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V září 2004 jsme se seznámili 
se společností LR Cosmetic Inter-
national a rozhodli jsme se používat
její výrobky. Nic víc. Náš sponzor
nepracoval a tak nás obchodní 
činnost zajímala jen okrajově.
Když jsme s manželkou zakrátko na
první přednášce MUDr. Formánka
slyšeli o účincích Aloe na atopický
ekzém, na Crohnovu chorobu a krev-
ní cukr, situace se změnila. To byly

totiž problémy naší rodiny. Teprve evidentní účinek Aloe „na vlastním těle“
akceleroval naše úsilí stát se ze spotřebitelů i distributory, zejména ve vlastní
rodině. Nemalý podíl na této přeměně měli a stále mají nadsponzoři manželé
Kačírkovi, jejichž úsilí na Pardubicku je obdivuhodné. Díky jim jsme se na
počátku letošního léta přeměnili z distributorů na budovatele struktury.
Dosažení hranice 21 % nepovažuji za vytoužený cíl, je to jen důkaz toho, 
že „to funguje“, je to pobídka k další práci.
Za důležité pro práci v systému MLM považuji schopnost eliminovat pocity
neúspěchu, které se nutně dostaví, je-li poradce odmítnut. Ne každý je unese.
Každý jsme jiný, myslím, že moje odolnost je poněkud vyšší a přesto považuji
za velmi významné udržovat kontakt se sponzory a skupinou blízkých 
poradců. Velmi si proto vážím „dobíjení“, které nám poskytují motivační 
semináře manželů Kačírkových. 

Andrea a Zdeněk Kynclovi

Šancu spolupracovať s firmou LR
som využila v marci 2003. Po štarto-
vacom seminári, ktorý robil pán
Buksa, som sa zamyslela nad krutou
realitou neistoty môjho zamestnania
a príjmu. 
Pochopila som, že kvalitné výrobky,
spravodlivý MLM, profesionálne
vedenie, školenia a ľudia ochotní
pomôcť to je pre mňa šanca. 
Pri tomto podnikaní nie je čo stratiť,
ale človek môže iba získať. Starať 
sa o zdravie, krásu seba a iných,
vzdelávať sa a plniť si svoje sny 

vplýva pozitívne na ľudí a mení ich životný štýl k lepšiemu.
Ďakujem mojim sponzorom manželom Čihanským, že mi pomohli k úspechu,
pani Dobríkovej, pánu Zajacovi a slečne Wachsmannovej za potrebné informá-
cie a skvelú motiváciu a zároveň všetkým mojim poradcom, bez ktorých 
by som tento úspech nedosiahla. Zároveň im prajem veľa vytrvalosti a viery 
pri splnení svojich cieľov.

Ľubica Izáková

Zdravíme všetkých LR-ákov!!!
Všetko sa začalo úplne náhodným podpisom zmluvy pre samospotrebu. Kvalita
produktu nás oslovila okamžite, s MLM sme nechceli mať nič spoločného, 
asi ako drvivá väčšina podnikateľov.
Máme dobre zabehnutú prevádzku v centre Žiliny. Nikdy nás ani vo sne nena-
padlo, že by sme sa pri svojej každodennej vyťaženosti mohli venovať ešte 
niečomu inému.
Na mimoriadnom budovacom seminári nás oslovil šarmantný mladý muž 

