321 | 100 ml

€ 11,49

€ 11,49

€ 11,49

MADE IN GERMANY

(€ 4,60 per 100 ml)

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

Aloë Vera Baby Set

Set voordeelprijs slechts

20318

€ 11,49

€ 30,99

L R AL O E V I A BABYV E RZ ORGIN G

Baby & Kids

Care
Baby- en kinderverzorging

De LR ALOE VIA serie babyverzorging met het beste van het
beste. Aloë Vera gel en waardevolle organische plantenextracten
zijn bijzonder zacht en natuurlijk voor de gevoelige babyhuid.
Geproduceerd zonder toevoeging van parabenen, minerale oliën
en parfumoliën.
De nieuwe LR ALOE VIA serie kinderverzorging bevat een
bijzonder hoog aandeel aloë vera-gel. Perfect voor de gevoelige
kinderhuid, want aloë vera is een echte allrounder: het regenereert,
hydrateert, verzacht en beschermt. En het plezier mag ook zeker
niet ontbreken in de dagelijkse verzorging!
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Voor een zacht
beschermde baby& kinderhuid en
sterke tanden

30%

A l o e Ve r a

38%

A l o e Ve r a

Geen
knopen!

Tandvriendelijkheid
wetenschappelijk bewezen

JE BESPAART PER SET

Jungleplezier in een set
Aloë Vera
Kids set
Douchegel, shampoo &
spoeling · 250 ml
Tandengel· 100 ml
Totaal eenheidsprijzen
Set voordeelprijs slechts

20330
€ 11,99
€ 5,99
€ 17,98

€ 15,99

Aloe Vera Kids
3in1 douchegel,
shampoo en conditioner

Aloe Vera Kids
magisch glinsterende
tandgel

Zachte reiniging en verzorging voor plezier
onder de douche!
• 30 % Aloë Vera zorgt voor een intensieve
hydratatie
• Panthenol en organisch perzikextract voeden
en beschermen de huid en het haar.
• Verbetert de doorkambaarheid van het haar*
• Met tropische fruitige geur voor een echt
junglegevoel!
• Gemaakt zonder toevoeging van sulfaten

Zachte reiniging en verzorging voor
tanden die zo sterk zijn als een tijger!
•3
 8 % Aloë Vera-gel verzorgt het
tandvlees
•X
 ylitol beschermt tegen tandbederf en
calcium versterkt het glazuur.
•M
 et fluoridegehalte geschikt voor
kinderen en een milde muntsmaak.
•D
 e glinsterende gel textuur maakt het
poetsen van je tanden een fijne
ervaring!

20328 | 250 ml

20329 | 50 ml

€ 11,99

(€ 4,80 per 100 ml)

€ 5,99
MADE IN GERMANY

(€ 11,98 per 100 ml)

* Doorkambaarheid van nat haar uitgevoerd door ProDERM in april 2019

MADE IN GERMANY

40%

40%

A l o ë Ve r a

A l o ë Ve r a

40%

A l o ë Ve r a

Aloë Vera
zonnegel-crème

Aloë Vera
zonnelotion

Aloë Vera
zonnecrème

SPF 20

SPF 30

SPF 50

Lichte gelcrème voor
voorgebruinde huidtypen
• Met 40% aloë-veragel
• Beschermt de huid tegen
uvA- & uvB-stralen
• Verzorgt, verfrist en
hydrateert de huid intensief
• Gemakkelijk in te wrijven
zonder kleven
• Waterproof

Crème voor lichtgebruinde
huidtypen
• Met 40% aloë-veragel
• Beschermt de huid tegen
uvA- & uvB-stralen
• Verzorgt, verfrist en
hydrateert de huid intensief
• Waterproof

Crème voor lichte, gevoelige
huidtypen en kinderen
• Met 40% aloë-veragel
• Beschermt de huid tegen
uvA- & uvB-stralen
• Verzorgt, verfrist en hydrateert
de huid intensief
• Waterproof

23075 | 100 ml

23071 | 100 ml

23072 | 75 ml

€ 18,99

€ 18,99
MADE IN GERMANY

€ 29,99
MADE IN GERMANY

(€ 39,99 per 100 ml)

MADE IN GERMANY

Sun
Care

L R AL O E V I A BE SC H E RMI N G T E G E N D E ZON

Voor een gezonde
huid die tegen de zon
beschermd is

Bescherming tegen de zon

Elk huidtype heeft nood aan een andere zonnebrandcrème. Van gevoelige tot voorgebruinde huid – de LR ALOE VIA
Zonnebrandproducten bieden bescherming en verzorging voor het hele gezin. Aloë Vera hydrateert de huid, heeft
een verkoelende werking, kalmeert en regenereert. Voor een optimale bescherming raden wij aan ongeveer 4
eetlepels zonnecrème (bij een volwassene) over het volledige lichaam te verdelen.

De LR ALOE VIA
zonnebeschermings
producten zijn tijdens
de zomerse maanden
april tot en met
augustus verkrijgbaar

Garandeert een evenwichtige
verhouding tussen UVA- en UVBbescherming

70%

30%

A l o ë Ve r a

A l o ë Ve r a

40%

A l o ë Ve r a

Aloë Vera
Anti-Aging
zonnecrème
SPF 20

Aloë Vera
zonnespray active

Crème voor gevoelige huidzones
zoals gezicht en decolleté
• Met 40% Aloë Vera-gel
• Beschermt de huid tegen UVA- &
UVB- stralen
• Beschermt de huid tegen
vroegtijdige huidveroudering
• Verzorgt en hydrateert intensief

Lichte spray voor de lichtjes
voorgebruinde huid
• Met 30% aloë-veragel
• Beschermt de huid tegen uvA- &
uvB-stralen
• Verzorgt, verfrist en hydrateert de
huid intensief
• Snel en gemakkelijk aan te brengen
• Waterproof

Lichte, verkoelende crème voor het
lichaam
• Met 70% Aloë Vera-gel en
sheaboter
• Verkoelt en ondersteunt de huid bij
de regeneratie na het zonnebaden
• Verzorgt en hydrateert intensief
• De huid is soepel

23074 | 50 ml

23073 | 125 ml

23070 | 200 ml

SPF 30

€ 22,99

(€ 45,98 per 100 ml)

Aloë Vera
After Sun
Gel crème

€ 22,99
MADE IN GERMANY

(€ 18,39 per 100 ml)

€ 18,99
MADE IN GERMANY

(€ 9,50 per 100 ml)

MADE IN GERMANY

89

STEP 1–3

STEP 01
CLEANSING-SYSTEM

STEP 02
ANTI-AGE-SYSTEM

STEP 03
CARE-SYSTEM

EFFECTIEF.
INNOVATIEF.
PROFESSIONEEL.

L R Z E I T G ARD AN T I -AG E -MAN AG EM EN T

ANTI-AGEMANAGEMENT
Innovatief anti-age management
voor een jeugdige uitstraling
Met het integrale, professionele LR ZEITGARD anti-age management voor thuisgebruik kan je de jeugdige
uitstraling van je huid eenvoudig in slechts 3 stappen bewaren: van de poriëndiepe reiniging met slechts
één druk op de knop tot de anti-agebehandeling met direct zichtbare resultaten tot de individuele
verzorging afgestemd op jouw huidtype.

STEP 01

STEP 02

STEP 03

CLEANSING-SYSTEM: De reiniging is de eerste stap voor
een effectieve, lang aanhoudende anti-agebehandeling.
Dankzij de speciale oscillatietechnologie van de ZEITGARD 1
zorgt de reiniging met één druk op de knop voor een
poriëndiep gereinigde huid.

ANTI-AGE-SYSTEM: Het exclusieve ZEITGARD anti-agetoestel
vermindert rimpeltjes en doet de huid er duidelijk jonger uitzien*. In
combinatie met de speciaal afgestemde anti-ageproducten kunnen
rimpeltjes en oneffenheden van de huid gericht van binnenuit worden
behandeld, want door de thermische warmte-/koudemethodologie
van de ZEITGARD 2 worden de werkzame anti-agingstoffen effectief
in de huidlaag getransporteerd.

CARE-SYSTEM: Het duurzame, ondersteunende ZEITGARD
Care-System rondt de volledige behandeling af. De opbouwende
verzorging afgestemd op het huidtype zorgt voor een lang
aanhoudend resultaat. DAILY-CARE biedt doeltreffende antiageproducten voor de dagelijkse verzorging – SPECIAL-CARE
kwaliteitsvolle producten voor de speciale verzorgingsbehoeften.
* Dermatest-studie bij 40 proefpersonen in juli & augustus 2015
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STEP 01

Het ZEITGARD Cleansing systeem
is de eerste stap voor een effectieve en
langdurige anti-age behandeling
• De optimale voorbereiding voor de volgende
verzorgingsstappen
• Verbeterd huidbeeld door poriëndiepe reiniging
• Strakkere, gladdere huid door de massagefunctie

* Wetenschappelijke studie uitgevoerd door het gerenommeerde instituut Dermatest GmbH.
Gebruiksperiode: 6 weken (eind januari tot begin maart 2015), aantal proefpersonen: 40
** Dankzij de antibacteriële werking van de LR-werkzame stof MICROSILVER BG, blijven de afzonderlijke borstelfilamenten hygiënisch gedurende 3 maanden.
MICROSILVER BG bestaat uit puur zilver poeder met een zeer poreuze moleculaire structuur. De speciale functie: MICROSILVER BG reguleert permanent de
vorming van nieuwe bacteriën.

L R Z E I T G ARD C L E AN SI N G -S Y S T EM
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CLEANSINGSYSTEM
Zachte reiniging
met sterke
werking

ZEITGARD 1
• Elektrische borstel met oscillatie
• Poriëndiepe, zuiverende reiniging
• Tot 10 x effectiever dan een
normale reiniging*

GRATIS bij je set:
1 LR Zeitgard reisetui

Borstel
Classic – voor normale huid
70003
Soft – voor gevoelige huid
70004

+

per stuk € 28,99
Cleansing System
Verzorgingsproduct
All Skin Types – voor normale huid
70000
Sensitive Skin – voor gevoelige huid
70001

per stuk
€ 20,99

MADE IN GERMANY

JE BESPAART PER SET

VOOR GEVOELIGE HUID

VOOR NORMALE HUID

Cleansing System-Kit
Classic – voor normale huid 70036
Soft – voor gevoelige huid
70037
ZEITGARD 1
1 x verzorgingsproduct
ZEITGARD reisetui

€ 209,99
€ 20,99
gratis

Totaal eenheidsprijzen

€ 230,98

Set voordeelprijs slechts

€ 209,99

• Zachte filamenten met MICROSILVER
voor een stralend zuivere huid
• Milde crème voor de gevoelige huid met
een textuur die speciaal op het
reinigingsprogramma is afgestemd
•	Werkzaamheid bevestigd door
Dermatest*

• Vastere filamenten met MICROSILVER
voor een zuivere uitstraling tot diep in
de poriën
• Met als aanvulling een licht
schuimende gel met een textuur die
speciaal op het reinigingsprogramma
is afgestemd
•	Werkzaamheid bevestigd door
Dermatest*

STEP 02

Het exclusieve ZEITGARD
anti-age systeem vermindert kleine
rimpels en laat de huid er bewezen
jonger uitzien*.
• 95% van de proefpersonen ziet een geoptimeerde
opname van de werkstoffen door het gebruik van het
ZEITGARD Anti-Age Device*.
• Meer dan 90% van de proefpersonen merkt een
verbeterde vochtigheidsverzorging van de huid.
• 90% van de proefpersonen bevestigt een veranderde
elasticiteit van de huid*.
• Meer dan 80% van de proefpersonen bevestigt
onmiddelijk zichtbare en tastbare resultaten*.
• Meer dan 75% van de proefpersonen bevestigt duidelijk
verjongde oogcontouren*.

