Milí LR partneri, vitajte vo svete zdravia a krásy.
Brožúra, ktorú držíte v rukách, sa od tejto chvíle stáva Vaším sprievodcom
a radcom v oblasti produktov LR Health & Beauty. Nájdete tu kľúčové informácie
o každom LR výrobku. Vďaka tomu budete schopní svojim klientom odborne
poradiť, prípadne im ponúknuť sortiment šitý priamo na mieru.
Iste oceníte tiež argumenty, ktoré poukazujú na priepastné rozdiely medzi
LR produktmi a produktmi bežne dostupnými na trhu. Neváhajte ich svojim
potencionálnym zákazníkom podať – veď práve kvalita je jedným z najsilnejších
pilierov, na ktorých LR obchod stavia doposiaľ vyše 30 rokov.
Veľa úspechov a spokojných zákazníkov Vám praje
LR Health & Beauty
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ALOE VERA DRINKING GÉLY
Žiadny iný prírodný produkt sa nemôže pýšiť tisíce rokov starou a takou úspešnou
tradíciou ako Aloe Vera. Už od začiatku jej prisudzovali výnimočné schopnosti.
Staré národy ju nazývali „rastlinou nesmrteľnosti“, „tichým ránhojičom“ a „zázrakom z púšte“.

Čo sa ukrýva v Aloe?
Vitamíny: vitamín B1, B2, B6, B12, vitamín C, cholín, kyselina listová, betakarotén, alfatokoferol
Minerálne látky: sodík, draslík, mangán, horčík, vápnik, zinok, meď, chróm, železo, selén, fosfor
Esenciálne aminokyseliny: lysín, valín, leucín, treonín, metionín, izoleucín, fenylalanín, histidín, arginín
Neesenciálne aminokyseliny: hydroxyprolín, kyselina glutámová, kyselina asparágová, prolín, alanín, tyrozín, glycín
Enzýmy: oxidáza, kataláza, myláza, celuláza, lipáza, fosfatáza, kreatinfosfokináza, dehydrogenáza a iné
Mono- a polysacharidy: manóza, glukóza, celulóza, L-ramnóza, aldopentóza,
manan, acetylovaný manan, acemanany (acetylované glukomanany), galaktan,
glukomanan, glukogalaktomanan, galaktogalakturan, galaktoglukoarabidomanan, arabidogalaktan, pektíny, hemicelulózy, xylan
Ostatné látky: cholesterol, kampesterol, triglyceridy, triterpenoidy, steroidy, betasitosterol, ligníny, kyselina močová, giberelíny, lektíny, kyselina salicylová, kyselina
arachidonová, kyselina gamalinolenová, sorbát draselný

Ukazovatele kvality LR Aloe Vera Drinking Gélov:
1. Koncentrácia Aloe Vera – LR Aloe Vera Drinking Gély obsahujú 89 – 98 %
čistého gélu z listov Aloe Vera.
2. Odroda Aloe Vera – LR spracováva výhradne rastlinu Aloe Vera Barbadensis
Miller, ktorá má preukázateľne najvyššie účinky.
3. Pestovanie a spôsob zberu – Aloe Vera sa pre LR pestuje vo vyššej nadmorskej výške v čistom prostredí Mexika. Vodu aj pôdu tu sledujú a nepoužívajú sa
tu umelé hnojivá ani pesticídy. Zbierajú sa iba zrelé rastliny (staršie ako dva roky),
a to výhradne ručne.
4. Výrobný postup – LR spracováva listy bez šupiek, teda iba dužinu a v nej obsiahnutý Aloe Vera gél. Aloe Vera Drinking Gély preto neobsahujú takmer žiadny
aloín (látka v šupkách listov), ktorý pôsobí ako silné preháňadlo.
5. Certifikát kvality – všetky Aloe Vera Drinking Gély od LR sú atestované a pravidelne kontrolované nezávislými inštitútmi SGS INSTITUT FRESENIUS a IASC.

Mohlo by Vás zaujímať
Ako dlho možno Aloe Vera užívať?
Všetky druhy Aloe Vera Drinking Gélov možno preventívne užívať po celý život,
a to aj vo vzájomnej kombinácii.

Kedy treba byť opatrní?
• Pri komplikovanejších prípadoch a pri akútnych stavoch sa v otázke dávkovania
radšej obráťte na nášho LR lekára na infolinke lekárov.
• Užívanie Aloe Vera by mali s lekárom konzultovať aj tehotné a dojčiace ženy.
• Aloe Vera Drinking Gél nesmú užívať ľudia s transplantovanými orgánmi.

Je Aloe Vera Drinking Gél vhodný aj pre deti?
Áno, je vhodný. Odporúčame jeho postupné podávanie od troch rokov veku.
Dávky deťom nesmú prekročiť 20 ml 1x denne. Pre mierne horkastú chuť nemusí
Aloe Vera Drinking Gél deťom chutiť. Na dosiahnutie príjemnejšej chuti ho možno
zmiešať s vodou alebo s ovocnou šťavou.
Pre deti odporúčame predovšetkým Aloe Vera Drinking Gél Broskyňa bez cukru,
ktorý obsahuje 98 % čistého gélu.

Prečo sa do základného variantu Aloe Vera Drinking Gélov pridáva med?
Gél z Aloe je sám o sebe veľmi horký. Preto LR Health & Beauty využíva tradičné
receptúry františkánskeho kňaza Romana Zaga a do gélu pridáva čistý prírodný
med. Tak sa náš nápoj stáva chutným zážitkom a na rozdiel od iných receptúr aj
originálom.

Prečo nápoj obsahuje konzervačné látky?
Konzervanty sú látky, ktoré zabraňujú rastu mikroorganizmov a predlžujú tak
trvanlivosť a skladovateľnosť výrobku, čo je z hľadiska zachovania jeho dlhodobej
kvality nevyhnutné.
Pri odporúčanom dávkovaní cca 100 ml denne spotrebujete fľašu Aloe Vera Drinking Gélu za cca 11 dní.
Po otvorení ju skladujte na chladnom mieste a spotrebujte maximálne do štyroch
týždňov.
TIP ODBORNÍKA
4 druhy týchto drinkov vyrobených z krásnej a zdravie podporujúcej rastliny Aloe Barbadensis Müller, ktorá je vo svete
známa už mnohé stáročia, lebo pomáha pri mnohých zdravotných problémoch. Z Aloe Vera gélov je vždy možné vybrať
si určitý druh pre špeciálne účely. Napríklad Aloe Vera Drinking
Gél Intense Sivera pri chronických problémoch s močovými
cestami, osteoporóze a pod., AV Broskyňa pre vysokú koncentráciu Aloe Vera a pri cukrovke, pretože neobsahuje pridaný cukor. AV Drinking Gél Traditional s Medom pre celkovú detoxikáciu a lepšie hojenie rán, navyše s medom, ktorý zvyšuje
účinky Aloe Vera. Aloe Vera Drinking Gél Active Freedom zasa
na podporu liečby pri problémoch s pohybovým aparátom,
najmä s chrupavkami, väzivami a svalmi.
MUDr. Milan Čarvaš
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Aloe Vera Drinking Gél Traditional s medom

Aloe Vera Drinking Gél Broskyňa

Obsah: 1 000 ml (= 11 dní)

Obsah: 1 000 ml (= 11 dní)

Predajné argumenty
• prírodný produkt s 90% gélu z listov Aloe Vera
• 9 % kvetového medu
• tradičná receptúra
• 75 % vitamínu C v dennej dávke*

Predajné argumenty
• prírodný produkt s 98 % gélu z listov Aloe Vera
• bez pridaného cukru2
• s príchuťou broskyne
• 100 % vitamínu C v dennej dávke*

Cieľová skupina
Muži a ženy všetkých vekových kategórií.

Cieľová skupina
Muži a ženy všetkých vekových kategórií.
Vďaka ovocnej chuti a absenciu cukru zvlášť vhodné pre diabetikov i deti.

Oblasti použitia
• pre správnu funkciu ciev1
• k udržaniu zdravých kostí1
• pre správnu látkovú premenu3
• pre správne fungovanie nervového systému3
• pre správne fungovanie imunitného systému4
Odporúčané dávkovanie
3x denne 30 ml (zodpovedá 3 uzatváracím viečkam), najlepšie pred jedlom (v prípade potreby zmiešajte s vodou alebo ovocnou šťavou). Pred použitím pretrepte. Po otvorení uchovávajte
v chladničke a plynulo spotrebujte.
Upozornenie
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Výživové doplnky neslúžia ako náhrada pestrej a vyváženej stravy, ktorá je
spolu so zdravým spôsobom života dôležitá. Uchovávajte mimo
dosahu malých detí.
Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera produkty kozmetickej starostlivosti, Super Omega
Kapsuly, Reishi Plus Kapsuly.
Zloženie: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gél (90 %), kvetový med (9 %), kysliaci prostriedok (kyselina citrónová), stabilizátor (xanthan), vitamín C (kyselina L-askorbová),
konzervačná látka (sorban draselný).
Živiny
Vitamín C

v 100 ml

v 90 ml (= 3x 30 ml)**

67 mg (84 %*)

60 mg (75 %*)

Oblasti použitia
• pre správnu funkciu ciev1
• k udržaniu zdravých kostí1
• pre správnu látkovú premenu1
• pre správne fungovanie nervového systému3
• pre správne fungovanie imunitného systému4
Odporúčané dávkovanie
3x denne 30 ml (zodpovedá 3 uzatváracím viečkam), najlepšie pred jedlom (v prípade potreby zmiešajte s vodou alebo ovocnou šťavou). Pred použitím pretrepte. Po otvorení uchovávajte
v chladničke a plynulo spotrebujte.
Upozornenie
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Výživové doplnky neslúžia ako náhrada pestrej a vyváženej stravy, ktorá
je spolu so zdravým spôsobom života dôležitá. Uchovávajte
mimo dosahu malých detí.
Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera produkty kozmetickej starostlivosti, Super Omega
Kapsuly, Reishi Plus Kapsuly.
Zloženie: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gél (98 %), sladidlá (cyklamát sodný,
acesulfam-K, sacharín sodný), inulín, stabilizátor (xanthan), kysliaci prostriedok
(kyselina citrónová), vitamín C (kyselina L-askorbová), aróma, konzervačná látka
(sorban draselný).
Nutričné hodnoty
Energetická hodnota (kJ/kcal)
Tuky
- z toho nasýtené mastné kyseliny
Uhľohydráty

v 100 ml

v 90 ml (= 3x 30 ml)**

15 / 4

14 / 4

< 0,5 g

< 0,5 g

0,1 g

< 0,1 g

0,7 g

0,6 g

- z toho cukor

< 0,5 g

< 0,5 g

Bielkoviny

< 0,5 g

< 0,5 g

Soľ
Vitamín C

0,02 g

0,02 g

89 mg (111 %**)

80 mg (100 %**)

1

Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii krvných ciev, kostí,
chrupaviek, ďasien, pokožky a zubov.
Aloe Vera obsahuje prírodný cukor.
3
Vitamín C prispieva k správnej látkovej premene, k správnemu fungovaniu nervového systému
a k správnej funkcii psychiky.
4
Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.
* Referenčné množstvo pre denný príjem
** Denná dávka
2
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Aloe Vera Drinking Gél Active Freedom

Aloe Vera Drinking Gél Intense Sivera

Obsah: 1 000 ml (= 11 dní)

Obsah: 1 000 ml (= 11 dní)

Predajné argumenty
• 88 % gélu z listov Aloe Vera
• 56 % vitamínu C v dennej dávke*
• 60 % vitamínu E v dennej dávke*

Predajné argumenty
• 90 % gélu z listov Aloe Vera
• 7 % medu
• s extraktom zo žihľavy

Cieľová skupina
Muži a ženy všetkých vekových kategórií.
Ideálne pre tých, ktorí chcú podporiť svoj pohybový aparát.