z Východu. Iste Vám je jasné, o kom je reč. Bol to pán Michal Macko. Dohodol
si s nami stretnutie, hoci my sme vôbec netušili, čo by nám mohol povedať.
Začiatkom marca sme sa stretli. V ten deň sa začala písať kronika nášho nového
obchodu. Nasledovalo niekoľko sedení, rozhovorov, argumentov a vtedy 
prišiel prvý „CVAK”! – Pán Ing. Buksa na svojom seminári hovorí: Človek dostane
v živote jednu alebo dve šance.... My sme už jednu šancu v živote prepásli 
a tak sme sa rozhodli, že túto druhú si nemôžeme nechať újsť.
Vďaka trpezlivosti pána Macka i ochote pani Mackovej sa nám za 6 mesiacov,
popri vlastnom podnikaní podarilo dosiahnuť náš prvý cieľ – 21 % bonus. Teraz
vieme, že sme na správnej ceste.
Naša vďaka patrí určite aj Ing. Alešovi Buksovi, majiteľovi LR Cosmetic
International, sales managerovi Liborovi Jirků, manželom Touškovým, ktorých
rady sme tiež naplno využili pri svojej práci, a opäť pánovi Michalovi Mackovi,
bez ktorého by Žilina ešte nemala 21 %-ných poradcov. Návšteva každého
seminára bola jedinečná.
Priatelia, naša rada znie: bez pravidelných návštev seminárov, nebude 
Váš obchod fungovať na 100 %. Ďakujeme aj nášmu sponzorovi pánovi
Martinovi Hocmanovi, ktorý nás presvedčil, že bez Aloe svoje podnikanie
nezvládneme.
A čo povedať celkom na záver??
LR je naša životná šanca! Či je aj Vaša, nevieme. Ale určite to všetci skúste!
Pusťte sa do toho! Usmievajte sa, a ako hovorí pán Ing. Buksa: „Život je krásny,
ale drahý. Môže byť aj lacnejší, ale to už nebude taký krásny.“ Všetko je vo
Vašich rukách. Urobte svoj život KRÁSNY!
Veľa zdravia s ALOE a šťastia s LR Vám zo srdca prajú

Eva a Ľubomír Rybákovci

Ľubica
Izáková

Milí poradci,
myslím, že o tom, jak se dostat 
na 21 %, bylo již mnoho napsáno 
od lidí, kteří tuto „první metu“ 
v LR–podnikání dosáhli již dávno
přede mnou. Ale přesto se Vám
pokusím popsat své pocity.
V době, kdy mě poprvé pan Pecka
oslovil ke spolupráci, jsem nebyla
ještě úplně „uzrálá“ a přesvědčená 
o tom, že něco nového chci začít.
Dnes ale panu Peckovi musím podě-
kovat za jeho houževnatost a vytrva-
lost, se kterou se se mnou scházel.

Bez této jeho vlastnosti bych tu nebyla ani já, ani má „21“.
Má nedůvěra i otálení tehdy pramenily ze špatné zkušenosti s jinou kosmetic-
kou firmou, u které jsem pracovala šest let. V mé pozici u této nejmenované
firmy byly sice velice slušné výdělky, ale naproti tomu i neskutečný tlak.
Musely se plnit nadsazené plány, pracovat ve dne v noci, víkendy, svátky…
Poté, co jsem v Praze vytvořila skupinu 1 300 prodejců, se firma se mnou 
rozloučila. Po této zkušenosti se velice těžko začíná, těžko se hledá důvěra 
v jinou firmu.
LR jsem proto začala jen zlehka zkoušet. Nechala jsem na sebe působit atmo-
sféru, semináře, poslouchat druhé, zamýšlet se. 
Postupně mi začalo docházet, že LR je o vlastní firmě, výdělcích podle mého
nasazení, o mé vlastní organizaci času, o stejné šanci pro všechny, o luxusu…
Ale hlavně o jistotě, že to, co si vybuduji, mi nikdo nevezme... To u mně rozhodlo! 
A tak jsem začala LR brát vážně a ta „21“ se od té doby vyloupla velice rych-
le. Energii jsem čerpala hlavně od svých pozitivních a nadšených poradců.
Proto vám radím: neváhejte, začněte teď a obklopte se nadšenými lidmi, 
ty nenadšené nechte jiným firmám, pro LR je jich škoda.
Dnes vím, že je to jen začátek, těším se a vím, že budu k „21“ brzy gratulovat
i svým poradcům.
Držím Vám všem palce.