* Dermatest-studie bij 40 proefpersonen in juli & augustus 2015

L R Z E I T G ARD AN T I -AG E -SY S T EM
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ANTI-AGESYSTEM
Rimpels zijn duidelijk
minder zichtbaar*
ZEITGARD 2
• Elektrisch anti-agetoestel voor het
verminderen van rimpels
• Thermische warmte-/
koudemethodologie voor een effectief
transport van werkzame anti-agestoffen
in de huidlaag
• Frisse teint door bloedmicrocirculatie

GRATIS bij je set:

1 LR Zeitgard reisetui

JE BESPAART PER SET
Anti-Age-System
Hydrating Kit
ZEITGARD 2
Eye Serum
Hydrating Cream-Gel
ZEITGARD reisetui

71006
€ 259,99
€ 83,99
€ 73,49
gratis

Restructuring Kit
ZEITGARD 2
Eye Serum
Restructuring Cream-Gel
ZEITGARD reisetui

71007
€ 259,99
€ 83,99
€ 73,49
gratis
€ 417,47

Totaal eenheidsprijzen
Set voordeelprijs slechts

OF

€ 334,99

JE BESPAART PER SET
Anti-Age-System
Hydrating Set
Eye Serum
Hydrating Cream-Gel

71008
€ 83,99
€ 73,49

Restructuring Set
Eye Serum
Restructuring Cream-Gel

71009
€ 83,99
€ 73,49

Totaal eenheidsprijzen

€ 157,48

Set voordeelprijs slechts

€ 135,99

Anti-Age System
Eye Serum

Anti-Age System
Restructuring Cream-Gel

Anti-Age System
Hydrating Cream-Gel

• Hooggeconcentreerd ogenserum
• Hydrateert en ontspant de
oogcontouren en egaliseert fijne
plooien
• Met innovatief werkstofcomplex uit
PatcH2O™ en Ultra Filling Spheres

• Speciale gezichtscrème voor strakkere
contouren bij de rijpere huid
• De rimpeldiepte wordt duidelijk
gereduceerd, de huid krijgt meer vorm
en verjongt
• Met innovatief werkstofcomplex uit
PatcH2O™ en Ultra Filling Spheres

• Rijke gezichtscrème voor gedefinieerde
contouren ook al bij jonge huid
• Gelaatscontouren worden verstevigd,
het huidbeeld wordt egaal
• Met innovatief werkstofcomplex uit
PatcH2O™ en Ultra Filling Spheres

71000 | 30 ml

71002 | 50 ml

71001 | 50 ml

€ 83,99

€ 73,49

€ 73,49

(€ 279,97 per 100 ml)

MADE IN GERMANY

(€ 146,98 per 100 ml)

MADE IN GERMANY

(€ 146,98 per 100 ml)MADE IN GERMANY

STEP 03

Effectieve en duurzaam
ondersteunende gezichtsverzorging
Als aanvulling bij de beide eerste stappen van het
ZEITGARD Anti-Age Management heeft het Care System
als doel met zijn individuele opbouwverzorging de
duurzaamheid van je gelaat te verbeteren.
Ongeacht je leeftijd of geslacht – laat je schoonheid niet
aan het toeval over!

L R Z E I T G ARD C ARE -S Y S T EM

97

CARESYSTEM
Persoonlijke opbouwende
verzorging voor een langdurig
anti-age-effect
DAILY-CARE

SPECIAL-CARE

Doeltreffende anti-ageproducten voor uw
dagelijkse verzorgingsroutine

Extra verzorging voor speciale verzorgingsbehoeften

Racine: Effectieve basisverzorging
met hydraterende, energetische
werkzame stoffen tegen de eerste
tekenen van huidveroudering

Nanogold: Uitgebreide verzorging
met goud en zijde voor de regeneratie
en bestrijding van rimpels en
verouderingssymptomen door de
invloed van zonlicht.
Beauty Diamonds: Intensieve
luxeverzorging op basis van
diamanten en peptiden met
voedende, verwennende textuur voor
rijke, verfijnde huid.

PLATINUM: Speciale verzorging
met een innovatieve combinatie van
werkzame stoffen voor een
vermoeide mannenhuid

Serox: Verzorging die rimpels in het
gezicht en volumeverlies tegengaat.
Exclusieve combinatie van werkzame
stoffen met anti-age-effect, waaronder
hyaluronzuren en Ultra Filling
Spheres™.
Power Lift: Hydraterende energieboost
met een stimulerend complex van 7
kruiden voor een gevitaliseerde
vrouwen- en mannenhuid.
Sleeping Mask: Regenererend
masker voor ,s nachts met een
energetische, effectieve verzorgingsformule voor vrouwen en mannen.
Rijke verwennende textuur met
waardevolle oliën.
Blue Light Defender: Smart serum
tegen digital aging. Beschermt de
huid tegen huidsveroudering door
blauw licht van beeldschermen zoals
smartphones en laptops. Met
spirulina algen en blauwe lotus.

20+

STEP 03

30+

40+

DOELTREFFENDE BASISVERZORGING
voor beginners

RACINE

De doeltreffende basisverzorging geeft een vermoeide,
afgematte huid nieuwe energie en hydrateert ze. Voor een
frisse, levendige teint! Nog voor de eerste rimpeltjes
ontstaan, kan u het verouderingsproces van de huid
tegengaan met de verzorgende crème die is samengesteld
uit het co‑enzym Q10 en algen. De verzorgingsserie
bevordert de volledige energiebalans in de cellen. Ze
activeert de huid en geeft haar meer frisheid en laat ze
stralen.

DAILY CARE

MADE IN GERMANY

„Made in Germany“ is
onze kwaliteitsbelofte
waarop je 100% kan
vertrouwen.

JE BESPAART PER SET
Racine-Set
Dagcrème · 50 ml
Nachtcrème · 50 ml
Oogcrème · 15 ml

28503
€ 14,49
€ 16,69
€ 12,49

Totaal eenheidsprijzen

€ 43,67

Set voordeelprijs slechts

€ 39,99

Racine
Dagcrème

Racine
Nachtcrème

Racine
Collageen Serum

Racine
Oogcrème

• Met co-enzym Q10 voor meer
energie in de cellen
• Het verzorgende complex met algen
verhelpt dehydratatie
• Vitamine E beschermt de cellen
• De uv-filter beschermt tegen
lichtinvloeden

• Co-enzym Q10 bevordert de
regeneratiefase van de cellen tijdens
de nacht
• Het verzorgende complex met algen
voorziet de huid van mineralen
• Vitamin E regenereert de huid tijdens
de nacht
• Rijke textuur met jojobaolie

• Zuiver collageen boost de
stevigheid van de huid
• Intensieve hydratatie en
vochtbinding
• Laat de huid er jong, fris en
glad uit zien

• Vitamine C heeft een antioxidatieve werking
• Het verzorgende complex met algen
hydrateert
• Vitamine E beschermt tegen vrije radicalen
• Met co-enzym Q10 voor meer energie in de
cellen
• Doeltreffende combinatie van vitaminen voor
een natuurlijke regeneratie
• Vitamine A voorkomt de vorming van rimpels

28500 | 50 ml

28501 | 50 ml

28504 | 30 ml

28502 | 15 ml

€ 14,49

€ 16,69

€ 28,99

€ 12,49

(€ 28,98 per 100 ml)

(€ 33,38 per 100 ml)

(€ 96,63 per 100 ml)

(€ 83,27 per 100 ml)

20+

30+

40+
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RIJKE VERZORGING
tegen vroegtijdige huidveroudering
De hoogwaardige verzorging is een
exclusieve combinatie van microgouddeeltjes en zijde-proteïnen. Terwijl goud
in deze vorm de UV-bescherming van de
huid al ondersteunt, draagt zijde bij aan de
opbouw van huidcollageen en daarmee aan
de regeneratie van de huid.

NANO
GOLD

DAILY CARE

MADE IN GERMANY

„Made in Germany“ is onze
kwaliteitsbelofte waarop je
100% kan vertrouwen.

JE BESPAART PER SET
Nanogold & Zijde-Set
Dagcrème · 50 ml
Nachtcrème · 50 ml

28188
€ 36,49
€ 38,79

Totaal eenheidsprijzen

€ 75,28

Set voordeelprijs slechts

€ 67,99

Nanogold
Gezichtslotion

Nanogold
Dagcrème

Nanogold
Nachtcrème

• Verfrist de huid
• Met Nanogold & zijdeproteïnen als
UVA-bescherming tegen voortijdige
huidveroudering
• Ook voor de gemengde huid

• Zijdig-luxueuze crèmetextuur
• Verzorgt en verwent de huid de hele
dag
• Met Nanogold & zijdeproteïnen als
UVA-bescherming tegen voortijdige
huidveroudering
• Met speciale complex
Aglycal®,TIMP-peptiden® en Uvinul A
plus®*

• Luxueuze crème
• Verzorgt en regenereert de huid tijdens de
nacht
• Met Nanogold & zijdeproteïnen als UVAbescherming tegen voortijdige
huidveroudering

28181 | 125 ml

28182 | 50 ml

28183 | 50 ml

€ 15,69

€ 36,49

€ 38,79

(€ 12,55 per 100 ml)

(€ 72,98 per 100 ml)

(€ 77,58 per 100 ml)

* Handelsmerk van BASF AG
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LUXE-VERZORGING
voor de rijpe, veeleisende huid
Deze intens voedende luxeverzorging is een moderne, op diamant-peptiden gebaseerde
werkstoffencombinatie met exclusieve verwennerijtextuur en effectieve
anti-aging werkstoffen die de huid helpen verstevigen, repareren en effectief beschermen.

MADE IN GERMANY

„Made in Germany“ is onze
kwaliteitsbelofte waarop je 100%
kan vertrouwen.

JE BESPAART PER SET
Beauty Diamonds-Set
Dagcrème · 50 ml
Nachtcrème · 50 ml
Oogcrème · 30 ml
Totaal eenheidsprijzen
Set voordeelprijs
slechts

28300
€ 41,99
€ 46,99
€ 34,49
€ 123,47

€ 104,99

Beauty Diamonds
Nachtcrème

Beauty Diamonds
Oogcrème

• Anti-rimpel nachtcrème
• Zacht smeltende
• Met kostbare oliën en
oogverzorging
speciale anti-rimpel
• Ondersteunt vermindering
werkstoffen
van schaduwen en donkere
• Helpt het uiterlijk van rimpels
kringen
te reduceren
• Reduceert het uiterlijk van
rimpels

Beauty Diamonds
Gezichtslotion

Beauty Diamonds
Dagcrème

• Verfrissend en hydraterend
• Zijdezachte dagcrème
gezichtswater
•R
 educeert het uiterlijk van
• Ook voor de gemengde huid
rimpels en versterkt het
geschikt
stevigheidsgevoel van de huid
• Verfrist de huid
• De Anti-Aging werkstof
Detoxiquin houdt voortijdige
huidveroudering tegen en
ondersteunt de celregeneratie
• Innovatief Hexapeptid draagt bij
tot de bescherming van de huid
tegen vrije radicalen

Beauty Diamonds
Rijke intensiefcrème
• Extra rijke, intensieve crème
• Verzorgt en verwent de huid
• Combinatie uit ceramiden en
Hyaluronic Filling Spheres®
reduceert significant het uiterlijk
van rimpels
• Kostbare oliën zorgen voor een
fluweelzacht huidgevoel

28318 | 50 ml

28319 | 30 ml

28302 | 125 ml

28317 | 50 ml

28320 | 30 ml

€ 46,99

€ 34,49

€ 15,69

€ 41,99

€ 47,99

(€ 93,98 per 100 ml)

(€ 114,97 per 100 ml)

(€ 12,55 per 100 ml)

(€ 83,98 per 100 ml)

(€ 159,97 per 100 ml)

20+

30+

40+
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Intenstieve anti-age verzorging
voor jeugdige uitstraling
Met een rijke combinatie van 6 natuurlijke oliën en geselecteerde vitaminen, regenereert de
gezichtsolie de droge, broze en zwakke huid en geeft ze een jeugdige uitstraling.

BEAUTY
DIAMONDS
DAILY CARE

MADE IN GERMANY

„Made in Germany“ is onze
kwaliteitsbelofte waarop je
100% kan vertrouwen.

Beauty Diamonds
Radiant Youth Oil

1 OLIE – 3 VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN

• Voedt en regenereert de huid
met vitaminen A, E en F
• Beschermt tegen vochtverlies
met waardevolle oliën
• Laat de huid er jeugdig uitzien
dankzij een rijke combinatie van
oliën

Anti-Age Olie
De ideale basisverzorging
voor een stralende teint

Anti-Age Boost
Rijke verzorging voor zachte,
soepele huid

• ’s Ochtends na de reiniging
3–5 druppels over het gelaat
verdelen
• Vervolgens: Dag- of
nachtcrème aanbrengen

• Breng een aantal druppels
aan op de handpalm vóór
de dag- of nachtverzorging
• Of meng met de dagelijkse
verzorging voor een rijke
gelaatsverzorging

28314 | 30 ml

€ 44,99

(€ 149,97 per 100 ml)

Anti-Age Masker
De intensieve en rijke
regeneratieve verzorging
voor gladde, strakke huid
• 	Verspreid ca. 10 druppels
	royaal over het gezicht, de
nek en het decolleté
• 	Laat 10 minuten inwerken,
masseer het in en verwijder
de resterende olie
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Gewoon
ideaal voor
mannen!