Cieľová skupina
Muži a ženy všetkých vekových kategórií.
Oblasti použitia
• pre celkový dobrý pocit

Oblasti použitia
• pre normálnu tvorbu kolagénu1
• k udržaniu zdravých kostí1
• pre správne fungovanie chrupaviek1
• pre správnu látkovú premenu2
• pre správnu funkciu nervového systému3

Odporúčané dávkovanie
3x denne 30 ml (zodpovedá 3 uzatváracím viečkam), najlepšie pred jedlom (v prípade potreby zmiešajte s vodou alebo ovocnou šťavou). Pred použitím pretrepte. Po otvorení uchovávajte
v chladničke a plynulo spotrebujte.

Odporúčané dávkovanie
3x denne 30 ml (zodpovedá 3 uzatváracím viečkam), najlepšie pred jedlom (v prípade potreby zmiešajte s vodou alebo ovocnou šťavou). Pred použitím pretrepte. Po otvorení uchovávajte
v chladničke a plynulo spotrebujte.

Upozornenie
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Výživové doplnky neslúžia ako náhrada pestrej
a vyváženej stravy, ktorá je spolu so zdravým spôsobom života dôležitá. Uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Upozornenie
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Výživové doplnky
neslúžia ako náhrada pestrej a vyváženej stravy, ktorá je spolu so
zdravým spôsobom života dôležitá. Uchovávajte mimo dosahu
malých detí.

Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera produkty kozmetickej starostlivosti, Super Omega
Kapsuly, Reishi Plus Kapsuly.

Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera produkty kozmetickej starostlivosti, Super Omega
Kapsuly, Reishi Plus Kapsuly.
Zloženie: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gél (88 %), fruktóza, hydrolyzát kolagénu,
koncentrát z pomarančovej šťavy, chondroitinsulfát (0,5 %), glukozamínsulfát, kysliaci prostriedok (kyselina citrónová), stabilizátor (xanthan), konzervačný prostriedok
(sorban draselný), prírodná pomarančová aróma, vitamín C (kyselina L-askorbová),
vitamín E (DL-alfa-tokoferol).
Živiny

v 100 ml

Zloženie: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gél (90 %), kvetový med (7 %), žihľavový
extrakt (2 %), kysliaci prostriedok (kyselina citrónová), stabilizátor (xanthan), antioxidačný prostriedok (kyselina L-askorbová), konzervačná látka (sorban draselný).
Nutričné hodnoty
Energetická hodnota (kJ/kcal)

v 100 ml

v 90 ml (= 3x 30 ml)**

108 / 25

97 / 23

Tuky

< 0,5 g

< 0,5 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny

< 0,1 g

< 0,1 g

Uhľohydráty

6,0 g

5,4 g

- z toho cukor

5,2 g

4,7 g

Bielkoviny
Soľ

< 0,5 g

< 0,5 g

0,01 g

< 0,01 g

v 90 ml (= 3x 30 ml)**

Vitamín E (α-TE)

8 mg (67 %**)

7,2 mg (60 %**)

Vitamín C

50 mg (63 %*)

45 mg (56 %*)

1

Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii krvných ciev, kostí,
chrupaviek, ďasien, pokožky a zubov.
Vitamín C prispieva k správnej látkovej premene, k správnemu fungovaniu nervového systému
a normálnej psychickej činnosti.
* Referenčné množstvo pre denný príjem
** Denná dávka

2
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Aloe Vera Drinking Gél Immune
ne Plus
Obsah: 1 000 ml (= 11 dní)
Cieľová skupina
Ženy a muži, ktorí chcú posilniť telu vlastný imunitný systém,
m, dlhodobo alebo sezónne. Vhodný je
hlavne pre osoby, ktoré sú pravidelne vystavované nepriaznivému
nivému počasiu alebo prichádzajú do
kontaktu s mnohými ľuďmi.
Oblasti použitia
• pre normálnu tvorbu kolagénu1
• pre normálnu funkciu kostí1
• pre normálnu funkciu chrupaviek1
• pre normálny energetický metabolizmus1
• pre normálnu činnosť nervovej sústavy2
Aloe Vera Drinking Gél Immune Plus pre posilnenie imunitného
ého systému, jeho aktiváciu a stimuláciu vďaka unikátnej kombinácii aktívnych zložiek. V porovnaní
aní s Aloe Vera Drinking Gélom Traditional s medom obsahuje Immune Plus naviac 6 posilňovačov
ov imunity: zázvor, citrón, med, vitamín
C, zinok a selén. Immune Plus je tak skutočným odborníkom
om na imunitný systém a komplexným
posilnením telu vlastného imunitného systému. Vysoká kvalita
ita je potvrdená nezávislými inštitútmi,
ako je SGS Institut Fresenius a IASC. Neobsahuje umelé farbivá
rbivá a aloín*.
TROJNÁSOBNÉ PLUS PRE VÁŠ IMUNITNÝ SYSTÉM
+ POSILNENIE: vďaka zázvoru, medu a selénu budú existujúce
ujúce
bunky posilnené3
+ AKTIVÁCIA: aktivuje sa produkcia nových buniek1,3
+ STIMULÁCIA: vďaka vitamínu C obsiahnutom v zázvore a citróne môže imunitný systém reagovať rýchlejšie3
Odporúčané dávkovanie
3x denne 30 ml (zodpovedá 3 uzatvárateľným viečkam), najlepšie pred jedlom (v prípade potreby zmiešajte s vodou alebo
ovocnou šťavou). Pred použitím pretrepte. Po otvorení skladujte
dujte
v chladničke a postupne spotrebujte.
Upozornenie
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Doplnky stravy
travy
neslúžia ako náhrada pestrej a vyváženej stravy, ktorá je spolu
so zdravým životným štýlom dôležitá. Uchovávajte mimo dosahu
sahu
malých detí.
Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera produkty kozmetickej starostlivosti, Super Omega
mega
Kapsule, Reishi Plus Kapsuly.
Zloženie: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gél (85 %), kvetový med (8 %), šťava
ava zo
zázvoru (Zingiber ofﬁcinale) (6 %), koncentrát citronónovej šťavy (Citrus limon),
), vitamín C (kyselina L-askorbová), okysličovadlo (kyselina citronová), stabilizátor (xanthan),
nthan),
konzervačná látka (sorbát draselný), 3-hydrát citrátu zinečnatého, seleničitan sodný.
odný.
1

Vitamín C zvyšuje vstrebávanie železa a prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu.
olizmu.
Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu pre normálnu funkciu kostí, funkciu chrupavrupavky a pokožky.
3
Vitamín C prispieva k normálnej funkcii imunitného systému.
2

Nutričné hodnoty

v 100 ml

v 90 ml (= 3x 30 ml)

Vitamín C

89 mg (111 %)

80 mg (100 %)

Zinok

11 mg (110 %)

10 mg (100 %)

Selén

50 μg (91 %)

45 μg (82 %)
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Mohlo by Vás zaujímať
Ako Aloe Vera Drinking Gél Immune Plus chutí?
Aloe Vera Drinking Gél Immune Plus má prírodnú, ľahko korenistú príchuť zázvoru, ktorá tomuto gélu prepožičiava osobitný charakter. Citrón dodáva ovocne
svieži tón a med zase ľahkú a sladkú nótu.

Môžem miešať Aloe Vera Drinking Gél Immune Plus s iným
jedlom?
Naše Aloe Vera Drinking Gély môžu byť konzumované čisté, chladené alebo
nechladené. Taktiež je možné ich zmiešať s vodou, džúsom alebo dokonca jogurtom, ovocím v podobe smoothie.
Tip pre zimné obdobie: pripravte si čaj – Aloe Vera Drinking Gél Immune Plus
zalejte horúcou vodou – je veľmi chutný s čerstvou mätou.

Sú vitamín C a koncentrát z citrónovej šťavy, ktoré sú obsiahnuté v Aloe Vera Drinking Géli Immune Plus, prírodné?
Koncentrát z citrónovej šťavy je vyrobený z prírodnej citrónovej šťavy, z ktorej bola
odstránená väčšina vody. Kyselina citrónová, ktorá sa prirodzene vyskytuje v koncentráte citrónovej šťavy, bohužiaľ ako regulátor kyslosti nestačí, preto sa do Aloe
Vera Drinking Gélu pridáva biotechnologicky vyrábaná kyselina citrónová. Ide o jee.
diný spôsob ako zaistiť, aby bol produkt preukázateľne stabilný vo vysokej kvalite.
vá,
Vitamín C je označovaný ako kyselina askorbová alebo kyselina L-askorbová,
príp. kyselina dehydroaskorbová.

Je škodlivé konzumovať Aloe Vera Drinking Gél Immune
e Plus
dlhšiu dobu a vo vyššej dávke ako je odporúčaná?
Nie, naopak. V závislosti na metabolizme človeka sa užívanie Aloe Vera
era Drinking
och, preto pre
Gélu obvykle účinkami Aloe Vera prejaví po troch až ôsmich mesiacoch,
e.
celkové zlepšenie fyzickej kondície odporúčame dlhodobé užívanie.

konzumácie Aloe spôsobovať vedľajšie účinky ako je napr. bolesť brucha a hnačku u detí.
Odporúčaná denná dávka je 3 x 30 ml.
Deti do 12 rokov by mali užívať nižšiu dávku ako dospelí. Odporúčanú dennú dávku odporúčame znížiť s ohľadom na vek dieťaťa. LR neodporúča užívanie Aloe
Vera Drinking Gélu deťom do 5 rokov. Pokiaľ sa deťom zdá príchuť Aloe Vera Drinking Gélu Immune Plus príliš korenistá, odporúčame nahradiť ju Aloe Vera Drinking Gélom Traditional s medom, ktorý je skôr vhodný pre deti a dospievajúcich.

Môžem Aloe Vera Drinking Gél Immune Plus kombinovať
s inými produktami? A aká kombinácia je vhodná?
Pre posilnenie imunitného systému nie je dlhodobá kombinácia s iným druhom
Aloe Vera Drinking Gélu alebo Mind Masteru príliš účinná. Všeobecne by mala
byť zaistená vyváž
vyvážená dávka živín, preto odporúčame objednať si mesačnú sériu
Seasonal Support v po
podobe 3 ﬂiaš Aloe Vera Drinking Gélu Immune Plus a Colostrum Kapsúl, ktorá zaisťuj
zaisťuje komplexný prísun živín pre silný imunitný systém.
Colostrum Kapsuly obsahujú prvé materské mlieko kravy (mledzivo), ktoré novonarodenému teliatku dodáva všetko čo potrebuje.
Pre posilnenie imunitného systému ľudí, ktorí sú každý deň vystavení nepríjemnému počasiu alebo prichádzajú do kontaktu s množstvom ľudí, odporúčame
individuálne užívať doplnky stravy: Cistus Incanus Kapsuly – čerpajú silu z prírody.
Cistus obsahuje vysoký podiel polyfenolov a je známy ako prirodzený ochranný
štít proti baktériám. Vitamín C v Cistus Incanus Kapsuliach naviac aktivuje imunitný systém. Pro 12 Kapsuly podporujú všeobecne dobrý pocit.
V akútnych prípadoch sa odporúča užívať Cistus Incanus Sprej a Colostrum
Liquid.