Lenka Tarašovičová

Lenka
Tarašovičová

Po 16-tich rokoch v zamestnaní, 
bez peňazí, čerstvo rozvedená,
sama so synom, som cítila potrebu
niečo zmeniť. Kedže som pracovala
v službách, založila som si živnosť 
a otvorila vlastnú prevádzku. Ale ani
tak príjmy nestačili. Ako východisko
z mojej situácie mi boli predstavené
rôzne MLM systémy. 
Jedného dňa mi zavolal kamarát 
a predstavil mi LR–podnikanie.
Pretože mám rada kozmetiku, regis-
trovala som sa ako samospotrebiteľ.
Potom prišiel štartovací, budovací
seminár, navštívila som základný 
a produktový seminár mojej teamo-

vej manažérky – Soni Špinerovej. Informácie si nenechávam len pre seba. 
To, čo som tam počula, vyskúšala som v teréne. A fungovalo to! Vedela som,
že to je šanca, ktorú nepustím. Nasledovali prvé registrácie, prví zákazníci.
Nad „nie” som sa povzniesla a úspech sa dostavil. Ten však neprichádza sám.
Kvalitná škola mojej TL Soni Špinerovej a OL Šedkových mi výrazne pomáha.
Úroveň a náplň týchto seminárov nadchol správnych ľudí v mojom tíme, ktorí
dnes tvoria 7 bonusových línií mojej 21 %. Je potrebné vydržať a mať chuť učiť sa. 
Milí poradcovia, nenechajte sa odradiť! Oplatí sa to!

Jana Krebsová

Jana Krebsová

Andrea 
a Zdeněk
Kynclovi

Ruku na srdce, o čem můžete říct, 
že to víte na 100 %? Já dnes už sto-
procentně  vím, že LR je moje velká
životní šance, na kterou jsem dlouho
čekala. V době, kdy mě můj sponzor
pan Pecka oslovil, jsem byla již po
několikáté vyhodnocena jako nejlep-
ší prodejce v jedné kosmetické firmě
v České republice. Věděla jsem, 
že nic „lepšího” už mě nečeká, ale
vnitřně jsem byla tak nějak pořád
nespokojená, protože jsem věděla,
že chci od života víc. Na LR mě abso-
lutně chytly vůně. Postupně jsem
začala poznávat další produkty 
a nadšení ve mě rostlo. Jelikož jsem

byla typický prodejce, tak mi MLM zpočátku vůbec nic neříkal a musím se při-
znat, že to trvalo dost dlouho. Až když jsem začala dělat vlastním obratem 
3 500 BH, tak mi to „docvaklo”. Začala jsem sponzorovat a přišly první úspě-
chy. Začala jsem budovat organizaci, protože jsem si uvědomila, že jenom tak
si splním své SNY a CÍLE.
Dnes můžu říct, že mě sponzorování vyloženě baví. Jsem ráda, že můžu dávat
šanci lidem, kteří na klasické podnikání nemají finance, ale přitom jsou velmi
schopní a bez LR by prakticky neměli šanci v podnikání něco dokázat. Také se
dnes nebojím oslovovat úspěšné lidi, protože já jsem svým způsobem byla
také úspěšná u jiné firmy.
Všem LR–poradcům bych doporučila, aby navštěvovali co nejvíce všechny
semináře a hlavně aby byli vytrvalí, protože tak ke svým cílům dojdete daleko
rychleji.
Ráda bych poděkovala panu Ing. Buksovi, protože nám všem dává šanci, 
dále svému sponzorovi panu Peckovi a svým poradcům. 
Moje speciální poděkování patří mému synovi a manželům Kačírkovým, 
kteří mají velkou zásluhu na mém úspěchu.
Upřímně a ze srdce přeji všem, ať si co nejdříve splní své SNY a CÍLE.

Jana Hladká

Jana Hladká 
V září roku 2004 jsem potkal mého
kamaráda, který mne oslovil a nabí-
dl spolupráci s LR. Nejdříve jsem byl
k jeho nápadu trochu skeptický, 
ale chtěl jsem vědět víc. 
Jsem vyučený umělecký rytec 
a tento styl obchodu mi nebyl blízký.
Je mi 26 let a od 19ti jsem cestoval
po světě, který mi teprve otevřel oči.
Řekl jsem si, že musím podnikat,
protože jako zaměstnanec jsem
neviděl příležitost zajistit si život 
dle svých představ.
Tento obchod mne zaujal až tehdy,
když jsem potkal pana Kačírka, který 
mi vysvětlil jak tento systém funguje