Bij de gezichtsverzorging voor mannen is
de keuze van de juiste producten
doorslaggevend. Met de juiste producten
geef je namelijk je huid een frisse boost
en verhoog je het beschermingsniveau
voor een dag boordevol uitdagingen.
• Intensieve en doelgerichte verzorging
• Eenvoudig te gebruiken
• Doeltreffend

20+

Speciale verzorging voor
de MANNENHUID
Moderne mannen zien er graag perfect uit. De crèmeformule is speciaal voor
mannenhuid ontwikkeld. Ze bevat de innovatieve combinatie van werkzame
bestanddelen en platinum. Ze trekt snel in, hydrateert op intensieve wijze en
vermindert rimpeltjes waardoor de huid er jonger uitziet.

30+

40+
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PLATI
NUM

DAILY CARE

MADE IN GERMANY

„Made in Germany“ is onze
kwaliteitsbelofte waarop je
100% kan vertrouwen.

Platinum
Express Eye Cooler

Platinum
Anti-Aging Crème

• Lichte, snel intrekkende crème
speciaal voor de contouren rond
de ogen
• Hydraterend en verfrissend
• Helpt kringen en kleine rimpeltjes
verminderen
• Met Lumin-Eye®, groene koffie
extract en hyaluronzuren

• Lichte crème voor het gezicht die
snel intrekt
• Hydraterend en verfrissend
• Bevordert de elasticiteit van de huid
en helpt ouderdomstekenen te
voorkomen
• Met ingekapseld gletsjerwater,
cactusextract, hyaluronzuren en
vitamine E

28450 | 30 ml

28449 | 50 ml

€ 29,99

€ 41,99

(€ 99,97 per 100 ml)

(€ 83,98 per 100 ml)

JE BESPAART PER SET
Platinum
mannenverzorgings-set
Anti-Aging Cream 50 ml
Express Eye Cooler 30 ml

€ 41,99
€ 29,99

Totaal eenheidsprijzen

€ 71,98

Set voordeelprijs slechts

28469

€ 65,99
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STEP 03

UNIEKE COMBINATIE VAN WERKZAME
STOFFEN zorgt voor goede resultaten
De exclusieve en effectieve producten van LR ZEITGARD Serox gaan specifiek de ongewenste tekenen van de tijd tegen. Serox Instant Skin
Perfector biedt een onmiddellijke en duurzame perfectionering van de huid door een innovatieve effecttechnologie met tweevoudig anti-aging
effect. Duurzaam jonger ogende huid wordt gerealiseerd door de perfect op elkaar afgestemde, complementaire Serox Special-producten:
minder mimische gezichts-, voorhoofd- en neusrimpels en aanzienlijk meer volume en elasticiteit. De Serox Lip Optimizer zorgt ook voor
zichtbaar meer lipvolume en minder liprimpels.*

„Made in Germany“ is onze
kwaliteitsbelofte waarop je
100% kan vertrouwen.

JE BESPAART PER SET
Serox volledige set
Intensive Result Cream · 50 ml
Instant Result Serum · 30 ml
Wrinkle Care · 15 ml
Professional Eye Pads
4 x 2 Pads
Totaal eenheidsprijzen
Set voordeelprijs slechts

Serox
Professional
Eye Pads

28245
€ 59,99
€ 83,99
€ 41,99

MADE IN GERMANY

€ 47,99
€ 233,96

€ 199,99

Serox
Wrinkle Care

Serox
Lip Optimizer

• Professionele oogpads in
Beauty-studio kwaliteit
• Intensieve hydratatie voor
het gevoelige gebied rond
de ogen
• Uit gevriesdroogd collageen
dat door de activerings
oplossing wordt
ingeschakeld
• Activeringsoplossing uit
Argireline® Gatuline
Expression® en
Hyaluronzuren, die
doelgericht de rimpeldiepte
helpt reduceren

• Intensief-concentraat voor
een doelgericht aanbrengen
op mimiekplooitjes
• Speciaal voor kleine mond-,
oog- en voorhoofdplooitjes
• Met hoogwerkzame
inhoudsstoffen, zoals
Argireline®, Gatuline
Expression®, Dynalift® en
Hyaluronzuren die doelgericht
de rimpeldiepte helpen
reduceren
• Trekt snel in en zorgt bij
regelmatig gebruik voor een
positief resultaat

• Tot 15% meer lipvolume*
• Zichtbaar minder rimpeltjes
rond de lippen*
• Stevigere en mooier
gevormde lippen*
• Rijke en zeer krachtige
textuur – eenvoudig aan te
brengen
• Met vitamine E

• Innovatieve Anti-Age
samenstelling
• Met hoogwerkzame
inhoudstoffen zoals
Argireline®, Ameliox®, Ultra
Filling Spheres™, voor een
elastischer, gladder en frisser
uitziend gelaat
•W
 erkstofcomplex met
anti-rimpel effect tegen fijne
en diepe plooien en langdurige hydratatie
• Ideaal

in combinatie met de
Serox Instant Result Serum

28235 | 4 x 2 Pads

28236 | 15 ml

28240 | 15 ml

28244 | 50 ml

28230 | 30 ml

€ 47,99

€ 41,99

€ 41,99

€ 59,99

€ 83,99

(€ 279,93 per 100 ml)

* Studie uitgevoerd door dermatest op 10 personen gedurende 4 weken in November 2016

(€ 279,93 per 100 ml)

Serox
Intensive
Result Cream

(€ 119,98 per 100 ml)

Serox
Instant
Result Serum
• Intensieve Anti-Aging-formule
in zijdige Serum-textuur
• Met hoogwerkzame
inhoudsstoffen, zoals
Argireline®, Ameliox® en
Polylift® ter vermindering van
rimpeldiepte – met
relaxerende en hydraterende
effecten ter egalisering en
verfijning van het huidbeeld
• Ideaal in combinatie met
Serox Intensive Result
Cream

(€ 266,63 per 100 ml)

20+

30+

40+
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Tweefasen effecttechnologie:
onmiddellijk en langdurig
De LR ZEITGARD Serox Instant Skin Pefector perfectioneert de gelaatshuid. Met zijn innovatieve
tweevoudige effecttechnologie zorgt het voor een onmiddellijk zichtbaar resultaat en een duurzame
regeneratie van de huid. Dag in, dag uit.

SEROX
SPECIAL CARE

SEROX

INSTANT SKIN PERFECTOR

EFFECTTECHNOLOGIE
ANTI-AGING WERKING IN 2 FASEN

Serox
Instant
Skin Perfector
• Onmiddellijke visuele
verjonging van de huid
• Duurzame regeneratie van
de huidstructuur
• Fluweelzachte perfectorformule met subtiele
kleurpigmenten
• Breng aan na de dagcrème.
De make-up kan zoals
gewoonlijk worden
aangebracht.

28250 | 30 ml

€ 54,99

(€ 183,30 per 100 ml)

1
2

ONMIDDELLIJKE PERFECTIE
Optische verjonging van de huid in
seconden. De fluweelzachte Perfectorformule met discrete kleurpigmenten
laat de huid er getransformeerd
uitzien: poriën, onregelmatigheden en
rimpels worden tot een minimum
beperkt, glanzende delen van de huid
worden gematteerd.

DUURZAME PERFECTIE
Duurzaam herstel van de
huidstructuur, dag na dag. De
diepwerkende anti-age ingrediënten
Gatuline® In-Tense en Ultra Filling
SpheresTM versterken duurzaam de
stevigheid en elasticiteit van de huid:
de huid ziet er gladder en steviger uit.
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INTENSIEVE VERFRISSINGSKICK
voor mannen en vrouwen
De lichte gezichtsverzorging helpt vooral energie-behoeftige huid met de perfecte verfrissingskick
– ook voor tussendoor! De combinatie uit Reductine®, hyaluronzuren, algenextract en een mix uit
zeven kruiden zorgt voor de perfecte hydratatie van de huid. En daarbovenop een extra aan
vitaliteit en elasticiteit de hele dag.

30+

40+

POWER
LIFT

SPECIAL CARE

MADE IN GERMANY

„Made in Germany“ is
onze kwaliteitsbelofte
waarop je 100% kan
vertrouwen.

PowerLIFT
• Lichte gezichtscrème emulsie
• Hydrateert, revitaliseert en verstevigt
voor meer vitaliteit, energie en
elasticiteit
• Met Oat-peptiden, hyaluronzuren,
algenextract en een mix uit 7
kruidenextracten voor een
hydraterende en egaliserende antirimpelwerking
• Ook geschikt voor de mannenhuid
28100 | 30 ml

€ 23,99

(€ 79,97 per 100 ml)

ONZE STER
OVERDAG –
OOK VOOR DE
MANNENHUID!

20+

30+

40+
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REGENERATIE TIJDENS DE SLAAP:
Meer stevigheid en elasticiteit
Het rijke masker zorgt met het uiterst geconcentreerde complex van werkzame stoffen uit Ultra
Filling Spheres™, jojoba-olie en schisandrabessen voor een extra rijke verzorging en regeneratie.
Vooral ’s nachts kan de huid ontspannen en de kostbare werkzame stoffen optimaal opnemen.
De huid voelt ’s ochtends zijdezacht, glad en fris aan.

SLEEPING
MASK
SPECIAL CARE

MADE IN GERMANY

„Made in Germany“ is
onze kwaliteitsbelofte
waarop je 100% kan
vertrouwen.

Sleeping Mask
• Verzorgt en regenereert
de huid tijdens de nacht
• Met Jojoba-olie voor een optimale
hydratatie
• Met Ultra Filling Spheres voor een
Anti-Age effect
• Met Shizandra-bessen voor de
regeneratie van de huid
• Het masker wordt niet afgewassen en
dient 2 x per week te worden
aangebracht voor een optimaal resultaat
71011 | 50 ml

€ 23,99

(€ 47,98 per 100 ml)

ONZE STER
’S NACHTS –
OOK VOOR DE
MANNENHUID !
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STEP 03

HET SLIMME SERUM
TEGEN DIGITAL AGING
Blauw licht, afkomstig van displays en beeldschermen, doet onze huid vroegtijdig
verouderen. De blauwe lichtstralen dringen diep door tot in de onderste huidlagen en
verzoorzaken daar onder ander oxidatieve stress en beschadigen de huidcellen ouderdomsverschijnselen zoals rimpels en slappe huid worden duidelijk vroeger zichtbaar.
MADE IN GERMANY

DEFEND YOUR SKIN NOW! De innovatieve BLUE LIGHT DEFENDER tegen DIGITAL AGING
beschermt de je huid actief en preventief tegen de negatieve effecten van blauw licht! De actieve
stoffen in de Blue Light Defender worden door het blauw licht geactiveerd en beschermen de
huid met een drievoudige werking.

„Made in Germany“ is
onze kwaliteitsbelofte
waar je 100% op kan
vertrouwen

UNIEKE
DRIEVOUDIGE WERKING
REFLECTIE:
Het kleurpigment phycocyanine in het
spirulina-extract absorbeert het blauw
licht en reduceert de energierijke
lichtstralen door ze te reflecteren als
een beschermend schild
- voor een ideale bescherming
tegen vroegtijdige
huidsveroudering en
huidirritaties.

RADICALENVANGER:
Het blauwe lotusextract – het symbool
van onsterfelijkheid – is een ideale
radicalenvanger en werkt daarmee
oxidatieve stress tegen.
– voor een jeugdig stralend uiterlijk.

HERSTEL:
Het enzym fotolyase in het spirulinaextract herstelt de celschade aan
de huid, reeds ontstaan door blauw
licht.
–v
 oor een duidelijke vermindering
van bestaande rimpels

JOUW DAGELIJKSE
BESCHERMING IN TWEE
STAPPEN:

1

Step

Breng het BLUE LIGHT
DEFENDER Serum
’s morgens gelijkmatig
aan op een gereinigde
gezichtshuid.

2

Step

Na ongeveer één
minuut kan je je gewone
dagverzorging bovenop
het serum aanbrengen.

20+

DIGITAL
AGING!

LR ZEITGARD
BLUE LIGHT DEFENDER
•B
 eschermt tegen huidsveroudering
en huidirritaties, veroorzaakt door
blauw licht
•V
 ermindert bestaande rimpels en
werkt antioxidatief
•V
 oor een jeugdig stralend uiterlijk
•M
 et extract van spirulina en blauwe
lotus

(€ 183,30 per 100 ml)
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SPECIAL CARE

NIEUW

€ 54,99

40+

BLUE LIGHT
DEFENDER

ST P

71060 | 30 ml

30+
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LR MICROSILVER VER ZOR G ENDE, A NTI B A CTER I Ë L E
B E SCHERMING

Functionele verzorging
voor antibacteriële
bescherming
LR MICROSILVER PLUS is een speciale antibacteriële verzorging met
een unieke combinatie van werkzame stoffen. Het geheim is de zeer
effectieve werkzame stof MICROSILVER BGTM. Dit remt de groei van
bacteriën, die verantwoordelijk kunnen zijn voor huidonzuiverheden,

slechte adem, cariës, paradontosis en roos. Bovendien wordt de
voortplanting van ziektekiemen onderdrukt en worden mond- en
zweetgeuren verminderd.