Môžu Aloe Vera Drinking Gél Immune Plus užívať
ať deti, tehotné
a dojčiace ženy?
Aloe Vera je vďaka svojim všestranným vlastnostiam vhodná pre vonkajšie
a vnútorné užívanie i pre tehotné a dojčiace ženy a deti. Podľa Federálneho inehotné a dojčiace ženy
štitútu pre poľnohospodárstvo a výživu (BLE) potrebujú tehotné
vyššiu dávku vitamínov a minerálov.
Zatiaľ neexistujú žiadne systematické štúdie o užívaní Aloe Vera počas tehoé. Napriek tomu neodtenstva. Teratogénne riziko nebolo doteraz u ľudí zistené.
vých 3 mesiacov tehoporúčame konzumovať Aloe Vera Drinking Gél počas prvých
tenstva.
Tehotné a dojčiace ženy by mali venovať vyššiu pozornosťť vyváženej strave.
u v prípade nadmernej
Detoxikačné účinky látok, ktoré Aloe Vera obsahuje môžu
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COLOSTRUM

Mohlo by Vás zaujímať
Čo sú imunoglobulíny?

Čo je kolostrum?
Kolostrum je prvé materské mlieko kravy. Tvorí sa ihneď po narodení teľaťa a zaisťuje
mu všetko, čo potrebuje. Obsahuje imunoglobulíny, aminokyseliny a rastové faktory,
ktoré zaručujú zdravý vývoj, rovnováhu organizmu a podporu imunitného systému.

Ukazovatele akosti LR Colostra
Na výrobu produktov LR LIFETAKT Colostrum používame výhradne nadbytočné
mlieko získané v prvých hodinách po otelení kravy, a to zásadne iba z európskych
chovov. Touto zásadou rešpektujeme a zachovávame prirodzené puto medzi kravou a teľaťom a žiadny z našich produktov nevzniká na úkor mláďaťa. Všetky výrobné kroky prebiehajú v Nemecku. Okrem kvalitatívnej kontroly LR každý spracovateľský krok produktov LR LIFETAKT Colostrum pravidelne sleduje aj SGS Inštitút
Fresenius.

Imunoglobulíny fungujú ako „strážcovia tela“, ktorí ho bránia pred vniknutím cudzích telies a nebezpečných látok. Rozoznávajú votrelcov, ako sú vírusy, baktérie
a antigény. Ak ich spozorujú, odovzdajú informácie iným bunkám (makrofágom,
T-bunkám, B-lymfocytom), ktoré potom narušiteľa zničia.
Imunoglobulíny sú pamäťou imunitného systému. Po celý život si pamätajú každý
nepriateľský kontakt. Cirkulujú v krvnom riečisku a lymfatickom systéme a sú prítomné v slizniciach a spojivových tkanivách.

Čo sú rastové faktory?
Rastové faktory sú látky produkované bunkami za účelom prenosu informácií do
iných buniek. Majú dôležitú úlohu vo vývoji a dozrievaní tela, ale aj pri regenerácii,
napr. po fyzickej námahe. Ich úloha je veľmi dôležitá, najmä v tkanivách, ktoré sú
vystavené vysokej záťaži – napr. sliznice dýchacích ciest, povrch čriev a pokožky.
Rastové faktory neustále regulujú potrebný proces obnovy.

Čo sú imunoregulátory?
Imunoregulátory regulujú odolnosť celého organizmu a kontrolujú, aby telo bolo
schopné účinne chrániť samo seba. Musí veľmi rýchlo a spoľahlivo reagovať napr.
v prípade vírusových infekcií, aby sa vedelo uzdraviť.

Ako dlho môžem užívať LR Colostrum?
Všetky druhy LR Colostra možno preventívne užívať po celý život, a to aj vo vzájomnej kombinácii.

Prečo pri tekutom Colostre existujú rozdiely vo farbe a zakalení?
Colostrum je prírodný produkt na najvyššom stupni kvality, navyše bez prísad. Prírodné vplyvy môžu u Colostra, rovnako ako u iných prírodných produktov, mierne
zmeniť optický vzhľad a chuť.

Čomu pri užívaní Colostra treba venovať pozornosť?
Colostrum by sa nemalo užívať ani miešať s teplými nápojmi. Pre zlepšenie chuti
Colostra Liquid ho zmiešajte s ovocnou šťavou.

Odporúčanie
Pre posilnenie imunity prírodné, avšak veľmi efektívnou cestou odporúčame pravidelne užívať Colostrum spolu s niektorým z LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gélov.

Colostrum a Aloe Vera

Colostrum
Doplnok stravy
živočíšneho pôvodu, ktorý
obsahuje predovšetkým
špecializované proteíny (imunoglobulíny,
rastové faktory) a enzýmy.

Aloe Vera
Doplnok stravy
rastlinného pôvodu, ktorý
obsahuje látky z rodiny sacharidov
(polysacharidy, acemannan) a mnoho
ďalších účinných látok.

TIP ODBORNÍKA
Colostrum predstavuje veľmi účinný komplex už hotových
protilátok s okamžitým účinkom na obranyschopnosť organizmu v kombinácii s látkami aktívne povzbudzujúcimi imunitný
systém. Imunoglobulíny, rastové faktory, protibakteriálne enzýmy, colostrinín, laktoferín – to sú iba niektoré z najdôležitejších látok v mledzive, ktoré vo vzájomnej súhre pôsobia ako
unikátna „injekcia“ pre oslabený a infekciami mnohokrát skúšaný imunitný systém. Studená technológia výroby zachová
v kolostre maximálnu koncentráciu všetkých účinných zložiek.
MUDr. Pavel Hanzelka
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Colostrum Liquid

Colostrum Kapsuly

Obsah: 125 ml / 15 porcií

Obsah: 60 kapsúl / 30,9 g / 30 porcií

Vybrané obsiahnuté látky
• obsahuje 100 % tekutého kolostra
• prírodný produkt z čistého mledziva

Vybrané obsiahnuté látky
• 800 mg mledzivového prášku v dennej dávke

Špeciálne vlastnosti
• vysokokvalitné
• netučné
• bez kazeínu
• nepasterizované
• bez rezíduí antibiotík, anabolických androgénnych steroidov
• bez pridaných farbív a konzervačných látok

Špeciálne vlastnosti
• vysokokvalitné
• netučné
• šetrne spracované
• bez pridaných farbív a konzervačných látok
Cieľová skupina
Muži a ženy všetkých vekových kategórií.

Cieľová skupina
Muži a ženy všetkých vekových kategórií.

Oblasti použitia
• pre všeobecne dobré zdravie a podporu imunity pri pravidelnom užívaní

Oblasti použitia
• pre celkový dobrý pocit na priamu spotrebu

Certiﬁkáty: certiﬁkované SGS INSTITUT FRESENIUS.

Certiﬁkáty: certiﬁkované SGS INSTITUT FRESENIUS.
Odporúčané dávkovanie
1x denne jedna odmerka naplnená po značku (= 8 ml), užívajte samostatne alebo zapite vodou
alebo ovocnou šťavou. Nemiešajte s teplými nápojmi.
Upozornenie
Skladujte v suchu a chlade. Po otvorení uchovávajte v chladničke a spotrebujte do 16 dní od
otvorenia.
Vhodné súvisiace produkty
Colostrum Kapsuly

v 100 ml

v dennej dávke (8 ml)

Energetická hodnota (kJ/kcal)

131 / 31

11 / 3

< 0,5 g

< 0,5 g

0g

0g

Uhľohydráty

2,6 g

< 0,5 g

- z toho cukor

2,6 g

< 0,5 g

Bielkoviny
Soľ

Vhodné súvisiace produkty
Colostrum Liquid
Zloženie: 77 % prášku z kravského kolostra (prášok z kravského kolostra, odtučnený), želatína, deliaci prostriedok (soli horčíka
jedlých mastných kyselín), farbivo (oxid titaničitý).

Energetická hodnota (kJ/kcal)

Nutričné hodnoty

- z toho nasýtené mastné kyseliny

Upozornenie
Skladujte v suchu a chlade.

Nutričné hodnoty

Zloženie: kravské kolostrum (mledzivo), odtučnené a zbavené kazeínu.

Tuky

Odporúčané dávkovanie
2x denne 1 kapsula, zapite vodou. Nezapíjajte horúcimi nápojmi.

4,0 g

< 0,5 g

0,18 g

< 0,01 g

v 100 ml

v 90 ml (= 3x 30 ml)**

1 419 / 335

14 / 3

Tuky

3,9 g

< 0,5 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny

2,5 g

< 0,1 g

Uhľohydráty

14 g

< 0,5 g

- z toho cukor

14 g

< 0,5 g

Bielkoviny

61 g

0,6 g

Soľ

1,2 g

< 0,01 g
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MIND MASTER
Obete vlastného tempa
Stres sa v dvadsiatom prvom storočí nevyhýba nikomu. Manažéri, matky a ženy
v domácnosti, študenti. Určite to dôverne poznáte – všetko musíte, nič nestíhate
a už si ani nepamätáte, kedy ste naposledy „vypli“.
Žijeme mnohonásobne hektickejšie než pred niekoľkými desaťročiami. Kladú sa
na nás stále vyššie nároky a nie je jednoduché držať krok s okolitým svetom.
Zatiaľ čo kedysi bol stres záležitosťou niekoľkých vyťažených skupín, dnes je nepríjemnou realitou všedných dní nás všetkých vrátane detí.

Oxidačný stres
Stres je zabijak našej energie. Zvyšuje počet voľných radikálov v tele, ktoré napádajú a ničia bunky a bunkové štruktúry. Tomuto stavu hovoríme „oxidačný stres“.
Výsledkom je strata výkonnosti. Rýchlo sa unavíme a nedokážeme sa sústrediť.
Nasledovať môžu poruchy spánku, potenie a nepokoj, ale aj následný pocit vyhorenia a depresie z vyčerpania.
Mind Master Brain & Body Performance Drink pomôže hlave a telu pri oxidačnom strese1. Obsahuje špeciálne vzájomne pôsobiace mikroživiny– antioxidanty,
resveratrol, chlorofyl, zelený čaj, vitamín E a selén.