a jaké se dají s LR vydělávat peníze. Po mé špatné zkušenosti s klasickým 
podnikáním jsem viděl, že LR může být konečně partner, s kterým mohu 
podnikat bez rizik a za evropskou měnu.
Pustil jsem se do práce!! Po semináři pana Ing. Buksy, který mě mnoho dal 
a ukázal mi cestu, jsem začal pracovat. Okamžitě jsem zaregistroval moji 
přítelkyni a hned jsem jí vysvětlil, že budeme bohatí a budeme jezdit mercede-
sem! Ale realita byla jiná. Čekalo nás mnoho práce. Napojil jsem se na moje
nadsponzory manžele Kačírkovy, abych se od nich naučil správně oslovovat
lidi na spolupráci a na prodej. Pomalu jsem si začal tvořit vlastní systém práce
a do tří měsíců jsem byl na 14 %. V tomto období jsem se rozhodoval, jestli
mám odejít ze zaměstnání a věnovat se naplno LR. Rozhodl jsem se správně.
Vyhrál zdravý rozum a mojí prioritou se stal tento obchod. Dále jsem se snažil
pracovat se svojí skupinou a rozšiřoval ji.
Za dva měsíce jsem stanul na pozici 21 %! Dnes vím, že nejdůležitější 
je nenechat se zpočátku odradit. Každý neúspěch mě naopak posílil a dodal
ještě větší vůli a touhu po úspěchu. 
Kdo hledá, ten najde. Já hledal pět let. Měl jsem mnoho podnikatelských
nápadů, které se nikdy neobešly bez nepříjemných rizik. LR nám dává neuvě-
řitelnou šanci zajistit si finanční svobodu. Jestli hledáte opravdovou příležitost,
LR je ta pravá cesta!

Aleš Erbr

Aleš Erbr
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Lenka
Tarašovičová

Po 16-tich rokoch v zamestnaní, 
bez peňazí, čerstvo rozvedená,
sama so synom, som cítila potrebu
niečo zmeniť. Kedže som pracovala
v službách, založila som si živnosť 
a otvorila vlastnú prevádzku. Ale ani
tak príjmy nestačili. Ako východisko
z mojej situácie mi boli predstavené
rôzne MLM systémy. 
Jedného dňa mi zavolal kamarát 
a predstavil mi LR–podnikanie.
Pretože mám rada kozmetiku, regis-
trovala som sa ako samospotrebiteľ.
Potom prišiel štartovací, budovací
seminár, navštívila som základný 
a produktový seminár mojej teamo-

vej manažérky – Soni Špinerovej. Informácie si nenechávam len pre seba. 
To, čo som tam počula, vyskúšala som v teréne. A fungovalo to! Vedela som,
že to je šanca, ktorú nepustím. Nasledovali prvé registrácie, prví zákazníci.
Nad „nie” som sa povzniesla a úspech sa dostavil. Ten však neprichádza sám.
Kvalitná škola mojej TL Soni Špinerovej a OL Šedkových mi výrazne pomáha.
Úroveň a náplň týchto seminárov nadchol správnych ľudí v mojom tíme, ktorí
dnes tvoria 7 bonusových línií mojej 21 %. Je potrebné vydržať a mať chuť učiť sa. 
Milí poradcovia, nenechajte sa odradiť! Oplatí sa to!

Jana Krebsová

Jana Krebsová

Andrea 
a Zdeněk
Kynclovi

Ruku na srdce, o čem můžete říct, 
že to víte na 100 %? Já dnes už sto-
procentně  vím, že LR je moje velká
životní šance, na kterou jsem dlouho
čekala. V době, kdy mě můj sponzor
pan Pecka oslovil, jsem byla již po
několikáté vyhodnocena jako nejlep-
ší prodejce v jedné kosmetické firmě
v České republice. Věděla jsem, 
že nic „lepšího” už mě nečeká, ale
vnitřně jsem byla tak nějak pořád
nespokojená, protože jsem věděla,
že chci od života víc. Na LR mě abso-
lutně chytly vůně. Postupně jsem
začala poznávat další produkty 
a nadšení ve mě rostlo. Jelikož jsem