MICROSILVER BG TM heeft een antibacteriële werking:
Elimineert ongewenste bacteriën
Beschermt tegen de vorming van nieuwe bacteriën
Huid aangetast door bacteriën

Gezonde huid met Microsilver

De unieke combinatie van de werkzame bestanddelen MICROSILVER BGTM (zuiver
zilver), verschillende zinkverbindingen en dexpanthenol (provitamine B5) zorgt voor een
drievoudige werking*:
ANTIBACTERIEEL:
MicroSilver BGTM vermindert ongewenste bacteriën en remt de vorming
van nieuwe bacteriën.
STABILISEREND:
Zinkverbindingen stimuleren het regeneratieproces van de huid.
REGENEREREND:
Dexpanthenol (provitamine B5) is ontstekingsremmend, verlicht jeuk en
ondersteunt de zelfgenezing van de huid.

Het resultaat:
Het uiterlijk van de
gestresste huid is
aanzienlijk verbeterd.

Zuiver zilver

Dexpanthenol

Zinkverbindingen

LR MICROSILVER PLUS FACE:

LR MICROSILVER PLUS TOOTH:

LR MICROSILVER PLUS BODY:

Antibacteriële wascrème en
gezichtscrème voor een tot
diep in de poriën zuivere huid.
Met bewezen doeltreffendheid
tegen huidonzuiverheden*.

Antibacteriële tandpasta en
kauwgom. Voor mooie tanden,
gezond tandvlees en een fris
mondgevoel.

Antibacteriële anti-roos
shampoo, hand gel en
deodorant roll-on. Voor een
fris, schoon lichaamsgevoel.

* Wetenschappelijk bevestigd door verschillende studies (waaronder SGS INSTITUT FRESENIUS).

LR MICROSILVER
PLUS FACE
Antibacteriële
gezichtverzorging
voor een schone huid
Dankzij de speciale combinatie van werkzame
stoffen beschermt en verzorgt MICROSILVER
PLUS de geïrriteerde en veeleisende gezichtshuid.
Bij regelmatig gebruik van de MICROSILVER PLUS
wasgel en gezichtscrème wordt de geïrriteerde,
onreine, vette huid antibacterieel verzorgd en
worden grove poriën verfijnd.

JE BESPAART PER SET
Gelaatsset
Wascrème · 150 ml
Gelaatscrème · 50 ml

25004
€ 21,99
€ 23,99

Totaal eenheidsprijzen

€ 45,98

Set voordeelprijs slechts

€ 41,99

Wascrème

Gelaatscrème

Dagelijks ’s morgens en ’s avonds het
gelaat met de regulerende wascrème
reinigen.

Na het gebruik van de wascrème op
het gelaat aanbrengen.

Vermindert onzuiverheden

Milde en poriëndiepe
reiniging

Verfijnt het huidbeeld

Verzacht de huid en
ondersteunt de
huidregeneratie

Beschermt en verzorgt de
natuurlijke huidbarrière
Defensil werkt
ontstekingremmend

Salicylzuur
opent de poriën
25000 | 150 ml

25001 | 50 ml

€ 21,99

(€ 14,66 per 100 ml)

€ 23,99
MADE IN GERMANY

(€ 47,98 per 100 ml)

MADE IN GERMANY
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LR MICROSILVER
PLUS TOOTH
Professionele
tandverzorging
voor thuis en
onderweg
Onze mondholte is de ideale biotoop voor tal van
bacteriën (micro-organismen). Die bacteriën zetten
zich vast op onze tanden, tong en de rest van onze
mond en kunnen cariës, een slechte adem en
parodontose veroorzaken. De werkzame stof
Microsilver is een natuurlijke, reinigende oplossing om
deze bacteriën terug te dringen. Met deze tandpasta
en verzorgende kauwgom biedt LR een totale
bescherming voor gezonde tanden en een verzorgd
tandvlees.

Gepatenteerd
product*

GETEST
Werking door Dermatest bewezen:
Tandcrème:
90% bevestigden een stabilisatie van hun
tandvlees1
Tandverzorgende kauwgom:
83 % van de bacteriën werden verwijderd2
	regulerende tandcrème, getest door Dermatest GmbH bij 10 vrouwen en
mannen met een leeftijd van 18 tot 72 jaar gedurende een periode van 4
weken in april 2006.
2
	in verband met de streptokokbacterie. Verzorgende kauwgom door
Dermatest GmbH getest bij 20 personen
tussen 26 en 54 jaar oud gedurende 2 dagen in februari 2010.
1

Tandverzorgende
kauwgom
Na het eten minstens 5min. kauwen.
Met milde muntsmaak.
Als aanvulling naast dagelijkse
tandverzorging.

Tandcrème
’s Morgens en ’s avonds of indien
nodig tussendoor gebruiken en de
tanden minstens twee minuten
poetsen.
Beschermt tegen cariës en tandplak

Voorkomt cariës en maakt komaf
met tandplak
Vermindert de vorming van
tandplak
Ondersteunt de harding van het
tandglazuur

Paradontose prophylaxis
Maakt komaf met slechte adem
Mineraal hydroxyapatiet bouwt
tandglazuur op

Reguleert de pH-waarde in de
mond en kalmeert het tandvlees.

* LR MICROSILVER Plus tandzorg – kauwgom:Patent-Nr.: EP 2 585 029 B1
LR MICROSILVER Plus tandcrème: Patent-Nr.: DE 10 2010 063 720

25091 | 10 x 1,4 g

25090 | 75 ml

€ 4,49

€ 9,49

(€ 32,08 per 100 g)

MADE IN GERMANY

(€ 12,65 per 100 ml)

MADE IN GERMANY

LR MICROSILVER
PLUS BODY
Antibacteriële bescherming
& verzorging voor het
lichaam
Dankzij de speciale combinatie van
werkzame stoffen beschermt en
verzorgt MICROSILVER PLUS
geïrriteerde en veeleisende
lichaamsdelen: milde antibacteriële
haarverzorging, handhygiëne, ook
zonder water, en een betrouwbare
deodorant voor dagelijks gebruik.

Handgel

Anti-roos Shampoo

Milde en reinigende anti-roos
Bijzonder geschikt voor een snelle
shampoo. Geschikt voor dagelijks
reiniging onderweg.
Zonder water, zonder afrdogen, zonder gebruik.
kleven.
hygiëne zonder water

milde reiniging

verfrissend gevoel

elimineert roos*

Verzorgt de huid zonder ze uit te
drogen

regulerende werking

Zink vormt een beschermfilm voor
de handen

Deo Roll-on
Deo roll-on ’s morgens na het
douchen aanbrengen.
Zonder aluminiumzouten.

sterk bij zweetgeur – 24u

Octopirox regelt het uiterlijk van
de hoofdhuid

dankzij de combinatie van microzilver
en talk wordt afgezien van alcohol en
aluminiumzouten
verzorgt en reguleert de natuurlijke
huidflora
Talk absorbeert overtollig zweet

*** Studie uitgevoerd bij 10 personen (€ 29,98 per
100 ml) door Derma Consult GmbH in 2008

25051 | 75 ml

25072 | 150 ml

25022 | 50 ml

€ 18,49

€ 29,99

€ 15,69

(€ 24,65 per 100 ml)

MADE IN GERMANY

(€ 19,99 per 100 ml)

MADE IN GERMANY

(€ 31,38 per 100 ml)

MADE IN GERMANY

Haarproblemen?
OORZAAK
Wat zijn de oorzaken van
vroegtijdige haaruitval?
• Hormonen
Dihydrotestosteron (DHT) veroorzaakt indirect een
afbouw van de haarwortel
• Slechte voorziening van de haarwortel
Onvoldoende doorbloeding van de hoofdhuid waardoor er een
beperkte voorziening van voedingsstoffen naar de haarwortel
ontstaat
• Slechte verankering in de hoofdhuid
	Een beschadigde haarstructuur kan leiden tot een slechte
’verankering’ van de haren in de haarschacht – mogelijk gevolg:
haaruitval

MAATREGEL

WERKING

Hoe werkt L-Recapin tegen
de oorzaken van haaruitval?

Is de werking van L-Recapin
getest in een studie?

Zijn innovatief en speciaal werkstoffencomplex Procapil® werkt
meteen drievoudig:
•O
 leanolzuren uit olijfboombladeren
	verminderen de afbouw van de haarwortel
•A
 pigenine uit citrusvruchten bevordert de doorbloeding van de
haarwortel (zie afb. 1)
•B
 iotinyl-GHK (speciaal gevitamineerd eiwit) bevordert de
verankering van de haarwortel (zie afb. 2)

De resultaten:
• L-Recapin vertraagt de haaruitval
• Door het gebruik van L-Recapin
blijven de haren langer in de groeifase
• L-Recapin draagt beslissend bij tot de verankering van de
haarwortel en kan daarmee voortijdige haaruitval verhinderen
• De haarwortel wordt door het L-Recapin-werkstoffencomplex
beschermd, versterkt en geregenereerd

1.

2.

*Studie Tonicum
Bevestigde werkzaamheid:

Epidermis

Dermis

Subcutis

• 76% van de testpersonen bevestigden een
verbeterd haarvolume. Daarmee kan bewezen
worden dat het haar langer in de natuurlijke groeifase
blijft
• 76% bevestigden de werkzaamheid van het
product
(Tonicum getest door DermaTronnier bij 20 mannen en 5 vrouwen met een leeftijd van 21
tot 60 jaar, gedurende een periode van 4 maanden in 2005)

L R L -RE C API N H AARV E RZ ORGIN G

Power-duo voor
vol dicht haar

MADE IN GERMANY

„Made in Germany“ is
onze kwaliteitsbelofte
waarop je 100% kan
vertrouwen.

Erfelijk bepaalde haaruitval? L-recapin is de oplossing voor mannen
met haaruitval! Het innovatieve werkzame complex gaat erfelijk
bepaalde haaruitval tegen en verbetert aantoonbaar het haarvolume.

TOPSELLER

AANBEVELING
VOOR VOLLER
HAAR:
Door een aanhoudend en
regelmatig gebruik verkrijgt u een
optimaal resultaat.
Het L-Recapin tonicum en de
shampoo zijn perfect op elkaar
afgestemd en geven in
combinatie de beste resultaten.

JE BESPAART PER SET
L-Recapin Set 1+1
27004
L-Recapin Shampoo · 200 ml € 23,99
L-Recapin Tonicum · 200 ml € 46,99
Totaal eenheidsprijzen
Set voordeelprijs slechts

€ 70,98

€ 62,99

L-Recapin
shampoo

L-Recapin
Tonicum

De dermatologisch geteste
werkstoffencombinatie reinigt zacht
en systematisch. Regelmatig gebruik
van het L-Recapin Tonicum vormt
de ideale voorbereiding voor haar en
hoofdhuid.

L-Recapin Tonicum bestrijdt de
erfelijk bepaalde haaruitval*.
Breng het tonicum doelgericht aan
op het vochtige haar nadat het
gewassen is. Masseer het met
draaiende bewegingen in.

27003 | 200 ml

27001 | 200 ml

€ 23,99

€ 46,99

(€ 12,00 per 100 ml)

(€ 23,50 per 100 ml)
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FASCINERENDE
PARFUMWERELD

Geuren geven een onvergetelijke magische kracht
aan momenten. Van glamoureuze sterrengeuren en
stijlvolle lifestylegeuren tot de tijdloze LR Classics –
LR biedt een breed scala aan kwaliteitsvolle parfums.
Als wereldwijde competentiepartner op het gebied
van geurcreatie vertrouwen vele succesvolle
supersterren op de LR-expertise. Dit creëert unieke
geurcomposities met een internationale
aantrekkingskracht. Geuren met een eigen karakter
en persoonlijke toets van de sterren.
Kwalitatieve ingrediënten en hoogwaardige
parfumoliën met lange houdbaarheid, ver boven het
marktgemiddelde, zijn de handelsmerkenvan alle LRgeuren. Op basis van tientallen jaren van geurkennis
creëert LR, samen met gerenommeerde
internationale sterren, “Made in Germany” geuren –
speciaal voor jou!