Vitamíny skupiny B sú nevyhnutné pre správne fungovanie nervovej sústavy,
zvládanie stresu a pokojný spánok. Vitamín B12 je nevyhnutný pre správnu krvotvorbu, podieľa sa na tvorbe DNA a energie buniek. Zlepšuje pamäť, podporuje
koncentráciu, znižuje riziko vzniku srdcových ochorení, podporuje liečbu ochorení
pečene, čriev a pankreasu.
Koenzým Q10 je látka podobná vitamínom. Okrem červených krviniek a očnej
šošovky je obsiahnutá vo všetkých bunkách v tele. Významne prispieva k premene energie z potravy na energiu chemickú, najviac ho teda potrebujú orgány
s vysokými energetickými požiadavkami (srdce, pľúca a pečeň). V bunkách pôsobí zároveň ako antioxidant, ktorý chráni mitochondrie a lipidové membrány pred
účinkom voľných radikálov. S vekom klesá podiel vlastnej tvorby koenzýmu Q10,
klesá teda aj jeho koncentrácia v tkanivách. Jeho hladinu významne znižujú aj
niektoré lieky užívané pri vysokom cholesterole.
Selén v organizme pôsobí ako antioxidant. Dostatok selénu pozitívne ovplyvňuje
vývoj plodu a pôsobí preventívne pri vzniku rakoviny prostaty.
L-karnitín a jeho estery pomáhajú redukovať oxidačný stres, preto sa môže
uplatniť pri podpore liečby srdcových ochorení, obezity apod.
Cholín je súčasťou acetylcholínu, ktorý sprostredkováva prenos vzruchov v centrálnej
a periférnej nervovej sústave. Výskumy realizované na Univerzite v Severnej Karolíne
a mnohé ďalšie dokazujú jeho význam pre zlepšenie pamäti a fyzickej kondície.
Aloe Vera – 36 % toho najčistejšieho Aloe Vera gélu zabezpečí zvýšenú biologicšie uve
utých zzložiek.
kú dostupnosť všetkých vyššie
uvedených obsiahnutých

Čo by ste mali vedieť o cenných zložkách obsiahnutých
v Mind Master?
Resveratrol sa nachádza v šupkách a jadrách vínnej révy, tiež v čučoriedkach
a v čiernych ríbezliach. Ako silný antioxidant vykazuje široké ochranné pôsobenie
na bunky, tkanivá a celý organizmus. Ovplyvňuje látkovú výmenu tukov, tlmí zrážanie krvných doštičiek, má ochranný efekt na srdce, cievy a pôsobí protizápalovo.
Zelený čaj je bohatým zdrojom antioxidantov, tzv. ﬂavonoidov. Na rozdiel od
čierneho čaju obsahuje viacej jednoduchých ﬂavonoidov – katechínov. Výskum
ukazuje, že tieto látky môžu hrať významnú úlohu v prevencii srdcových ochorení,
mŕtvice a niektorých druhov rakoviny. Ďalšie štúdie dokazujú, že zelený čaj má
aj protizápalové, protitrombotické, antibakteriálne a antivírusové účinky a znižuje
hladinu cholesterolu. Hlavná zložka zeleného čaju – epigalokatechín gallát (EGCG)
pôsobí tiež priamo na tvorbu nervových buniek a ich vzájomné spojenie.
Chlorofyl je rastlinné farbivo, vďaka ktorému rastliny žijú a dýchajú. Jeho ústredným prvkom je horčík. Nachádza sa v každej zelenej zelenine, hlavne listovej.
Vitamín E je v tuku rozpustný vitamín, ktorý sa tiež považuje za účinný antioxidant.
Ovplyvňuje takisto tvorbu červených krviniek, zúčastňuje sa obnovy a rastu svalovej
hmoty a ďalších tkanív. Podporuje činnosť pohlavných žliaz a má pozitívne účinky na
plodnosť a potenciu. Spomaľuje procesy starnutia buniek, má močopudné účinky.
Železo je významným biogénnym prvkom a má v organizme niekoľko dôležitých
funkcií: podieľa sa na prenose kyslíka v krvi a v svaloch, bunečnom dýchaní.
Vedľa toho podporuje imunitu a funkcie nervového systému.
Tiamín je nevyhnutnou súčasťou výživy. Priaznivo pôsobí na nervový systém
a proti únave.

TIP ODBORNÍKA
Unikátna výnimočná zmes prírodných zložiek, ktorú musel zostaviť človek znalý významu ich kombinácie. Takúto zostavu
ťažko nájdete na trhu, navyše v prírodnom prevedení. Pôsobí proti stresu, ktorý je najčastejšou príčinou zníženej imunity
a následných chorôb. Organizmu dodáva energiu, je silným
antioxidantom, urýchľuje hojenie rán, zlepšuje činnosť srdcovocievneho systému, zvyšuje rýchlosť nervových vzruchov
a podporuje liečbu neurodegeneratívnych chorôb.
MUDr. Milan Čarvaš
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Mind Master Formula Green

Mind Master Formula Red

Obsah: 500 ml (= 6 dní)

Obsah: 500 ml (= 6 dní)

Vybrané obsiahnuté zložky
• s vitamíny a stopovými prvkami
• 100 % vitamínu E v dennej dávke*
• 100 % vitamínu B1 (tiamín) v dennej dávke*
• 100 % vitamínu B9 (kyselina listová) v dennej dávke*
• 100 % vitamínu B12 v dennej dávke*
• 30 % železa v dennej dávke*

• 51 % selénu v dennej dávke*
• 36 % gélu z listov Aloe Vera
• s extraktom zo zeleného čaju
• s hroznovou šťavou
• s L-karnitínom
• s koenzýmom Q10

Vybrané obsiahnuté zložky
• s vitamíny a stopovými prvkami
• 100 % vitamínu E v dennej dávke*
• 100 % vitamínu B1 (tiamín) v dennej dávke*
• 100 % vitamínu B9 (kyselina listová) v dennej dávke*
• 100 % vitamínu B12 v dennej dávke*
• 30 % železa v dennej dávke*

• 51 % selénu v dennej dávke*
• 36 % gélu z listov Aloe Vera
• s extraktom zo zeleného čaju
• s hroznovou šťavou
• s L-karnitínom
• s koenzýmom Q10

Cieľová skupina
Vhodný pre všetky vekové kategórie. Pre všetkých, ktorí sa chcú chrániť pred oxidatívnym stresom.

Cieľová skupina
Vhodný pre všetky vekové kategórie. Pre všetkých, ktorí sa chcú chrániť pred oxidatívnym stresom.

Oblasti použitia
• chráni bunky pred oxidačným stresom1
• prispieva k správnej látkovej premene2
• prispieva k správnej funkcii psychiky3

Oblasti použitia
• chráni bunky pred oxidačným stresom1
• prispieva k správnej látkovej premene2
• Prispieva k správnej funkcii psychiky3

• prispieva k zníženiu únavy a vyčerpanosti2
• prispieva k normálnej kognitívnej funkcii4
• prispieva k správnej funkcii nervového
systému2

• prispieva k zníženiu únavy a vyčerpanosti2
• prispieva k normálnej kognitívnej funkcii4
• prispieva k správnej funkcii nervového
systému2

Certiﬁkáty: certiﬁkované SGS INSTITUT FRESENIUS.

Certiﬁkáty: certiﬁkované SGS INSTITUT FRESENIUS.

Patent: Mind Master Formula je patentovaný (patent č.: DE 10 2013 205 049 A1).

Patent: Mind Master Formula je patentovaný (patent č.: DE 10 2013 205 049 A1).

Odporúčané dávkovanie
1x denne 80 ml (zodpovedá 8 uzatváracím viečkam) Mind Master Formula Green, najlepšie po
jedle (podľa chuti neriedený, alebo zmiešaný s vodou či ovocnou šťavou). Pred použitím pretrepte.
Po otvorení uchovávajte v chladničke a spotrebujte do týždňa po otvorení.

Odporúčané dávkovanie
1x denne 80 ml (zodpovedá 8 uzatváracím viečkam) Mind Master Formula Red, najlepšie po jedle
(podľa chuti neriedený, alebo zmiešaný s vodou či ovocnou šťavou). Pred použitím pretrepte. Po
otvorení uchovávajte v chladničke a spotrebujte do týždňa po otvorení.

Upozornenie
Neprekračujte uvedené odporúčané denné dávkovanie. Výživové doplnky nie
sú náhradou pestrej a vyváženej stravy, ktorá je spolu s dodržiavaním zdravého
životného štýlu dôležitá. Uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Upozornenie
Neprekračujte uvedené odporúčané denné dávkovanie. Výživové doplnky
nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy, ktorá je spolu s dodržiavaním
zdravého životného štýlu dôležitá. Uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera Drinking Gély, Vita Active Red.

Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera Drinking Gély, Vita Active Red.

Zloženie: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gél (36 %), koncentrovaná hroznová šťava, voda, dextróza,
zmes extraktov (extrakt zo zeleného čaju, extrakt z krídlatky bohatý na resveratrol), stabilizátor (xanthan),
L-karnitín-L- tartrát, zmes vitamínov (thiamínmononitrát, kyselina listová, vitamín B12, DL-alfa-tokoferylacetát), kysliaci prostriedok (kyselina citrónová), železo(III)-pyrofosfát, konzervačná látka (sorban draselný),
farbivo (meďnatý komplex chlorofylínu), prírodná aróma, sladidlo (steviolglykosid), koenzým Q10, antioxidačný prostriedok (kyselina L-askorbová), cholín bitartrát, seleničitan sodný.

Zloženie: šťava z koncentrátu z červeného hrozna, Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gél (36 %),
voda, dextróza, stabilizátor (xanthan), zmes extraktov (extrakt z hroznových semienok, extrakt
zo zeleného čaju, extrakt zo šupiek hrozna bohatý na resveratrol), L-karnitín-L-tartrát, antioxidačný prostriedok (kyselina L-askorbová), koenzým Q10, zmes vitamínov (thiamínmononitrát,
kyselina listová, vitamín B12, DL-alfa-tokoferylacetát), kysliaci prostriedok (kyselina citrónová),
železo (III)-pyrofosfát, konzervačná látka (sorban draselný), sladidlo (steviolglykosidy), cholín
bitartrát, seleničitan sodný, farbivo (meďnatý komplex chlorofylínu).

Nutričné hodnoty

v 100 ml

v 80 ml*

226 / 53

181 / 42

Nutričné hodnoty

Tuky

< 0,5 g

< 0,5 g

Energetická hodnota (kJ/kcal)

- z toho nasýtené mastné kyseliny

0g

0g

Uhľohydráty

13 g

10 g

- z toho cukor

13 g

10 g

Bielkoviny

< 0,5 g

< 0,5 g

Soľ

0,06 g

0,05 g

Vitamín E

15 mg (125 %*)

12 mg (100 %*)

Tiamín

1,4 mg (127 %*)

1,1 mg (100 %*)

Kyselina listová

250 μg (125 %*)

200 μg (100 %*)

Vitamín B12

3,1 μg (124 %*)

2,5 μg (100 %*)

Železo

5,3 mg (38 %*)

4,2 mg (30 %*)

Selén

35 μg (64 %*)

28 μg (51 %*)

* Referenčné množstvo pre denný príjem

Energetická hodnota (kJ/kcal)

Tuky

v 100 ml

v 80 ml*

177 / 42

142 / 34

< 0,5 g

< 0,5 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny

0g

0g

Uhľohydráty

10

8

- z toho cukor

9,6

7,7

Bielkoviny

< 0,5 g

< 0,5 g

Soľ

0,04 g

0,03 g

Vitamín E

15 mg (125 %*)

12 mg (100 %*)

Tiamín

1,4 mg (127 %*)

1,1 mg (100 %*)

Kyselina listová

250 μg (125 %*)

200 μg (100 %*)

Vitamín B12

3,1 μg (124 %*)

2,5 μg (100 %*)

Železo

5,3 mg (38 %*)

4,2 mg (30 %*)

Selén

35 μg (64 %*)

28 μg (51 %*)

1

Vitamín E prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
2
Vitamín B12 prispieva k správnej látkovej premene a k zníženiu vyčerpania a únavy.
3
Tiamín prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému, k správnej funkcii psychiky.
4
Železo prispieva k správnej kognitívnej funkcii.
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LR LIFETAKT MIND MASTER EXTREME

Mind Master Extreme Performance Powder
Obsah: 14 vrecúšok po 2,5 g

Ste pripravení na príval čistej energie? LR LIFETAKT Mind Master Extreme rýchlo
dodá energiu1,2 vďaka 80 mg kofeínu, vyššiu výkonnosť4 vďaka aminokyselinám
leucínu, izoleucínu a valínu a vitamínov B a poskytne účinnú ochranu3 vďaka antioxidantom, ktoré chránia pred oxidačným stresom.