byla typický prodejce, tak mi MLM zpočátku vůbec nic neříkal a musím se při-
znat, že to trvalo dost dlouho. Až když jsem začala dělat vlastním obratem 
3 500 BH, tak mi to „docvaklo”. Začala jsem sponzorovat a přišly první úspě-
chy. Začala jsem budovat organizaci, protože jsem si uvědomila, že jenom tak
si splním své SNY a CÍLE.
Dnes můžu říct, že mě sponzorování vyloženě baví. Jsem ráda, že můžu dávat
šanci lidem, kteří na klasické podnikání nemají finance, ale přitom jsou velmi
schopní a bez LR by prakticky neměli šanci v podnikání něco dokázat. Také se
dnes nebojím oslovovat úspěšné lidi, protože já jsem svým způsobem byla
také úspěšná u jiné firmy.
Všem LR–poradcům bych doporučila, aby navštěvovali co nejvíce všechny
semináře a hlavně aby byli vytrvalí, protože tak ke svým cílům dojdete daleko
rychleji.
Ráda bych poděkovala panu Ing. Buksovi, protože nám všem dává šanci, 
dále svému sponzorovi panu Peckovi a svým poradcům. 
Moje speciální poděkování patří mému synovi a manželům Kačírkovým, 
kteří mají velkou zásluhu na mém úspěchu.
Upřímně a ze srdce přeji všem, ať si co nejdříve splní své SNY a CÍLE.

Jana Hladká

Jana Hladká 
V září roku 2004 jsem potkal mého
kamaráda, který mne oslovil a nabí-
dl spolupráci s LR. Nejdříve jsem byl
k jeho nápadu trochu skeptický, 
ale chtěl jsem vědět víc. 
Jsem vyučený umělecký rytec 
a tento styl obchodu mi nebyl blízký.
Je mi 26 let a od 19ti jsem cestoval
po světě, který mi teprve otevřel oči.
Řekl jsem si, že musím podnikat,
protože jako zaměstnanec jsem
neviděl příležitost zajistit si život 
dle svých představ.
Tento obchod mne zaujal až tehdy,
když jsem potkal pana Kačírka, který 
mi vysvětlil jak tento systém funguje

a jaké se dají s LR vydělávat peníze. Po mé špatné zkušenosti s klasickým 
podnikáním jsem viděl, že LR může být konečně partner, s kterým mohu 
podnikat bez rizik a za evropskou měnu.
Pustil jsem se do práce!! Po semináři pana Ing. Buksy, který mě mnoho dal 
a ukázal mi cestu, jsem začal pracovat. Okamžitě jsem zaregistroval moji 
přítelkyni a hned jsem jí vysvětlil, že budeme bohatí a budeme jezdit mercede-
sem! Ale realita byla jiná. Čekalo nás mnoho práce. Napojil jsem se na moje
nadsponzory manžele Kačírkovy, abych se od nich naučil správně oslovovat
lidi na spolupráci a na prodej. Pomalu jsem si začal tvořit vlastní systém práce
a do tří měsíců jsem byl na 14 %. V tomto období jsem se rozhodoval, jestli
mám odejít ze zaměstnání a věnovat se naplno LR. Rozhodl jsem se správně.
Vyhrál zdravý rozum a mojí prioritou se stal tento obchod. Dále jsem se snažil
pracovat se svojí skupinou a rozšiřoval ji.
Za dva měsíce jsem stanul na pozici 21 %! Dnes vím, že nejdůležitější 
je nenechat se zpočátku odradit. Každý neúspěch mě naopak posílil a dodal
ještě větší vůli a touhu po úspěchu. 
Kdo hledá, ten najde. Já hledal pět let. Měl jsem mnoho podnikatelských
nápadů, které se nikdy neobešly bez nepříjemných rizik. LR nám dává neuvě-
řitelnou šanci zajistit si finanční svobodu. Jestli hledáte opravdovou příležitost,
LR je ta pravá cesta!

Aleš Erbr

Aleš Erbr

Eva a Ľubomír Rybákovci