Wees echt, wees stralend.
Wees gewoon gelukkig!
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BY GUIDO MARIA KRETSCHMER

JE BESPAART PER SET
PURE
by Guido Maria Kretschmer
Parfumset

30550

Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women
Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
Som individuele prijzen
Voordeelprijs per set

€ 109,98

€ 98,99

De PURE by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men vind je op pagina 137

Wees echt. Wees natuurlijk.
Wees gewoon jezelf – dat is de boodschap
van Guido Maria Kretschmer!
De sympathieke Designer
belichaamt het en inspireert mensen met
zijn positieve energie en levensvreugde.
Daarom heeft Guido een echte feelgoodgeur
gecreëerd die je op elk moment van de dag
begeleidt en inspireert om gewoonweg jezelf
te zijn. PURE by Guido Maria Kretschmer
for women is verfrissend in de topnoot,
sprankelend in het hart en sensueel in de
basis.

PURE
by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
for women
50 ml I 30530

€ 54,99

Bloemig
Fris
Topnoot
Peer,
Citroen
Hartnoot
Perzik,
Jasmijn
Basisnoot
Amber,
Cederhout

MADE IN GERMANY

PURE
H A PPI N ESS
BY GUIDO M A RIA
K RE TSCHMER
Wees echt. Wees stralend.
Wees gewoon gelukkig!

NIEUW

Voel pure levensvreugde
in het hier en nu.
Geniet van het wonderbare
gevoel, de hele wereld
te willen omhelzen.
PURE HAPPINESS maakt
je gelukkig – een geur
vol lichtheid, die
elke dag een glimlach
op je gezicht tovert!

PURE
HAPPINESS

by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
for women
50 ml I 30560

€ 54,99

Bloemig
Fruitig
Topnoot
Pompelmoes,
Bergamot
Hartnoot
Jasmijn,
Iris
Basisnoot
Muskus,
Tabak

MADE IN GERMANY

JE BESPAART PER SET
PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
parfumset
PURE HAPPINESS

30565

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women

PURE HAPPINESS

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
Som individuele prijzen
Voordeelprijs per set

€ 109,98

€ 98,99

De PURE HAPPINESS by Guido Maria
Kretschmer Eau de Parfum for men vind je op
pagina 138
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Wees echt. Wees stralend.
Wees gewoon gelukkig!

STIJLVOLLE GEURKAARSEN VOOR JE THUIS
Geïnspireerd door de parfumcollectie heeft de
geliefde designer ook stijlvolle geurkaarsen ontworpen –
HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME.
Zoals altijd dragen de kaarsen Guido‘s persoonlijke
signatuur: sensueel elegant en fascinerend charismatisch.

HAUTE PARFUM
FOR YOUR HOME

JE BESPAART PER SET

by Guido Maria Kretschmer
40166 | Sensuele elegantie
Een geurboeket van mandarijn, roos,
jasmijn en vanille.
40167 | Charismatische fascinatie
Een verfijnd samenspel van
Bergamot, peper en leer.

HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer
Geurkaarsenset

Som individuele prijzen

310 g

€ 38,99

40169

Sensuele elegantie
Charismatische fascinatie

Voordeelprijs per set

€ 77,98

€ 71,99
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HAUTE PARFUM BY
GUIDO MARIA KRETSCHMER
FOR WOMEN
Als internationale fashion designer creëert Guido Maria Kretschmer al jaren mode die volledig is gebaseerd op de mensen die het dragen.
Bij een perfecte look hoort uiteraard ook een parfum die je persoonlijkheid onderstreept.: de HAUTE PARFUM
parfumcollectie. Zijn eau de parfum for women – tedere verleiding en sensuele elegantie in één.
Een onmisbare geurencombinatie van mandarijn, roos en vanille.

„Je moet de mensen graag zien, je
in hen kunnen verplaatsen, hen
beroeren met je mode. En dat geldt
ook voor een goed parfum. Dat
moet niet verleiden, maar beroeren.“

JE BESPAART PER SET
HAUTE PARFUM
by Guido Maria Kretschmer
Parfumset

30230

HAUTE PARFUM

by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
for women
50 ml I 30200

€ 41,99

HAUTE PARFUM

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women

HAUTE PARFUM

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
Som van individuele prijzen
Voordeelprijs per set

€ 83,98

€ 78,49

MADE IN GERMANY

Fruitig
Teder
Topnoot
Mandarijn,
Pruim
Hartnoot
Roos,
Sinaasappelbloesem
Basisnoot
Dry Amber,
Vanille

Het HAUTE PARFUM
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men vind je op pagina 141

Liefdesverklaring van Bruce Willis
ECHTE LIEFDE IN EEN FLESJE
Een sensueel bewijs van liefde vol warmte en
romantiek. Lovingly – een geurige liefdesverklaring van Bruce Willis aan zijn geliefde vrouw
Emma.

LOVINGLY

by Bruce Willis
Eau de Parfum
50 ml I 3630

€ 41,99

Oosters
Elegant
Topnoot
Citrusvrucht,
Peer
Hartnoot
Lelie,
Pioenroos
Basisnoot
Wit cederhout
Sandelhout

MADE IN GERMANY

„Geïnspireerd door mijn
liefde voor Emma“
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SENSUEEL, MAGISCH,
VOL CHARISMA

DE ESSENTIES VAN HET LEVEN: ENERGIE – ROMANTIEK – HELDERHEID
Drie sensuele geursamenstellingen vol magie – de Lightning Collection, gepresenteerd door
Emma Heming-Willis, drukt de essenties van het leven uit. Een extra touch aan elk parfum:
echte Swarovski-kristallen.

LIGHTNING
ESSENCE
OF AMBER
Eau de Parfum
50 ml I 30330-3

€ 41,99

MADE IN GERMANY

Oosters
Verleidend
Topnoot
Bergamot,
Mandarijn
Hartnoot
Iris,
Sinaasappel
bloesem
Basisnoot
Tonkaboon,
Patchouli

LIGHTNING
ESSENCE
OF ROSE
Eau de Parfum
50 ml I 30330-2

€ 41,99

Bloemig
Sensueel
Topnoot
Fruitig
Jasmijn
Hartnoot
Roos,
Poederig

LIGHTNING
ESSENCE
OF MARINE
Eau de Parfum
50 ml I 30330-101

€

Basisnoot
Zoet,
Amber
MADE IN GERMANY

Fris
Aquatisch
Topnoot
Beramot,
Aquatisch
Hartnoot
Meiklokjes,
Pittig
Basisnoot
Cederhout,
Muskus

MADE IN GERMANY

JE BESPAART PER SET
HAUTE PARFUM

30334

Lightning Parfumset
Essence of marine, Eau de Parfum
Essence of rose, Eau de Parfum
Essence of amber, Eau de Parfum
Som individuele prijzen
Voordeelprijs per set

€ 125,97

€ 104,99

Bloemig
Vrouwelijk

Topnoot
Sinaasappel,
Basilicum

Oosters
Elegant

Topnoot
Wierook,
Cistus

Hartnoot
Ylang-Ylang,
Kaneel

Hartnoot
Jasmijn,
Geranium

Basisnoot
Honing,
Tonka-absolute

Basisnoot
Vanille,
Karamel

02

Oosters
Verleidend

Topnoot
Mandarijn,
Bergamot
Hartnoot
Passievrucht,
Abrikoos
Basisnoot
Choco,
Karamel

01

03

01 KLASSIEKE VERLEIDING

02 CHARMANTE SENSUALITEIT

03 MAGIE VAN HET OOSTEN

Het elegante, poederige parfum
presenteert zich tijdloos vrouwelijk. Een
fascinerend, aantrekkelijk parfum voor
vrouwen met karakter en stijl.

Een interpretatie van moderne
vrouwelijkheid – elegantie, tedere lichtheid en
verleidelijke sensualiteit.
Een betoverend aroma die de vrouwelijke
uitstraling elegant accentueert.

De onweerstaanbare charme van het
Oosten in een heerlijk zoete creatie. Voor
sensueel ruikende geluksmomenten vol
magie!

Femme Noblesse

Sensual Grace

Harem

Eau de Parfum
30372 | 50 ml

Eau de Parfum
30150 | 50 ml

Eau de Parfum
30404 | 50 ml

€ 29,99

MADE IN GERMANY

€ 29,99

MADE IN GERMANY

€ 29,99

MADE IN GERMANY
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STRALENDE ENERGIE
GEDURENDE DE DAG
Levendige energie, sprankelende
lichtheid en het pure genot van
het moment: Dit parfum laat u
en uw dag stralen!

Bloemig
Levendig

Topnoot
Roze peper,
Vers groen
Hartnoot
Viooltjes,
Roos
Basisnoot
Vanille,
Sandelhout

KONINGIN VAN DE NACHT
Terwijl de sterren stralen aan de hemel,
straal je zelf een opwindende elegantie
en fascinerende vrouwelijkheid uit.
Breng de sterren aan het dansen door
met het flesje te schudden!

Shine by Day

Shine by Night

Eau de Parfum
30600 | 50 ml

Eau de Parfum
30610 | 50 ml

€ 29,99

MADE IN GERMANY

€ 29,99

MADE IN GERMANY

Bloemig
Elegant

Topnoot
Mandarijn,
Sinaasappel
Hartnoot
Jasmijn,
Tuberoos
Basisnoot
Vanille,
Honing

Fruitig
Inspirerend

Topnoot
Bloedsinaasappel,
Freesia

Fris
Sensueel

Topnoot
Sinaasappel,
Citroen

Hartnoot
Zwarte bes,
Rode pruim

Hartnoot
Roos,
Gardenia

Basisnoot
Muskus
Sandelhout

Basisnoot
Muskus,
Cederhout

02

Oosters
Opwindend

Topnoot
Bergamot,
Peer
Hartnoot
Jasmijn,
Iris
Basisnoot
Karamel,
Patchouli

01

03

01 ADEMBENEMEND FRUITIG

02 INSPIREREND FRIS

03 SIMPELWEG GLAMOUREUS

De belichaming van zelfbewuste
vrouwelijkheid. Een sensuele, fruitige
geurcocktail voor een sprankelend
vrouwelijke uitstraling. Inspirerend,
zelfverzekerd en gepassioneerd.

Haar passie opent alle deuren. Deze
unieke creatie zit boordevol energie en
is tegelijk sensueel.
Een veelzijdige geurexplosie voor het
avontuur genaamd „Leven“!

Ondeugend, inspirerend, natuurlijk,
romantisch – de explosieve en
betoverende compositie van geuren
omvangt het moderne, vrouwelijke
levensgevoel – voor een weergaloos
glamour-voorkomen.

Heart & Soul

Rockin´ Romance

Brilliant Look

Eau de Parfum
3650 | 50 ml

Eau de Parfum
3250 | 50 ml

Eau de Parfum
30095 | 50 ml

€ 29,99

MADE IN GERMANY

€ 29,99

MADE IN GERMANY

€ 29,99
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TOP
SELLER

LICHT EN SENSUEEL
Charmante terughoudendheid
verandert in zelfbewuste
sensualiteit. Pseudonym betovert
met een mysterieuze, vrouwelijke
uitstraling.

Fruitig
Oosters

Topnoot
Lychee,
Perzik

JOUW WERELD,
JOUW CATWALK

Hartnoot
Freesia,
Viooltjes

Je verovert de wereld met je
look en deze geur. Een musthave in je handtas.

Beautyqueen

Eau de Parfum
30386 | 50 ml

Eau de Parfum
30134 | 50 ml
MADE IN GERMANY

Topnoot
Mandarijn,
Ozonische noten
Hartnoten
Roos,
Meiklokjes
Basisnoot
Muskus,
Iris

Basisnoot
Sandelhout,
Vetiver

Pseudonym

€ 29,99

Bloeming
Verleidelijk

€ 29,99

MADE IN GERMANY

GEURREIZEN
VOOR DAMES
Welkom in het geurenparadijs!
Onze exclusieve LR Classics Eau de Parfums vervoeren je naar de
mooiste plekken ter wereld. Vandaag shoppen in het luxueuze
Marbella, morgen pronken op de Walk of Fame in Los Angeles en in
het weekend surfen in Hawaï? Wissel van parfum
naargelang het seizoen, stemming of gelegenheid.
Laat je inspireren en beleef elke dag een nieuwe, opwindende
geurreis!

MADE IN GERMANY

EAU
DE PARFUM
PER STUK
SLECHTS

„Made in Germany“ is onze
kwaliteitsbeloft, waarop je 100%
kan vertrouwen.