2v1: ENERGIA & OCHRANA
Rýchla dávka energie1,2 pre duševný a fyzický výkon a ochrana3 pred oxidačným
stresom.
Praktické Mind Master Extreme vrecúško sa zmestí do každého vrecka. Stačí iba
obsah vysypať do úst.

Vybrané obsiahnuté látky
• 80 mg kofeínu z guarany
• leucín, izoleucín, valín (BCAA)
• s extraktom zo zeleného čaju
• 100 % vitamínu D v dennej dávke*
• 100 % vitamínu E v dennej dávke*
• 100 % vitamínu B1 (tiamínu) v dennej dávke*
• 100 % vitamínu B6 v dennej dávke*

•
•
•
•
•
•

100 % vitamínu B12 v dennej dávke*
25 % vitamínu C v dennej dávke*
s práškom z Aloe Vera
20 % zinku v dennej dávke*
36 % selénu v dennej dávke*
s koenzýmom Q10

Oblasti použitia
• rýchly prísun energie1
• viac duševnej výkonnosti4
• ochrana pred oxidačným stresom vo forme to-go2 • pre správnu funkciu imunitného systému3
Odporúčané dávkovanie
Jedenkrát denne vysypte obsah vrecúška priamo do úst a nechajte pomaly rozpustiť.
Upozornenie
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Doplnky stravy nie sú náhradou vyváženej a pestrej stravy
a zdravého životného štýlu. Skladujte mimo dosahu detí. Pri nadmernej konzumácii môže pôsobiť ako
preháňadlo. Obsahuje kofeín. Nie je určené pre deti a tehotné ženy (80 mg kofeínu v dennej odporúčanej dávke). Skladujte na suchom a chladnom mieste.
Zloženie: sladidlo (xylitol), kyselina citrónová, taurín, inozitol, kofeín v mikrokapsulách (kofeín, leštiaca látka (mono- a diglyceridy
mastných kyselín), extrakt z guarany (Paulliniacupana Kunth), DL-alfa-tokoferylacetát, extrakt zo zeleného čaju (Camelliasinensis (L.)), kyselina L-askorbová, prírodná aróma sladovky hladkoplodej (Glycyrrhiz aglabra L.), koenzým Q10, aróma granátového jablka, prášok z aloe vera (Aloe Barbadensis Miller), protihrudkujúca látka (horečnaté soli mastných kyselín, fosforečnan
vápenatý), citronan zinočnatý, L-serín, L-glutamín, L-leucín, kyanokobalamín, cholekalciferol, riboﬂavín-5-fosfát, sodná soľ,
sladidlo (sukralóza), L-izoleucín, L-valín, pyridoxín hydrochlorid, tiamínhydrochlorid, sladidlo (acesulfam-K), selenan sodný.
1

Kofeín z guarany pomáha zvýšiť bdelosť a koncentráciu a prispieva k zvýšeniu vytrvalosti.
Vitamín E prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.
4
Tiamín, vitamín B6 a B12 prispievajú k správnej funkcii psychiky.
2
3

Obsiahnuté látky

1

2 zapíjať

Netreba

% RHP*

80 mg

**

Taurín

200 mg

**

Prášok z aloe vera

12,5 mg

**

L-serín

5 mg

**

L-glutamín

5 mg

**

L-leucín

4 mg

**

L-valin

2 mg

**

L-izoleucín

2 mg

**

Koenzým Q10

15 mg

**

Vitamín C

20 mg

25

Vitamín D

5 μg

100

Vitamín E

Jednoducho
odtrhnite

1 vrecúško (2,5 g)

Kofeín

12 mg

100

Tiamín

1,1 mg

100

Riboﬂavín

1,4 mg

100

Vitamín B6

1,4 mg

100

Vitamín B12

2,5 μg

100

Zinok

2 mg

20

Selén

20 μg

36

* Referenčné množstvo pre denný príjem.
** Referenčné množstvo pre denný príjem nie je stanovené.

3 Reštartuje
Vašu energiu
13
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NIGHT
MASTER
Vyspite sa!
Každú noc.
LR LIFETAKT Night Master – nový nápoj na spanie – pri pravidelnom užívaní
zaistí prirodzeným spôsobom osviežujúci spánok po dlhú dobu. Jedinečný
TROJITÝ ÚČINOK1,2,3 podporuje rytmus spánku, ktorý je telu vlastný.
RÝCHLEJŠIE ZASPÁVANIE
Vďaka dokonalému uvoľneniu
HLBOKÝ SPÁNOK PO CELÚ NOC
Vďaka zlepšenej kvalite spánku
POCIT ODPOČINUTIA PO PREBUDENÍ
Vďaka optimálnej regenerácii behom spánku
Vysoko účinná formula s prírodnými a vedecky preukázanými účinnými
látkami, mimo iných aj s Aloe Vera.
Absolútne zdravé: Nespôsobuje závislosť, neobsahuje cukor, je vhodný pre
vegánov.

1

www.saffractiv.com, stav: 13.11.2019 |
Comercial Química Massó, nezverejnená štúdia, 2014. |
3
Vitamíny thiamín, niacín, B6, B12 a horčík prispievajú k správnemu
fungovaniu nervového systému. Zinok prispieva k správnej kognitívnej funkcii.
4
Štúdia spánku, prevedená MENTE>FACTUM, 2019
2

14
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Zaspávať únavou?
Áno, v noci si nabíjame batérie našich inteligentných telefónov, rovnako sa
však nezvládnu nabiť tie naše vlastné. Často ležíme večer v posteli bdelí, pretože nám hlavou behajú myšlienky, často sa budíme a následujúce ráno sme
ako polámaní. Veľkým problémom trpí takmer 78 %4 obyvateľstva. Už školákov,
študentov a pracujúcich, osoby v domácnosti a predovšetkým staršiu generáciu v našom okolí sužujú problémy so spánkom.
Zdravý spánok zlepšuje kvalitu života. Každý vie, že keď sme vyspatí
a odpočinutí, cítime sa potom ﬁt a máme jasné myšlienky, sme koncentrovaní
a výkonní. Spánok je zásadný pre naše zdravie a dušu – posilňuje imunitný
systém a robí nás tiež šťastnejšími.
Vyspite sa. Noc čo noc. Vďaka LR LIFETAKT Night Master a jeho jedinečnému
trojitému účinku. Každý večer sa krátko pred tým, ako idete spať, proste napite,
dobre zaspite, prespíte celú noc a počas spánku regenerujete.1,2,3 A nasledujúce ráno začínate deň s jasnou hlavou a nabitými baterkami.

100 %
vegánsky

V 1 sáčku
L-tryptofán
Výťažok zo šafránu

RHP*
250 mg

**

30 mg

**

Výťažok z chmeľu

25 mg

**

Prášok z Aloe Vera

13 mg

**

Thiamín (vitamín B1)

1,1 mg

100 %

Niacín (vitamín B3)

16 mg

100 %

Vitamín B6

1,4 mg

100 %

Vitamín B12

2,5 μg

100 %

Horčík

250 mg

67 %

Zinok

6,5 mg

65 %

Neobsahuje
lepok

Neobsahuje
laktózu

Bez cukru

Obsah jedného vrecúška rozmiešajte
v 100 ml vody a vypite 30 minút pred uložením
sa na spánok
Jednoducho
rozpustíte
vo vode

Môže sa vypiť aj po vyčistení zubov
V ponuke v praktickom balení na
1 mesiac: 30 x 3,7 g vo vrecúškach

* Referenčná hodnota príjmu (RHP)
** Referenčná hodnota príjmu nie je stanovená
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Účinné látky

pre zdravý spánok
ALOE VERA

VÝŤAŽOK ZO ŠAFRANU

HORČÍK

Aloe Vera obsahuje kombináciu účinných látok,
vitamínov, stopových prvkov, minerálnych látok
a enzýmov. Podporuje všeobecné regeneračné
a rastové procesy v noci a pomáha, aby ste sa
potom prebudili odpočinutí. Aloe Vera zvyšuje
tiež využitie iných výživných účinných látok v tele
a zlepšuje tak ich bio dostupnosť.

Šafran napomáha rýchlejšiemu zaspávaniu,
zlepšuje kvalitu spánku a zotavenia počas noci.1,2
Naviac znižuje vnútorný nepokoj.2 Šafran obsahuje mimo iných aj antioxidanty. Zodpovedné sú za
to sekundárne rastlinné látky v šafrane, ako napr.
karetenoidy. Nazývajú sa krocín a krocetín a spôsobujú žltú farbu šafranu.

Minerálna látka horčík sa zúčastňuje takmer všetkých telesných funkcií a ovplyvňuje
tak napr. svalové 11 a nervové bunky. 12
Podieľa sa tiež na premene esenciálnej
aminokyseliny L-Tryptofanu na serotonín,
a tým tiež na tvorbe melatonínu. Melatonín
je spánkový hormón, ktorý riadi rytmus
telesného spánku a bdenia.

VÝŤAŽOK Z CHMEĽU

L-TRYPTOFAN

ZINOK

Niektoré substancie
z kvetov chmeľu (humulén, lupulín a niektoré
horké kyseliny) môžu pôsobiť na rôzne miesta
v tele. Chmeľu sú pripisované ukľudňujúce
a uvoľňujúce účinky.

L-Tryptofan patrí medzi esenciálne aminokyseliny,
ovšem nemôže sa sám tvoriť v ľudskom tele, ale
musí byť prijímaný v potrave. L-Tryptofan predchádza serotonínu (známemu tiež ako hormón
šťastia), ktorý je spracovávaný melatonínom, spánkovým hormónom.

Zinok je jedným zo životne dôležitých stopových prvkov a druhým najhojnejším
prvkom v ľudskom tele. Zúčastňuje sa
početných procesov látkovej výmeny 13; zinok hrá dôležitú úlohu napr. pri
regeneračných 14,15 t. j. napr. rastových procesoch v tele 16 a pri posilňovaní obranného
systému.17,18 Zinok sa rovnako podieľa na
tvorbe serotonínu a premene na melatonín.

1
www.saffractiv.com, stav: 13.11.2019. | 2 Comercial Química Massó, nezverejnená štúdia, 2014. | 3 Niacín prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie. | 4 Niacín prispieva k zachovaniu
zdravých slizníc a pokožky a k správnemu fungovaniu nervového systému. | 5 Vitamín B6 prispieva k normálnej látkovej premene bielkovín a glykogénu. | 6 Vitamín B6 prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému. | 7 Vitamín B6 prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. | 8 Tiamín prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a k správnemu fungovaniu nervového systému,
k správnej funkcii psychiky a správnej funkcii srdca. | 9 Vitamín B12 zohráva úlohu v procese delenia buniek a prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému. |
10
Vitamín B12 prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania.
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NIGHT
MASTER

KOMPLEX VITAMÍNOV B
Vitamíny skupiny B sa označujú ako nervové a energetické vitamíny. Majú
rozhodujúci význam pri tvorbe serotonínu a melatonínu a prispievajú tak
k prirodzenému a telu vlastnému rytmu spánku a bdenia.
Niacín (vitamín B3) reguluje výmenu látok a energií3 v bunkových elektrárňach
(mitochondriách) a prispieva k regenerácii.4
Vitamín B6 je dôležitý pre látkovú výmenu aminokyselín5 a zúčastňuje sa na
tvorbe látok pre prenos nervových podnetov6 ako je serotonín, a podporuje
funkciu imunitného systému.7
Thiamín (vitamín B1) podporuje telesnú a duševnú regeneráciu.8
9

Vitamín B12 podporuje delenie buniek a spôsobuje tak prirodzenú regeneráciu. Dlhodobo redukuje únavu a vyčerpanie.10
Väčšina vitamínov skupiny B sa v tele nemôže ukladať, a preto musí byť zaistený ich pravidelný prísun v dostatočnom množstve v strave.