01 LR Classics
HAWAII
De herinnering aan de
laatste zomerflirt.
Eau de Parfum
50 ml I 3295-106

Fruitig
Oosters
Kopnoot
Bergamot,
Kaneel
Hartnoot
Roos,
Heliotropisch

€ 17,49

02 LR Classics
LOS ANGELES

Fruitig
Bloemig

03 LR Classics
MARBELLA

Glamoureus, dynamisch,
vol leven.

Topnoot
Peer,
Lotus

Charmante verleiding en
het gevoel van pure luxe.

Eau de Parfum
50 ml I 3295-127

Basisnoot
Vanille,
Tonkaboon

Hartnoot
Meiklokjes,
Jasmijn

Eau de Parfum
50 ml I 3295-124

Basisnoot
Sandelhout,
Witte muskus

Oosters
Levendig
Topnoot
Sinaasappel,
Bergamot
Hartnoot
Pioenroos,
Jasmijn
Basisnoot
Patchouli,
Vetiver

04 LR Classics
ANTIGUA

Oosters
Sensueel

05 LR Classics
SANTORINI

Oosters
Bloeming

06 LR Classics
VALENCIA

Fris
Aromatisch

Als een intense zoen op
een wit zandstrand.

Topnoot
Perzik,
Viooltjes

Als een zonsopgang die
je zintuigen streelt.

Topnoot
Freesia

La Dolce Vita!
Mediterraanse flair op de
huid.

Topnoot
Citroen,
Pompelmoes

Eau de Parfum
50 ml I 3295-223

Hartnoot
Iris,
Roos

Eau de Parfum
50 ml I 3295-220

Basisnoot
Sandelhout,
Vanille

Hartnoot
Jasmijn
Basisnoot
Muskus

Eau de Parfum
50 ml I 3295-126

Hartnoot
Bloemige noten
Jasmijn
Basisnoot
Amber,
Muskus
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HAWAII
01

MARBELLA
03

LOS ANGELES
02

04

I

SANTORIN
05

ANTIGUA

VALENCIA
06

Wees echt. Wees stralend.
Wees gewoon gelukkig!
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BY GUIDO MARIA KRETSCHMER

JE BESPAART PER SET
PURE
by Guido Maria Kretschmer
parfumset

30550

Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women
Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
Som individuele prijzen
Voordeelprijs per set

€ 109,98

€ 98,99

Wees echt. Wees natuurlijk. Wees gewoon
jezelf – dat is de boodschap van Guido Maria
Kretschmer!
De sympathieke Designer belichaamt het en
inspireert mensen met zijn positieve energie en
levensvreugde. Daarom heeft Guido een echte
feelgoodgeur gecreëerd die je op elk moment van
de dag begeleidt en inspireert om gewoonweg
jezelf te zijn. PURE by Guido Maria Kretschmer for
men is charismatisch in de topnoot, veelzijdig in
het hart en pittig in de basis.

PURE

by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
for men
50 ml I 30540

€ 54,99

Houtachtig
Pittig
Topnoot
Saffraan,
Rozenoxide
Hartnoot
Anjer,
Guaiac
Basisnoot
Sandelhout,
Amber

Het PURE by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women vind je op pagina 123
MADE IN GERMANY

PURE
H A PPI N ESS
BY GUIDO M A RIA
K RE TSCHMER
Wees echt. Wees stralend.
Wees gewoon gelukkig!

NIEUW

Ervaar het gevoel van vrijheid – zo
grenzenloos als de zee en vol
wonderbaarlijke beloftes.
Leef hier en nu en geniet van het
moment. PURE HAPPINESS
maakt je gelukkig – een parfum vol
temperament en positieve energie!

PURE
HAPPINESS

by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
for men
50 ml I 30570

€ 54,99

MADE IN GERMANY

Houtachtig
Fris
Topnoten
Pompelmoes,
Peper
Hartnoot
Cederhout,
Geranium
Basisnoot
Mos,
Balsamische
noten

JE BESPAART PER SET
PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
parfumset
PURE HAPPINESS

30565

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women

PURE HAPPINESS

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
Som individuele prijzen
Voordeelprijs per set

€ 109,98

€ 98,99

Het PURE HAPPINESS by Guido Maria
Kretschmer Eau de Parfum for women vind je op
pagina 124
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Wees echt. Wees stralend.
Wees gewoon gelukkig!

STIJLVOLLE GEURKAARSEN VOOR JE THUIS
Geïnspireerd door de parfumcollectie heeft de
geliefde designer ook stijlvolle geurkaarsen ontworpen
– HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME. Zoals altijd
dragen de kaarsen Guido‘s persoonlijke signatuur:
sensueel eleganten fascinerend charismatisch.

HAUTE PARFUM
FOR YOUR HOME

JE BESPAART PER SET

by Guido Maria Kretschmer
40166 | Sensuele elegantie
Een geurboeket van mandarijn,
roos, jasmijn en vanille.
40167 | Charismatische fascinatie
Een verfijnde combinatie van
bergamot, peper en leer.

HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer
geurkaarsenset

Som individuele prijzen

310 g

€ 38,99

40169

Sensuele elegantie
Charismatische fascinatie

Voordeelprijs per set

€ 77,98

€ 71,99
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HAUTE PARFUM BY
GUIDO MARIA KRETSCHMER
FOR MEN
Net zoals de damesparfums, draagt ook het herenparfum het signatuur van de designer: elegant,
hoogwaardig, tijdloos en authentiek. Beetje bij beetje ontvouwen de stijlvolle, pittige en frisse essenties hun
opwindende facetten op de huid.

Stijlvolle verpakking met
veel liefde voor detail: classy
designbox met elegant satijn
en een persoonlijk citaat van
de ontwerper.

JE BESPAART PER SET
HAUTE PARFUM
by Guido Maria Kretschmer
Parfumset

30230

HAUTE PARFUM

HAUTE PARFUM

by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
for men
50 ml I 30220

€ 41,99

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women

HAUTE PARFUM

Voordeelprijs per set

Topnoot
Bergamot,
Tangerine
Hartnoot
Peper,
Geranium,
Basisnoot
Vetiver,
Leer

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
Som individuele prijzen

Houtachtig
Opwindend

€ 83,98

€ 78,49

MADE IN GERMANY

Het HAUTE PARFUM
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women vind je op pagina 127

Genomineerd voor:

2011

SMART GUYS LIVE FOREVER –
net zoals Bruce Willis. Eenvoudig, mannelijk en
onconventioneel. Het parfum van de actieheld:
krachtig cederhout en pittige peper ontmoeten de
aardse vetiver en vitaliserende pompelmoes.
Bruce Willis‘ eerste geur – nu al legendarisch!

BRUCE WILLIS
Eau de Parfum
50 ml I 30505

€ 41,99

Pittig
Krachtig
Topnoot
Pompelmoes,
Sinaasappel
Hartnoot
Peper,
Geraniumblad,
Basisnoot
Cederhout,
Vetiver

MADE IN GERMANY
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ACTION HERO &
GENTLEMAN –
NET EEN
FILMSTER!

ABSOLUTELY PRIVATE:

Citrus en patchouli zorgen voor een frisse
aantrekking, terwijl de aromatische noten,
verfijnd met een vleugje tabak, een
onmiskenbare mannelijke elegantie
uitstralen. De krachtige basis van sensueel
leer en kostbaar agarhout geeft de geur
een uniek signatuur die de privékant van
Bruce Willis weerspiegelt.

BRUCE WILLIS
PERSONAL
EDITION
Eau de Parfum
50 ml I 2950

€ 41,99

Pittig
Elegant
Topnoot
Citrusvruchten,
Kardemom
Hartnoot
Lavendel,
Tabaknoten
Basisnoot
Leernoten
Agar

MADE IN GERMANY

Klassiek
Sportief

Topnoot
Steranijs,
Gember

Fris
Licht

Topnoot
Bergamot,
Gember

Hartnoot
Muskaatnoot,
Kardemom

Hartnoot
Meloen,
Eucalyptus

Basisnoot
Houtnoten
Muskus

Basisnoot
Patchouli,
Cederhout

02

01

Houtachtig
Opwindend

Topnoot
Sinaasappel,
Kardemom

Klassiek
Charismatisch

Topnoot
Bergamot
Hartnoot
Citroen

Hartnoot
Jasmijn,
Cederhout

Basisnoot
Amber

Basisnoot
Amber,
Muskus

03
04

01 3,2,1 –
ACTIE!

02 HELDEN VAN DE
OCEAAN

03 ADRENALINE
KICK

04 STEEDS ZIJN TIJD
VOORUIT

De perfecte combinatie van
sportiviteit, elegantie en
mannelijkheid. Vol frisheid en
dynamiek – voor een zorgeloze
levensstijl.

Een hoge golf. Adrenaline giert
door je aderen. Het strand in zicht.
Dompel jezelf onder in een wereld
van lichtheid en coolness.

Opwindend, dynamisch
parfum voor mannen, die van
uitdagingen houden en
succes steeds opnieuw
definiëren!

Opmerkelijk, geheimzinning
en zonder compromissen.
Een krachtig mannenparfum
met klassieke, tijdloze noot.

Just Sport

Ocean‘ Sky

Racing

Terminator

Eau de Parfum
30027 | 50 ml

Eau de Parfum
30414 | 50 ml

Eau de Parfum
30000 | 50 ml

€ 29,99

Eau de Parfum
1580 | 50 ml

MADE IN GERMANY

€ 29,99

MADE IN GERMANY

€ 29,99

MADE IN GERMANY

€ 29,99
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TOP
SELLER

CULTUURGEUR VOOR
AVONTURIERS
De exotische samenstelling
geeft je nieuwe energie en
een opwindende portie
junglefeeling gedurende de
dag.

Klassiek
Intens

Topnoot
Groene munt
Bijvoet
Hartnoot
Lavendel,
Anjer
Basisnoot
Tonkaboon,
Sandelhout

VOOR ECHTE
KOSMOPOLITANEN
New York, Rio, Tokio – de
moderne man houdt van de
metropolen. Zo ook zijn
parfum: elegant, relaxed,
sensueel, cool.

Jungle Man

Metropolitan Man

Eau de Parfum
3430 | 50 ml

Eau de Parfum
30190 | 50 ml

€ 29,99

MADE IN GERMANY

€ 29,99

MADE IN GERMANY

Pittig
Ongedwongen

Topnoot
Bergamot,
Szechuanpeper
Hartnoot
Kardemom,
Geranium
Basisnoot
Chocolade,
Vetiver

GEURREIZEN
VOOR MANNEN
Je bent avontuurlijk en houdt van de metropolen op aarde?
Dan ben je hier op de juiste plaats! Een citytrup in het hippe
Stockholm, meeting in het exotische Singapore of netwerken in het
exclusieve Monaco... Met de LR Classics kan je naar hartenlust op
droomreis gaan. de moderne Eau de Parfums verspreiden de geur van
de grote, wijde wereld en vergezellen je graag naar je volgende
bestemming.

EAU
DE PARFUM
VOOR SLECHTS

„Made in Germany“ is onze kwaliteitsbelofte, waarop je 100% kan vertrouwen.

€ 17,49

MADE IN GERMANY

01 LR Classics
SINGAPORE

Verleidelijk en mysterieus.
Contrastvol en steeds
weer opwindend.
Eau de Parfum
50 ml I 3295-151

Pittig
Intens
Topnoot
Oosters
Pittige noten
Hartnoot
cederhout,
Salie

02 LR Classics
NIAGARA

Krachtig en levendig een parfum dat sterkte
uitstraalt. Zoals de machtige
Niagara watervallen.
Eau de Parfum
50 ml I 3295-261

Basisnoot
Vanille,
Benzoë

04 LR Classics
MONACO

Bruisend en weelderig–
zoals de stad straalt het
parfum luxe
en exclusiviteit uit.
Eau de Parfum
50 ml I 3295-259

houtachtig
Elegant
Topnoot
Bergamot,
Pompelmoes
Hartnoot
Groen,
Bloemig
Basisnoot
Amber,
Houtnoten

Klassiek
Fris
Topnoot
Marine noten,
Munt
Hartnoot
Geranium,
Neroli
Basisnoot
Cederhout,
Muskus

05 LR Classics
STOCKHOLM

Klassiek
Verleidelijk

Licht houtachtig en
dynamisch, zoals de
trendstad van Scandinavië.