Absolútne chutný & zdravý
S obsahom dôležitých prírodných látok: Napr. Aloe Vera, výťažok zo šafranu
a chmeľu
Bez návykových účinkov; nespôsobuje závislosť
Pokryje 100 % dennú potrebu 4 dôležitých vitamínov skupiny B,
obsahuje 250 mg L-Tryptofánu a horčík a je okrem toho vysokokoncentrovaným
zdrojom zinku
Vysoká bio dostupnosť
S prírodnou čerešňovou príchuťou

UPOZORNENIA:

TIP ODBORNÍKA

Odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživové doplnky sa nesmú
používať ako náhrada rozmanitej stravy a zdravého životného štýlu.
Skladujte mimo dosahu malých detí. Nevhodné pre tehotné a dojčiace ženy, deti
a dospievajúcich. Nadmerná spotreba môže mať laxatívne účinky. Konzumácia
výrobku môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak
užívate antidepresíva, poraďte sa s vašim lekárom predtým, ako začnete používať
výrobok Night Master.

Night Master predstavuje jedinečnú kombináciu aminokyseliny
L-tryptofanu, účinných prírodných látok z chmeľu a šafranu,
horčíka, zinku a vitamínov skupiny B, ktoré pomáhajú zvyšovať
hladinu "spánkového hormónu" melatonínu, zosilňovať jeho
účinky a úplne prirodzeným spôsobom tak navodzovať spánok
bez rizika rozvoja závislosti či nepríjemných nežiaducich účinkov. Rýchle zaspávanie, hlboký spánok a svieže prebúdzanie,
to sú základné účinky nového produktu.

Skladujte v suchu pri izbovej teplote.

MUDr. Pavel Hanzelka
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3.
PEVNÉ
TELO2

1.
MLADISTVÝ
VZHĽAD1

LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir
Revolučný LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir plní všetkých 5 prianí naraz: mladistvý vzhľad, bezchybnú pleť, pevné telo, zdravé vlasy a silné nechty1,2. Pomocou
jednej dávky denne v organizme aktivuje jedinečný dvojitý komplex procesov
pôsobiacich do hĺbky, pre krásu a preventívnu ochranu pred hlavnými príčinami
starnutia – pre mladistvú krásu od hlavy až po päty v každom veku1,2.

2.
BEZCHYBNÁ
PLEŤ2

1
2

4.
ZDRAVÉ
VLASY2

5.
PEVNÉ NECHTY2

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119.
Biotín a zinok prispievajú k udržaniu zdravej pokožky a vlasov.
Zinok prispieva k získaniu zdravých nechtov. Meď prispieva k získaniu zdravých spojivových tkanív.

Mohlo by Vás zaujímať
Kolagénové peptidy

Meď

Kolagén je najdôležitejší štrukturálny proteín pokožky a jedna z najbohatších
bielkovín v ľudskom tele. Má zásadný vplyv na hydratáciu a pružnosť pokožky.
Kolagénové vlákna vytvárajú v dermise štruktúru trojrozmerného pletiva a pleti
dodávajú pevnosť a schopnosť udržiavať vlhkosť.

Meď je pre organizmus dôležitým stopovým prvkom. Plní širokú škálu funkcií. Organizmus nie je schopný meď vyrobiť sám, preto ju musí dostávať v strave. Meď prispieva
k normálnej pigmentácii pokožky a k udržaniu normálnej funkcie spojivových tkanív.

Ako starneme a sme vystavovaní vplyvom prostredia, produkcia kolagénu sa znižuje a prejavujú sa negatívne následky, ktoré sú bohužiaľ aj jasne viditeľné. Objavujú sa vrásky, pokožka nie je už taká pevná, chýba jej elasticita a odolnosť. Vtedy
nám pomôžu kolagénové peptidy: sú to fragmenty kolagénového proteínu a vďaka
ich malej veľkosti ich organizmus rýchlo absorbuje. Krvný obeh ich prenesie na
ﬁbroblasty, ktoré sú zodpovedné za produkciu kolagénu v hlbších vrstvách pokožky. Kolagén dodávaný zvonka stimuluje tvorbu vlastného kolagénu v organizme.

Zinok je minerál, ktorý taktiež patrí k životne dôležitým stopovým prvkom. Zinok
organizmus dostáva aj v strave, nie je schopný ho sám vyrobiť. Zinok je dôležitý
pre zdravú pleť a rast nechtov.

Zinok

Vitamíny
Vitamíny sú nevyhnutné pre krásnu a zdravú pleť. Vyvážené zásobenie vitamínmi
zlepšuje funkcie pokožky, pomáha jej chrániť sa pred vonkajšími vplyvmi a podporuje obnovu buniek.

Kyselina hyalurónová

Aloe Vera

Kyselina hyalurónová je známa aktívna zložka. Jej vlastnosti zaisťujú mladistvý
a žiariaci vzhľad. Dokáže udržať až 6000x viac vody než sama váži. Takže 1 gram
kyseliny hyalurónovej dokáže udržať kapacitu až 6 litrov vody. Je tak dokonalým
riešením, ako čeliť klasickým príznakom starnutia – vráskam!

Ošetrujúca a regeneračná sila Aloe Vera pomáha získať prirodzene krásnu pleť.
Všestranná Aloe Vera má schopnosť ukladať do svojich listov vodu a živiny. Najmä
vnútorné plátky listov sú známe svojimi hydratačnými schopnosťami.

Hoci je kyselina hyalurónová prítomná v každom ľudskom organizme, jej produkcia od 25 rokov veku klesá. Prvé prejavy starnutia pleti sú obvykle viditeľné už cca
od 30 rokov. Pokožka je suchšia, tenšia a stráca pružnosť.

Prírodná sila extraktov z červeného pomaranča, čučoriedok, rozchodnice ružovej
a zeleného čaju pomáha pleti mnohými spôsobmi. Zložky podporujúce zdravie
majú pozitívne účinky a sú prínosné pre pleť, vlasy a nechty.

Extrakty

18

Lexikon_SK_2020_verze_02_2020.indd 18

25.2.2020 7:50:03

LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir
Obsah: 30 x 25 ml
Cieľová skupina
Ženy všetkých vekových kategórií: mladé ženy, ktoré chcú redukovať poškodenie pleti vplyvmi
životného prostredia a preventívne sa chrániť pred účinkami starnutia, a tiež ženy, ktoré už čelia
prvým príznakom starnutia. Skrátka každá žena, ktorá sa stará o svoj prirodzený a zdravý vzhľad.
Odporúčané dávkovanie
1 ampulka na vypitie denne. Pred použitím pretrepať.
Upozornenie
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Doplnky stravy nenahrádzajú pestrú a vyváženú stravu
a zdravý životný štýl. Skladujte mimo dosahu detí.
Obsahuje kofeín. Nevhodné pre deti a tehotné ženy (obsah kofeínu: 0,8 mg v 25 ml).
Chráňte pred priamym slnečným svetlom. Skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote.
Zloženie: voda, Aloe Vera (Barbadensis Miller) gél, sirup z agáve (Agavetequilana), hydrolyzovaný kolagén, koncentrovaná
šťava z bieleho hrozna, koncentrovaná pomarančová šťava, koncentrovaná hrušková šťava, koncentrovaná marhuľová šťava, kyselina citrónová, uhličitan horečnatý, arómy, kyselina L-askorbová, kyselina hyalurónová, sorban draselný (konzervačná
látka), xantánová guma (zahusťovadlo), nikotínamid, DL-alfa-tokoferyl-acetát, retinyl-palmitát, extrakt z rozchodnice ružovej
(Rhodiolarosea), glukonát zinočnatý, extrakt z červeného pomaranča (Citrus sinensis), extrakt z čučoriedok (Vaccinium myrtillus
L.), extrakt zo zeleného čaju (Camelia sinensis L.), citrusové bioﬂavonoidy, síran manganatý, pyridoxín hydrochlorid, riboﬂavín,
tiamín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín.
Obsiahnuté látky
Vitamín A
Vitamín E
Tiamín

v dennej dávke
(1 ampulka = 25 ml)
600 μg RE
12 mg

75 %

MADE IN

100 %

GERMANY

1,1 mg

100 %

1,4 mg

100 %
100 %

Vitamín B6

1,4 mg

100 %

Vitamín B12

2,5 μg

100 %

Biotín

50 μg

100 %

80 mg

100 %

Niacín

Vitamín C
Horčík

56,3 mg

15 %

Zinok

1,5 mg

15 %

Mangán

0,5 mg

25 %

Meď

270 μg

27 %

Kyselina hyalurónová

50 mg

**

Hydrolyzát kolagénu

2,5 g

**

Extrakt zo zeleného čaju

9 mg

**

Kofeín z extraktu zo zeleného čaju

0,8 mg

**

Extrakt z rozchodnice ružovej
(Rhodiola Rosea)

10 mg

**

3 mg

**

Extrakt z čučoriedok
Extrakt z červeného pomaranča

ZVNÚTRA

% RHP*

16 mg NE

Riboﬂavín

PRE KRÁSU 1,2

10 mg

**

Polyfenoly zo zeleného čaju a z extraktu z červeného pomaranča

8 mg

**

Citrusové bioﬂavonoidy

3 mg

**

* Referenčné množstvo pre denný príjem podľa Nariadenia EÚ 1169/2011
** Referenčné množstvo pre denný príjem nie je stanovené.
1
Biotín, zinok, vitamín A, riboﬂavín a niacín prispievajú k udržaniu zdravej pokožky. Meď prispieva k normálnej pigmentácii pokožky. Vitamín C
prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii pokožky.
2
Meď prispieva k udržaniu zdravých spojivových tkanív.
3
Biotín a zinok prispievajú k udržaniu zdravých vlasov. Meď prispieva k normálnej pigmentácii vlasov.
4
Zinok prispieva k udržaniu zdravých nechtov.
5
Vitamín E prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Tiamín prispieva k správnej látkovej premene. Vitamíny B6 a B12 prispievajú k
zníženiu vyčerpania a únavy.
6
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113-119. Citeľná redukcia vrások a zvýšená koncentrácia kolagénu v koži po 4 týždňoch
užívania. Testované na 100 ženách vo veku medzi 45 a 65 rokmi.
7
Proksch et al., Skin Pharmacol Physiol; 27: 47-55. O 15 % pružnejšia pokožka po 4 týždňoch užívania. Testované na 69 ženách vo veku medzi
35 a 55 rokmi.
8
Schunk et al., 2015, Journalof Medicinal Food; 18 (12): 1340-1348. Výrazná redukcia celulitídy už po 3 mesiacoch a vyššia odolnosť pokožky
po 6 mesiacoch užívania. Testované na 105 ženách vo veku medzi 25 a 50 rokmi.
9
Testované na 25 ženách vo veku medzi 18 a 50 rokmi.
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PRO 12 – KVALITA ŽIVOTA ZAČÍNA V ČREVÁCH
Keď je trávenie trápenie
Potraviny sťažujúce trávenie na nás číhajú takmer všade a zažívanie s nimi bojuje
deň čo deň. Signály, ktoré by sme nemali prehliadať, sú nepravidelná stolica, zápcha, hnačka, nepríjemné pocity pri vyprázdňovaní, pocit nafúknutého brucha, ale
aj nepríjemný dych či pálenie záhy. Ak Vás niektorý z týchto problémov trápi, mali
by ste spozornieť. Môže to totiž znamenať, že je Vaša črevo v nepohode.
Jedlo, ktoré je pre telo ťažko stráviteľné, môže v črevách zostať aj niekoľko týždňov, hromadiť sa, zahnívať a uvoľňovať do tela toxické látky. Následky tejto nenápadnej "skládky" vnútri brucha môžu byť drastické. Črevné prostredie naberá
na toxicite, až jeho funkcie klesne na polovicu. Pretože črevá predstavujú 80 %
ľudskej imunity, nemali by sme brať túto informáciu na ľahkú váhu.