Topnoot
Bergamot,
Anijs

Eau de Parfum
50 ml I 3295-260

Hartnoot
Guaiac,
Cederhout
Basisnoot
Amber,
Muskus

03 LR Classics
BOSTON

Voor levensgenieters.
Simpelweg gevarieerd en
multicultureel.
Eau de Parfum
50 ml I 3295-162

Pittig
Fruitig
Topnoot
Appel,
Sinaasappel
Hartnoot
Roos,
Jasmijn
Basisnoot
Kruidig hout,
Amber
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SINGAPORE
01

NIAGARA

BOSTON
02

04

MONACO

STOCKHOLM
05

03
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PERFECTE MAKE-UP,
PERFECTE VERSCHIJNING
Betoverende make-uplooks voor iedere gelegenheid:
de cosmetische productlijnen van LR bieden
individuele variatie – van subtiele, natuurlijke dagmakeup tot stijlvolle, moderne elegantie en feestelijke
glamour.
Met de LR DELUXE premium cosmetica in
studiokwaliteit wordt een professionele make-up
bereikt die aan de hoogste eisen voldoet.
Hoogwaardige texturen en schitterende nuances
creëren glamoureuze momenten die imponeren.
LR COLOURS is een kleurrijke make-up lijn voor
trendsetters. Of het nu oogschaduw, blush, lippenstift
of nagellak is – de innovatieve producten van LR
COLOURS zorgen voor plezier en levensvreugde.

1
2
3
4
5

11131-1

6

11131-2

01
11131-3

11131-4

11131-5

Het model draagt
High Impact Lipstick
11130-1; Signature
Red

11131-8

02

02 Brilliant Lipgloss

01 High Impact Lipstick

• schitterend, glanzend, levendig
• 3-D-effect voor volle lippen
• met verzorgende werkstoffen

• crèmige-zachte textuur vol met
intensieve kleurpigmenten voor een
pure kleurbelevenis
• innovatieve textuur voor een
luxueuze finish en verleidelijke
kleurdiepte
• gelijkmatige kleurafgave, lange
houdbaarheid en een zijdezacht
gevoel

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

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

€ 16,99

€ 22,99

01

02

03

04

05

06

08
07

HANDMADE IN GERMANY
01 | Foundationpenseel

05 | Blender

40062

40064

• voor een vloeiende en cremige make-up

€ 48,99

• perfect om de oogschaduw te blenden in
de oogvouw

€ 30,99

02 | Poederpenseel

06 | Wenkbrauwen en

• voor het gelijkmatig aanbrengen van losse
wimperborstel
en geperste poeder
• voor perfect gevormde wenkbrauwen
• voor het scheiden van de wimpers

40060

€ 41,99

40067

03 | Rougepenseel

07 | Wenkbrauwen en
eyelinerpenseel

€ 13,99

• voor het praktisch aanbrengen van poederrouge

40061

• voor wenkbrauwenpoeder en vloeiende
eyeliner-kleuren

€ 48,99

40065

04 | Oogschaduwpenseel

08 | Lippenpenseel

40063

40066

€ 20,99

• voor het gelijkmatig aanbrengen van oog- • ideaal voor een precieze
schaduw
applicatie van lippenstift

€ 31,99

€ 22,99

U BESPAART MET DE SET
Alle penselen in de set
Totaal eenheidsprijzen
Set voordeelprijs slechts

40068
€ 260,92

€ 209,99

MADE IN GERMANY

Het model draagt Perfect Powder Blush 11113-1

148

LR DELUXE OOGM A KE- UP

TOP-

SELLER

01 Fantastic Mascara
• nog dikker, langer en gedefinieerder:
geniale, ultra-zwarte 3D wimpers
• intelligente 3-voudige film textuur:
met iedere aanwending meer kleur,
meer volume, meer definitie
• bijzondere borstelstructuur:
golvende vezels voor een perfect resultaat tot
in de puntjes
• voor een „valse-wimpers effect“
11188 | 10 ml

€ 26,99

(€ 269,90 per 100 ml)

02 Activating Lash Serum
TOP-

SELLER

• huidvriendelijk wimperserum met groeistimulerend werkstofcomplex
• zorgt voor een bewezen verlenging en
verdichting van de wimpers**
• tot 35% langere wimpers na slechts
6 weken*
• gereduceerd wimperverlies en maximale
wimperdichtheid
11127 | 5,5 ml

€ 39,99

MADE IN GERMANY

* Maximaal gemeten wimperlengte na 6 weken:
tot 35% langere wimpers.
** Wetenschappelijke studie door het
gerenommeerde instituut Dermatest GmbH.
Resultaat: april 2014. Aantal deelnemers: 20
vrouwen. Toepassing: het serum twee keer
per dag aanbrengen op de bovenste wimpers.
Toepassingsperiode: 12 weken
(tussenresultaat na 6 weken)

03 Lash Booster
• onder de mascara aanbrengen
• intensief mascara-resultaat en ongelooflijk
wimpervolume
• de fijne vezels in witte textuur laten
de wimpers langer en gedefinieerder
lijken
11125 | 9 ml

€ 17,99

Eye Make-up Remover
• 2-fasen systeem: verzorgingscomponenten
en remover mengen zich
• verwijdert watervaste make-up zonder
moeite
• laat geen olie-achtige laag achter
• verzorgende werkstoffen verzorgen de
gevoelige en droge huid rond de ogen
• schudden voor gebruik
11190 | 125 ml

€ 17,99

(€ 14,39 per 100 ml)

MADE IN GERMANY
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Waardevolle ogenblikken
in edel kleurenspel
Full Colour Superliner
• vloeibare, eenvoudig aan te brengen Eyeliner
voor ogen die een indruk nalaten
• kleurintensieve en lang houdbare textuur die
tot 12 uren houdt
• fijne fine-liner voor een precieze en elegante
applicatie in één trek
• op een olie- en poedervrije huid aanbrengen

01

11199 Deep Black

1,1 ml

€ 15,99

MADE IN GERMANY

05
04

TOP-

Perfect Browstyler

SELLER

• vloeibaar kleuren, stylen en fixeren van
de wenkbrauwen
• lang houdende, natuurlijke finish
• kleurt het haar, niet de huid
11121-101 Bright Liquid

03

02

11121-102 Dark Liquid

5 ml

€ 14,99

MADE IN GERMANY

Metallic Eyeliner
• adembenemende soft textuur
• extra lang houdend, water-bestendig
• aan het uiteinde met afneembare
aanslijper en geïntegreerde Smudger om
overgangen te vervagen
		

11120-2 Velvet Violet

		

11120-3 Moonlight Silver

		

11120-6 Satin Brown

		

11120-7 Gorgeous Grey

0,37 g

€ 13,99

MADE IN GERMANY

Artistic Quattro Eyeshadow
• perfect afgestemde nuances voor talrijke kleurencombinaties
• 4 volle, aantrekkelijke oogschaduw-tonen
• zachte, satijnachtige kleuren van teder tot intensieve
schittering
• extreem zijdig en hoog-gepigmenteerde textuur
• Wet & Dry-textuur: droog of vochtig aanbrengen,
ervoor de applicator bevochtigen
4 x 0,5 g
01 | 11150-1 Night Rock
02 | 11150-3 Velvet Vintage
03 | 11150-8 Secret Dawn
04 | 11150-10 Delighted Nude
05 | 11150-12 Sublime Marine

€ 39,99

Grenzeloze

Make-upPerfectie

1

01

01 Perfect Wear
Foundation

van dichtbij
beleven

6

€ 34,99

(€ 116,63 per 100 ml)

02 Perfect Smooth
Compact Foundation
• crèmige compact foundation met
opbouwende medium dekkingskracht
perfect voor onderweg
• eenvoudig en snel afdekken en
verbergen van oneffenheden voor een
perfect huidbeeld
• bewezen lichtbeschermingsfactor
SPF 30
11117-101 Porcelain
11117-102 Light Beige
11117-103 Beige
11117-104 Dark Beige
11117-105 Beige Noisette
11117-106 Hazelnut

02

4

3

1 | 11116-1 Porcelain
2 | 11116-2 Light Beige
3 | 11116-3 Beige
4 | 11116-4 Dark Beige
5 | 11116-5 Beige Noisette
6 | 11116-6 Hazelnut
30 ml

5
2

• zijde-zachte textuur met medium
dekkingskracht die optimaal met de
huid versmelt
• voor een feilloze, stralende teint en
geperfectioneerd huidbeeld zonder
maskereffect
• werkzaam peptidecomplex voor
intensiverende
straal- en lichtsterkte
• bewezen lichtbeschermingsfactor
SPF 30

8,5 g

€ 34,99

(€ 411,65 per 100 g)

Eye- & Lipbase

Radiant Skin Primer

Fast Wrinkle-Filler

Bright Highlighter

• egaliseert de huidtoon
• verlengt houdbaarheid
van lippenstift en
oogschaduw
• onder lippen- en ogen
make-up aanbrengen

• corrigeert onregelmatigheden,
verkleint grootte van de poriën,
laat make-up langer zitten
• stralende huid door pigmenten
op basis van diamant
• perzik-kleurige textuur geeft
een frisse teint
• onder make-up aanbrengen, of
alleen

• vult plooien, oneffenheden
en kleine puntjes
van buiten op
• lang houdende textuur voor
een gelijkmatige teint
• onder de make-up
aanbrengen en kort laten
drogen

• magisch: laat alle tekenen van
vermoeidheid verdwijnen
• rijk dankzij amarantolie, bisabololie,
Australische myrte-olie en optisol™
• onder de ogen, over de lippen en
op rimpels aanbrengen

11109-101 | 2,5 ml Porcelain
11109-102 | 2,5 ml Ginger
11108 | 2,2 g

11115 | 30 ml

11118 | 3,6 g

€ 19,99

€ 28,99

€ 19,99

(€ 96,63 per 100 ml)
MADE IN GERMANY

€ 24,99
MADE IN GERMANY
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Volledige finish
van zacht tot zeer

expressief
02

01b

TOP-

SELLER

01a

03

05

04

01 Perfect Powder
Blush

02 Sun Dream
Bronzer

03 Hollywood
Powder Multicolour

04 Hollywood
Powder Duocolour

05 Velvet Touch
Micro Powder

• zijdezacht poeder overtuigt
door goede kleurafgave en
kleurschittering
• de harmonisch op elkaar
afgestemde matte kleuren
toveren frisse accenten en
benadrukken de jukbeenderen
• duo-kleuren, alleen of
gemengd aanbrengen voor
talrijke kleurvarianten

• vederlicht, geperst poeder dat
gelijkmatig op het gezicht of
geaccentueerd aangebracht
kan worden
• perfecte twee-kleuren
combinatie voor een
gelijkmatige finish en een
natuurlijke frisheid
• het hele jaar een zomerteint

• ideaal voor iedere dag en iedere
huidtoon
• geel zorgt voor een stralend,
frisse teint
• beige vlakt pigmentverschillen
uit
• groen verbergt rode adertjes en
pigmenten
• de make-up is vast, de teint
zacht, gelijkmatig en helder

• geel is ideaal voor een
dagelijkse frisheid, verbergt
schaduwen en
onregelmatigheden en laat het
gezicht stralen
• lila zorgt voor een frisse en
vitale teint, ook tijdens de
nacht – het reflecteert licht
• de make-up is vast, de teint
zacht, gelijkmatig en helder

• Hoogwaardig
multifunctioneel poeder
• De lichte en microfijne
textuur voor een zijdigtransparante en egale
finish
• Reduceert glans en
effent de huidtoon uit

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

11114 | 11 g

11111 | 12 g

11112 | 10 g

11110 | 10 g

€ 28,99

€ 28,99

€ 34,99

€ 31,99

€ 34,99

(€ 245,68 per 100 g)
(€ 261,17 per 100 g)

(€ 263,55 per 100 g)
MADE IN GERMANY

(€ 291,58 per 100 g)

(€ 319,90 per 100 g)

(€ 349,90 per 100 g)
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02
03

Ech

04

05

06

Eyeshadow

Liquid Eyeliner
• intensief, dekkend kleurresultaat
• voor precieze, rechte lijnen
• sneldrogend en langhoudend
• schudden voor gebruik
		 10005-1 Absolute Black
		 10005-2 Dark Brown

• dubbele kleurenpoeder
• stralend bonte kleuren met pure
helderheid
• poeder-zachte textuur met
licht reflecterende elementen
• met zuivere mineralen en
Phycocorail®
01 | 10420-1 Mint ’n’ Pine Green
02 | 10420-3 Sky ’n’ Water
03 | 10420-4 Rose ’n’ Grey
04 | 10420-6 Taupe ’n’ Bronze
05 | 10420-7 Cashmere ’n’ Copper
06 | 10420-8 Mauve ’n’ Plum
07 | 10420-9 Gold ’n’ Bronze
08 | 10420-10 Vintage Rose ’n’ Grape