Nepríjemné následky zlého stravovania
Práve preto, že je črevo najdôležitejším orgánom ľudskej imunity, pociťujeme jeho
diskomfort najviac na svojom zdraví. Podliehate virózam viac ako inokedy a cítite
sa večne unavení? Príčina môže byť skutočne vnútri Vášho brucha. Problémom
sa dá predchádzať striedmym stravovaním. účelnejšia je ale cielená starostlivosť
o črevá.
K tomu výborne poslúžia probiotické kapsuly LR LIFETAKT Pro 12 s miliónmi prospešných baktérií. Tie osídlia celú plochu čreva a "dajú sa do práce". Fungujú doslova ako "upratovacia čata". V tráviacom trakte dokážu poraziť škodlivé baktérie,
eliminovať toxické procesy a naštartovať prirodzené a šetrné prečisťovanie čriev.

Mohlo by Vás zaujímať
Na ceste do čreva musia probiotické baktérie prejsť žalúdkom. Tento priechod
môže byť kritický. Žalúdočné šťavy totiž obsahujú kyselinu chlorovodíkovú, ktorá
dokáže probiotické baktérie znehodnotiť. Najdôležitejším ukazovateľom kvality
probiotík je teda miera schopnosti prežiť priechod kritickou pasážou žalúdka.
Štúdie ukázali, že dvojité patentované mikrozapuzdrenie LR LIFETAKT Pro 12
tomuto riziku zabraňuje a kapsula sa vďaka "ochrannému plášťu" dostáva do
čreva neporušená.

Odporúčanie
Antibiotiká sú predmetom mnohých diskusií. Ich úlohou je vyhubiť v črevách nepriateľské baktérie, pôvodcu ochorenia. K našej smole však antibiotiká nedokážu
rozlíšiť typ baktérií, preto spoločne s nepriateľskými vyhubí aj tie priateľské. Imunita však môže byť v norme iba v prípade, že je podiel priateľských a nepriateľských
baktérií v čreve vyvážený, čo sa po preliečení antibiotikami nedeje. Z toho dôvodu
môžete po antibiotickej liečbe trpieť nadúvaním, zápchou, hnačkou, mykózami či
oparmi. Navráťte Vašim črevám rovnováhu s LR LIFETAKT Pro 12.
Pre účinok probiotických produktov je rozhodujúca miera prežitia baktérií (zárodkov) počas kritického prechodu žalúdkom do čreva. Kyselina soľná, ktorá
sa nachádza v žalúdku, môže tieto baktérie znehodnotiť a tak zničiť ich účinky.
Pro 12 obsahuje dvojité mikrokapsuly, ktoré chránia baktérie oveľa účinnejšie
ako mnohé iné produkty.

Ukazovatele kvality

Pro12

100 %

probiotický výrobok
podobného zloženia,
nie vo forme mikrokapsúl

Počet zárodkov*

1. Množstvo prospešných baktérií: čím viac prospešných baktérií probiotické
tablety obsahujú, tým lepšie pre Vaše črevá. LR LIFEKTAT Pro 12 Kapsuly obsahujú
12 rôznych bakteriálnych kmeňov, čo je úctyhodná 1 miliarda prospešných baktérií.
2. Patentovaný postup výroby: LR LIFETAKT Pro 12 Kapsuly disponujú jedinečnými mikrokapsulami s unikátnym patentovaným zapuzdrením, ktoré baktérie
chránia pred kyselinami počas ich kritického prechodu žalúdkom.
3. Pro 12 Kapsuly sú obohatené podporným prebiotikom: nestráviteľnou zložkou stravy, ktorá probiotiku poskytuje živiny a podporuje ich správny rast a aktivitu.

0%
0

0,5

1

2

3

Dĺžka prechodu žalúdkom
(v hodinách)

* logaritmické stupňovanie

TIP ODBORNÍKA
Pro 12 Kapsuly sú unikátnou kombináciou dvanástich kmeňov probiotických baktérií, navyše vďaka mikrozapuzdreniu
chránených pred nežiaducimi vplyvmi žalúdočnej kyseliny.
Probiotické baktérie zlepšujú stav črevnej mikroﬂóry, upravujú trávenie, znižujú riziká vzniku črevných zápalov aj nádorov
a posilňujú imunitu celého organizmu. Ich použitie je široké
a uplatnia sa nielen ako pomocná liečba pri mnohých črevných ochoreniach, ale napríklad aj u alergikov, astmatikov
a ekzematikov.

Baktérie
chránené dvojitou
mikrokapsulou1

Nechránené baktérie2

10.0001 / 15.0002-násobné zväčšenie rastrovým elektrónovým mikroskopom

MUDr. Pavel Hanzelka
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Pro 12 Kapsuly
Obsah: 30 kapsúl / 17,9 g (= 30 dní)
Vybrané obsiahnuté zložky
• 12 bakteriálnych kultúr
• s vlákninou
Oblasti použitia
• kapsuly pre dobrý pocit
Cieľová skupina
Muži a ženy všetkých vekových kategórií.
Dôležité informácie o účinných látkach
Pro 12 Kapsuly obsahujú nasledujúcich 12 cenných bakteriálnych kmeňov:
• Biﬁdobacterium Iongum
• Lactobacillus casei
• Biﬁdobacterium breve
• Lactobacillus paracasei
• Biﬁdum Biﬁdobacterium
• Lactobacillus rhamnosus
• Biﬁdobacterium infantis
• Lactobacillus acidophilus
• Biﬁdobacterium lactis
• Lactobacillus bulgaricus
• Lactobacillus plantarum
• Streptococcus thermophilus
Patent: Pro 12 Kapsuly boli vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu patentované. Číslo patentu: EP
2228067 A1.
Odporúčané dávkovanie
1x denne 1 kapsula Pro 12, zapite pohárom vody.
Upozornenie
Neprekračujte uvedené odporúčané denné dávkovanie. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej
a vyváženej stravy, ktorá je spolu s dodržiavaním zdravého životného štýlu dôležitá. Uchovávajte
mimo dosahu malých detí. Skladujte v suchu, pri izbovej teplote. Dózu po otvorení opäť pevne
uzavrite.
Zloženie: fruktooligosacharidy (40 %), kukuričný škrob, obal kapsule (hydroxypropylmetylcelulóza), kultúry baktérií (B. longum,
B. breve, B. biﬁdum, B. infantis, B. lactis, L. plantarum, L. casei, L. paracasei, L. rhamnous, L. acidophilus, L. bulgaricus, S.
thermophilus), maltodextrín, plniaca látka (mikrokryštalická celulóza), deliaci prostriedok (oxid kremičitý), farbivo (oxid titaničitý).
Môže obsahovať stopy laktózy a sóje.
Obsiahnuté látky

CFU* v 1 kapsule

% NRV**

Biﬁdus longum

9.6 x 107

***

Biﬁdus breve

7.6 x 107

***

Biﬁdus biﬁdum

7.6 x 107

***

Biﬁdus infantis

7.6 x 107

***

Biﬁdus lactis

1.1 x 108

***

Lactobacillus plantarum

1.1 x 107

***

Lactobacillus casei

7.6 x 107

***

Lactobacillus paracasei

7.6 x 107

***

Lactobacillus rhamnosus

1.1 x 108

***

Lactobacillus acidophilus

7.6 x 107

***

Lactobacillus bulgaricus

9.6 x 105

***

Streptococcus thermophilus

1.1 x 108

***

Vláknina fruktooligosacharidy

200 mg

***

* Jednotky tvoriace kolónie
** Referenčné množstvo pre denný príjem
*** Doteraz žiadne odporúčanie referenčného množstva pre denný príjem
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PRO BALANCE – PRE HARMÓNIU ORGANIZMU

Mohlo by Vás zaujímať

Začína to prekyslením…

Čo je to vlastne prekyslenie?

Hektické dni a plná hlava starostí si na každom z nás vyberajú svoje dane. Stres,
zlé stravovanie aj nezdravé životné návyky v našom tele spúšťajú mechanizmy,
ktoré vedú k chorobám.

Ak dávame telu prebytok kyselín, nestíha ich vylučovať. Snaží sa ich neutralizovať
na soli a tie ukladať, nanešťastie ich ukladá do základnej medzibunkovej hmoty.
Kvôli tomu dochádza k nedostatočnej výžive buniek a postupne aj k závažnému
narušeniu nášho zdravia.

Prvým predstupňom choroby je narušenie kyslo-zásaditej (acidóznej) rovnováhy
v organizme, teda nepomer medzi kyselinami a zásadami. Táto nerovnováha negatívne ovplyvňuje všetky životne dôležité biochemické reakcie.

LR LIFETAKT Pro Balance navracia telu rovnováhu
Pro Balance dodáva telu zásadité minerály, ktoré vyrovnávajú pomer zásaditých
a kyslých látok v organizme. Horčík, vápnik, meď, chróm či molybdén, to sú len
niektoré z telu prospešných látok, na ktoré je tento produkt bohatý. Navyše neobsahuje laktózu, preto je vhodný aj pre osoby alergické na mliečne bielkoviny.

Prečo prekyslenie vzniká?
Hlavným dôvodom vzniku prekyslenia sú stravovacie návyky – minimum zásadotvornej stravy a prebytok kyselinotvorných jedál (predovšetkým mäsa, tukov,
bieleho cukru a alkoholu) – to sú chyby, ktorých sa dnes a denne dopúšťame.
K latentnej acidóze prispieva aj stres a znečistené životné prostredie.

Ako spoznať prekyslenie?
Prekyslenie sa prejavuje žalúdočnými ťažkosťami, pálením záhy, bolesťou kĺbov
a svalov, svalovými kŕčmi, chronickou únavou, zvýšeným krvným tlakom, poruchou srdcového rytmu, poruchou spánku, bolesťami hlavy, kožnými problémami,
celulitídou či kombináciami týchto ťažkostí.

Pre koho je prekyslenie nebezpečné?
Opatrní by mali byť predovšetkým ľudia s poruchou kardiovaskulárneho systému. Prekyslenie totiž spomaľuje obeh krvi. Akonáhle sa červené krvinky
ocitnú v kyslom prostredí, stratia svoju elastickosť, stuhnú a nie sú schopné
pretiahnuť sa kapilárami. Pretože červené krvinky rozvádzajú kyslík do životne
dôležitých orgánov, je každá prekážka tohto typu veľmi nebezpečná a môže
viesť až ku kyslíkovej nedostatočnosti a poškodeniu orgánu. Dlhodobé prekyslenie je navyše ideálne pre prežívanie nádorových buniek a upchávanie
tepien vedúcich k cievnym príhodám.