Eyelid Highlighter
• 2 kanten voor dag en nacht
• zacht roze voor de dag
• blinkend wit voor de nacht
• vergroot de ogen optisch
• onder de wenkbrauwen
aanbrengen
10004
2 x 4,6 g

2 x 1,25 g

2,5 ml

€ 11,99

€ 9,99

MADE IN GERMANY

€ 11,99
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07

Eyebrow Double Pencil
08

• kleurt de wenkbrauwen natuurlijk en
geeft ze uitdrukking
• dunne kant: om op te vullen en te
definiëren
• dikke kant: om te kleuren en te
overkleuren
TIP: ook ideaal als oogschaduw
		

10006-1 Cashmere Creme

		

10006-2 Cashmere Brown

4,9 g & 1,3 g

€ 11,99

MADE IN GERMANY
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02

03

01

01 Volume & Curl Ma02 Extreme
scara
• tovert een buitengewoon volume Volume Mascara
• sensationeel volle, intensieve
met zacht gescheiden wimpers
• het licht gebogen borsteltje laat de wimpers met een maximaal
volume-effect
wimpers uitwaaieren en geeft ze
• een combinatie uit geselecteerde
een fabelachtige flair
wax houdt de wimpers zacht en
• geschikt voor gevoelige ogen en
soepel en geeft zo een intensieve
dragers van contactlenzen
wimperdichtheid
• konische borstelvorm voor een tof
„grote-ogen-effect“
10002-5 Night Blue
• eenvoudig aanbrengen op de
wimpers – ook in de ooghoek en
de onderste wimperrand door het
spits toelopende borsteltje
10002-4 Dark Brown

Kajal
03 Length & Definition
Mascara, waterproof
• perfect gedefinieerde, optisch
verlengde wimpers
• extra volume-effect voor een
onvergetelijke blik
• watervaste, extra lang houdende
textuur

• intensief, met een zachte textuur
• makkelijk aan te brengen
• bijzonder lange houdbaarheid
• ideaal voor contouren en om te
omlijnen
10001-101 Soft Snow
		 10001-

2 Dark Coal

		 10001-104 Cold Blue
		 10001-105 Soft Ashes
		 10001-

6 Olive Green

		 10001-107 Dark Hazel
10002-1 Absolute Black

10386 Absolute Black

10266 Absolute Black

10 ml

11 ml

7 ml

€ 13,99

€ 13,99

(€ 139,90 per 100 ml)

(€ 127,18 per 100 ml)
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€ 13,99

(€ 199,86 per 100 ml)

1,1 g

€ 7,99
MADE IN GERMANY

01

BB Cream
• het multitalent voor een geweldige teint
• de dagelijkse 5-in-1 verzorging
1. hydrateert
2. bedekt huidoneffenheden
3. egaliseert
4. zorgt voor een mattere tint
5. UV-filter met SPF 15
30 ml
01 | 10229-101 Light
02 | 10229-102 Medium / Dark

€ 16,99

(€ 56,63 per 100 ml)
MADE IN GERMANY

02

Cream Make-up

TOP-

hui
d

SELLER

€ 17,99
Oilfree Make-up

voo
r de
Vrie
nde
lijk

10062-3

30 ml

€ 17,99

(€ 59,97 per 100 ml)
MADE IN GERMANY

Concealer Stick
• Sun Shine bedekt donkere kringen rond de ogen
• Soft Moss bedekt roodheid
• eenvoudig in te werken, perfecte dekking
• voor een natuurlijke look
• met avocado-olie
• met hydraterende Aloë Vera
10062-1
10062-2
10062-3
10062-4

10060-3

10060-4

Sun Shine
Light Beige
Dark Beige
Soft Moss

€ 8,99
MADE IN GERMANY

10060-5

MADE IN GERMANY

• zacht-crèmige make-up met medium
10061-203
dekkingskracht
• longlasting: fijnste poederbestanddelen zorgen voor
een langhoudende finfish
• met NMF-complex ter compensatie van het
10061-204
vochtgehalte van de huid
• lichtreflecterende micro-pigmenten strijken
oneffenheden glad
10061-207 Light Sand
10061-205
10061-202 Medium Sand
10061-203 Light Caramel
10061-204 Medium Caramel
10061-205 Dark Sand
10061-206
10061-206 Dark Caramel

2,5 g
10062-4

10061-202

(€ 59,97 per 100 ml)

TOP-

10062-2

10060-2

30 ml

SELLER

10062-1

10060-1

• zacht-crèmige make-up met hoge
dekkracht
• 12h wear: extra lange houdbaarheid met
mat-effect tot 12 uur lang
• verhoogt het vochtgehalte van de huid
• lichtreflecterende micropigmenten
verminderen oneffenheden
10060-1 Light Sand
10060-2 Medium Sand
10060-3 Light Caramel
10060-4 Medium Caramel
10060-5 Dark Sand
10061-207
10060-6 Dark Caramel

10060-6
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10441-1

Loose Powder
• zijdezachte-gewichtloze textuur
voor een natuurlijke styling
• perfecte fixering voor een
mooie, gelijkmatige huid
• transparant, geschikt voor
iedere make-up toon
• met zuivere mineralen
15 g
10064

10441-2

€ 17,99

(€ 119,93 per 100 g)
MADE IN GERMANY

10441-4

• lichte textuur voor een vitale,
natuurlijke uitstraling
• met zuivere mineralen en
Phycocorail®
• met microfijne matterende
bestanddelen
4g

€ 13,99

10441-5

Warm Peach
Cold Berry
Warm Berry
Cold Apricot
MADE IN GERMANY

10440-1

Pressed Powder
• perfect gematteerde teintook voor onderweg
• zachte, lichte textuur, die de
huid laat ademen
• met zuivere mineralen en
Phycocorail®
9g

10440-2

Kle
ur i

10441-1
10441-2
10441-4
10441-5

nh
et g
ezic
ht!

Blush

€ 15,99
10440-1 Sand
10440-2 Caramel
10440-3 Apricot

10440-3

Bronzing Pearls
Reinigingsschuim
Het rijke schuim reinigt zacht
de huid en verwijdert make-up.
150 ml
10377

€
7,99
(€ 5,33 per 100 ml)
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• bruiningspoeder in parelvorm
• geeft de teint een subtiele
zomertint
• ook geschikt ter accentuering van
de wangen en het décolleté
18 g
10068

€ 17,99

(€ 99,94 per 100 g)
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01
01

02

03

04

05

06

02

03

04

05

06

07

07

Lipstick
• kleur en schittering die
betoveren
• van verleidelijk rood en
sprookjesachtig rosé tot
natuurlijke bruinnuancen
• verzorgde lippen dankzij
vitamine E
4,5 g

€ 11,99

01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|

10431-101
10431-102
10431-103
10431-104
10431-105
10431-107
10431-108

Warm Rose
Magic Mauve
Juicy Rose
Orange Toffee
Midnight Plum
Hot Chili
Brown Rose

MADE IN GERMANY

03

Lipgloss
• ultra glanzende lippenkleur die
bijzonder lang blijft
• verzorgt dankzij vitamine E en
rozemarijnextract

02

Lipliner
• ideaal voor contouren en
correcties
• passend bij de LR Colours
lippenstiften
		 01| 10032-1 Warm Rose

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

01

		 02| 10032-2 Magic Mauve
		 03| 10032-103 Juicy Rose

€ 7,99

		 04| 10032-4 Orange Toffee

(€ 79,90 per 100 ml)

		 05| 10032-5 Midnight Plum
		 06| 10032-7 Hot Chili
		 07| 10032-8 Brown Rose
01

1,16 g

€ 5,99
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02

Glossy Lipstick
• lippenstift of gloss? Ik wil beide!
• de perfecte combinatie van lippenstift
en lipgloss
• glanzende lippen
• extra lang houdend en hydraterend
• met verleidelijk fruitige smaak
01 | 10031-1 Crystal Caramel
02 | 10031-2 Crystal Rose
03 | 10031-3 Crystal Peach
04 | 10031-4 Crystal Mauve
05 | 10031-5 Crystal Plum
06 | 10031-6 Crystal Berry

05

06

1,6 g

€ 8,99
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Lipstick Care Balm
•m
 ilde verzorging voor
gevoelige en ruwe lippen
• beschermt

en verzorgt
dankzij Cupuaçuboter en
vitamine E
• voor

een natuurlijke en
verzorgde finish
10433

€ 11,99
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Raa
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True Colour Nail Polish
• perfecte dekkracht, brilliante
hoogglans-finish, volle kleuren,
lange houdbaarheid
• professioneel waaierpenseel, die
zich perfect aan de nagelvorm
aanpast voor een precieze
kleurapplicatie in één beweging
5,5 ml

€ 6,99
03

Marshmallow White
Frosty Vanilla
Ballerina Rose
Sandy Beige
Toffee Cream
Latte Macchiato
Happy Coral
Pink Flamenco
Foxy Fuchsia
Red Kiss
Black Cherry
Lady Lilac
Brown Truffle
Smoky Grey

12

09

02

01 | 10400-1
02 | 10400-2
03 | 10400-3
04 | 10400-4
05 | 10400-5
06 | 10400-6
07 | 10400-7
08 | 10400-8
09 | 10400-9
10 | 10400-10
11 | 10400-11
12 | 10400-12
13 | 10400-13
14 | 10400-14

06

01 Billionnails
• intensieve verzorgingslak voor nagels
• complex uit vitamine E, C & F,
Proteïne en calcium ondersteunen de
nagelgroei, verzorgt, versterkt,
verhardt en vermindert breekbaarheid
van de nagels
10405 | 5,5 ml

€ 7,99

11

01

08

14

05

10

07
04

TOP-

13

SELLER

01

02 Base Coat
• vereffent de nageloppervlakte en bereidt
de nagel ideaal voor op de nagellak
• beschermt tegen kleurresten
• verlengt de houdbaarheid van kleurlak
10404 | 5,5 ml

03 Top Coat

€ 3,99

04 Nail Hardener

• voor natuurlijk glanzende
nagels
• glad maken, vijlen,
polijsten
823

• verhardt en verzegelt de natuurlijke nagel
• versterkt door een speciale
beschermingsfilm
• beschermt tegen splitten
10402 | 5,5 ml

€ 3,99
04

05 Nail Therapy
• ideaal bij zachte, breekbare nagels
• vitamine E en bamboe-extract voor
verbeterde nagelelasticiteit en
weerbaarheid
• keratine bouwstenen repareren de nagel
en bevorderen de gezonde groei
10401 | 5,5 ml

€ 7,99

05

• voor de snelste en meest grondige
verwijdering van nagellak
• natuurlijke abrikozenpitolie
voorkomt uitdroging
100 ml
10094

€ 9,99
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Nail Polish Remover
Nagellakverwijderaar
• natuurlijke abrikozenpitolie
voorkomt uitdroging
• geschikt voor het navullen
van de Remover Box
100 ml
10095

€ 6,99

MADE IN GERMANY

erd

€ 7,99

4-zijdige Nagelglanspolijster

en

03

ien

• verzekert en verlengt de houdbaarheid van
kleurlak
• beschermt de nagel voor splitten en
krassen
10403 | 5,5 ml

€ 6,99

ver
zor
g in

02

• voor natuurlijke en kunstnagels
• zandbladvijl voor vlot, accuraat vijlen
4526

g!

Professionele nagelvijl

Nag
els
v

€ 6,99

Nail Polish Remover-Box

Hand & Nail Serum
• voor streelzachte handen
• met druivenpit-, avocado- en jojobaolie
en vitamine E
• zachte en natuurlijke verzorging voor de
gevoelige huid
15 ml
10303

€ 13,99

(€ 93,27 per 100 ml)
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Wij schenken
kinderen kansen.

HELP OOK MEE!
Alles over onze projecten en hoe je
concreet kan helpen, vind je op

lrgkf.com
Donaties	IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00
			
BIC: DRES DE FF 400

Vervul alle 5
schoonheidswensen
met slechts één
Elixir shot!

WOW! Dolle pret
in de badkamer!
De nieuwe LR ALOE VIA Aloe Vera Kids serie combineert zachte
verzorging en jungle plezier voor gelukkige kinderen – en ouders!

Vervul alle 5
schoonheidswensen
met slechts één
Elixir shot!
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LR Cosmetic Belgium BVBA – B-2200 Herentals
LR Health & Beauty Systems – NL-5060 AA Oisterwijk

De verkoop van LR-producten
gebeurt via LR-Partners
LR Health & Beauty Systems behoudt zich wijzigingen voor aan producten omwille van
technische en kwalitatieve verbeteringen alsook omwille van vergissingen door eventuele
drukfouten.

Art.nr.: 95055-911

Overhandigd door:

BE-nl