Nepodceňujte ani mierne prekyslenie
Dlhodobé tzv. "mierne prekyslenie" môže byť obzvlášť nebezpečné, pretože
mu väčšinou nevenujeme prílišnú pozornosť. Latentná acidóza, ako sa toto
prekyslenie nazýva, sa ale môže nepozorovane zvrhnúť. Jej dlhodobé pôsobenie dokáže rozvíjať rakovinu, diabetes, Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu, kardiovaskulárne ochorenia či osteoporózu.

TIP: Meranie hodnoty pH pomocou pH prúžkov
TIP ODBORNÍKA
Pro Balance je dômyselne vyvážená kombinácia zásadotvorných minerálov, ktorá v organizme redukuje nežiaduce
pôsobenie látok kyselinotvornej povahy, ktoré v nadmerných
množstvách prijímame v našej civilizovanej a nutrične nevyváženej strave. Pro Balance predstavuje pre organizmus taktiež
významný zdroj vápnika a horčíka. Je ideálnym zdrojom potrebných minerálov aj pre športovcov.
MUDr. Pavel Hanzelka

Pripravte si téglik s čerstvým močom. Suchými prstami odtrhnite jeden testovací
prúžok a ponorte ho na jednu sekundu do moču. Vyberte a otrepte prebytočné
kvapky. Podľa hodnoty pH zmení prúžok svoju farbu. Po 2 minútach porovnajte
farbu s farebnou stupnicou a zistite hodnotu, ktorá sa najviac približuje sfarbeniu
testovacieho prúžku (presnosť zistení ± 0,1 pH).

Vyhodnotenie
Uprostred dňa sa optimálna hodnota pH v moči pohybuje v hodnotách medzi
pH 6,8 a 7,2. Ak je hodnota pH menšia ako 6,8, jedná sa o prekyslenie. Pre následné riešenia sa obráťte na svojho LR partnera alebo na LR lekára.
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Pro Balance Tablety
Obsah: 360 tabliet / 252 g (= 30 dní)
Vybrané obsiahnuté zložky
• minerálne látky a stopové prvky
• 15 % draslíka v dennej dávke*
• 53 % horčíka v dennej dávke*
• 87 % vápnika v dennej dávke*
• 45 % medi v dennej dávke*
• 150 % chrómu v dennej dávke*
• 160 % molybdénu v dennej dávke*
Oblasti použitia
• pre správne fungovanie nervového systému1
• pre správne fungovanie svalov1
• prispieva k rovnováhe elektrolytov2
• pre správnu látkovú premenu3
• horčík prispieva k správnej látkovej premene makronutrientov4
Cieľová skupina
Muži a ženy všetkých vekových kategórií.
Odporúčané dávkovanie
3 x denne 4 tabletky, zapite vodou.
Upozornenie
Neprekračujte uvedené odporúčané denné dávkovanie. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej
a vyváženej stravy, ktorá je spolu s dodržiavaním zdravého životného štýlu dôležitá. Uchovávajte
mimo dosahu malých detí. Skladujte v suchu. Dózu po otvorení opäť pevne uzavrite. Pri nadmernej konzumácii môže mať laxatívne účinky.
Vhodné súvisiace produkty
Vita Active Red.
Zloženie: hydrogénuhličitan sodný, uhličitan vápenatý, plnidlo (sorbitol), plnidlo
(mikrokryštalická celulóza), uhličitan horečnatý, citrát draselný, citrát sodný, hydrogénuhličitan draselný, citrát horečnatý, citrát vápenatý, maltodextrín, kukuričný
škrob, deliaci prostriedok (oxid kremičitý a soli horčíka jedlých mastných kyselín),
glukonát meďnatý, chlorid chromitý, molybdát sodný.
Živiny

v 100 g

v dennej dávke (12 tabliet)

% NRV*

Draslík

3 571 mg

300 mg

15

Horčík

2 381 mg

200 mg

53

Vápnik

8 274 mg

695 mg

87

Sodík

6 548 mg

550 mg

**

Meď

5 400 μg

453 μg

45

Chróm

714 μg

60 μg

150

Molybdén

952 μg

80 μg

160

1

Draslík prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému a svalov.
Horčík prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy a k rovnováhe elektrolytov.
Vápnik prispieva k správnej látkovej premene a k udržaniu zdravých kostí a zubov.
4
Chróm prispieva k správnej látkovej premene makronutrientov.
* Referenčné množstvo pre denný príjem.
** Doteraz žiadne odporúčanie referenčného množstva pre denný príjem.
2
3
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REISHI PLUS – HUBA NESMRTEĽNOSTI
Stáročná tradícia
Magická huba Reishi má v čínskej bylinnej medicíne tradíciu už 4 000 rokov. Už
starí Číňania vedeli, ako efektívne pôsobí na širokú škálu ochorení a ako pozitívne
ovplyvňuje rovnováhu v tele, ktorá je pre stabilné zdravie tá najdôležitejšia.

Ukazovatele akosti:
1. Kvalitné metódy pestovania: existujú 3 metódy pestovania. LR zvolila metódu najkvalitnejších plodníc, teda kultiváciu na dlhých dubových klátoch. Výsledkom je huba s veľmi vysokým obsahom (cca 30 %) polysacharidov.
2. Dôkladný výber surovín: zo šiestich farebných variant reishi spracovávame
červené plodnice – tieto obsahujú vôbec najsilnejší koncentrát účinných látok zo
všetkých druhov reishi.
3. Koncentrácia účinných látok: existujú 2 spôsoby výroby výživových doplnkov z reishi. Pretože je každý výnimočný niečím iným, kombinuje LR dômyselne
obe tieto varianty a používa biomasu aj extrakt. Vďaka tomu obsahuje naša LR
LIFETAKT Reishi Plus maximum účinných látok a má vysokú koncentráciu polysacharidov. LR kapsuly obsahujú 240 mg extraktu z huby a 100 mg jej prášku, čo
je veľmi silná a efektívna koncentrácia.

Mohlo by Vás zaujímať
V Japonsku a Číne je Reishi schválený liek a významný doplnok v onkologickej
liečbe u mnohých nádorových ochorení. Existuje mnoho kazuistík o pozitívnych
účinkoch reishi na zhubné nádory.
Reishi obsahuje triterpény – organické zlúčeniny, ktoré paria medzi základné
stavebné kamene každého živého tvora. Patrí medzi nich napr. aj vitamín A. Sú
často súčasťou liekov podporujúcich vykašliavanie pri akútnych a chronických
ochoreniach dýchacích ciest.
Chemickou modiﬁkáciou triterpénov vznikajú triterpenoidy a z nich odvodené
ganoderové kyseliny. Najznámejšie z nich, ganoderové kyseliny A a B majú
množstvo biologických účinkov, napr. ochraňujú pečeň a znižujú hladinu
hormónov – androgénov – v prostate, čím pôsobia v prevencii rakoviny. Znižujú
hladinu cholesterolu a krvného tlaku.
Reishi tiež obsahuje cenné polysacharidy. Výskum priniesol poznatky o tom, že
najaktívnejšími formami polysacharidov s vyššou biologickou aktivitou sú nerozpustné beta-glukány, ktoré majú schopnosť aktivovať činnosť imunitného systému.
Imunológovia z Univerzity v Lousville zistili, že beta-glukány sa viažu na povrch
imunitných buniek, ktoré sú súčasťou vrodenej imunity. To umožňuje imunitným
bunkám rozoznávať „cudzie" od „vlastných" (jedna zo základných funkcií imunity – vlastné tolerovať a cudzie ničiť). Štúdie naznačujú, že beta-glukany majú
významné protinádorové účinky, pôsobia proti vzniku metastáz, zvyšujú účinok
chemoterapie a môžu potlačiť nežiaduce účinky onkologickej liečby na tvorbu
krviniek. Užívanie beta-glukánov môže znižovať hladinu cholesterolu a „zlých"
tukov, čím pôsobí preventívne proti srdcovo-cievnym chorobám.
K ďalším dôležitým zložkám reishi patrí: lanostan s protialergickým účinkom,
manitol s účinkom pri opuchoch, polyfenoly s antioxidačnými vlastnosťami, kumaríny, proteíny, vitamíny skupiny B a C, meď, zinok, mangán,
draslík, horčík.

Odporúčanie
Najlepšou vyskúšanou kombináciou je užívanie Reishi spoločne s Aloe Vera
Drinking Gélom. Aloe Vera Gél má podobné účinky ako Reishi, a preto jej silu
znásobuje. Výnimočný prínos pri užívaní Reishi má tiež vitamín C, ktorý zlepšuje
vstrebávateľnosť oboch vyššie uvedených produktov.

TIP ODBORNÍKA
Reishi je dômyselná kombinácia extraktu z huby s vysokým
obsahom beta-D-glukánov a triterpenoidov a sušenej a najemno pomletej huby obsahujúcej celé spektrum účinných
látok leskokôrky. Predstavuje tak významnú podporu pre
imunitný systém, posilňuje ho v boji a prevencii s chorobami,
a to aj takými zákernými, ako sú napríklad nádorové ochorenia.
MUDr. Pavel Hanzelka
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Reishi Plus Kapsuly
Obsah: 30 kapsúl / 15,2 g (= 30 dní)
Vybrané obsiahnuté zložky
• 48 % extrakt z Reishi (240 mg v 1 kapsule)
• 20 % prášok z Reishi (100 mg v 1 kapsule)
• 75 % vitamínu C v dennej dávke* (60 mg v 1 kapsule)
Oblasti použitia
• prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii ciev1
• prispieva k správnej látkovej premene2
• prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy3
• prispieva k správnej funkcii kostí a zubov1
• prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom3
Cieľová skupina
Muži a ženy všetkých vekových kategórií.
Odporúčané dávkovanie
1x denne 1 kapsula.
Upozornenie
Neprekračujte uvedené odporúčané denné dávkovanie. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej
a vyváženej stravy, ktorá je spolu s dodržiavaním zdravého životného štýlu dôležitá. Produkt uchovávajte mimo dosahu malých detí. Skladujte v suchu a chlade.
Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera Drinking Gély, Super Omega Kapsuly.
Zloženie: extrakt z huby reishi (48 %), prášok z huby reishi (20 %), obal kapsule (hydroxypropylemethylcelulóza), vitamín C
(12 %), deliaci prostriedok (soli horčíka jedlých mastných kyselín), farbivo (oxid titaničitý).
Živiny
Vitamín C

v 100 g

v dennej dávke (1 kapsula)

% NRV*

12 g

60 mg

75

1

Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii krvných ciev, kĺbov, chrupaviek, svalov a zubov.
² Vitamín C prispieva k správnej látkovej premene.
Vitamín C prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom a k zníženiu vyčerpania a únavy.
* Referenčné množstvo pre denný príjem

3
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VITA ACTIVE – VITAMÍNOVÁ EXPLÓZIA

Vita Active Red
Obsah: 150 ml (= 30 dní)

Nedostatočné zdroje vitamínov
O dôležitosti vitamínov a ich nenahraditeľných účinkoch máme všeobecne široké
povedomie a snažíme sa ich do tela dodávať konzumáciou ovocia a zeleniny.
V období chemických postrekov a rýchlopestovania sa ale môže naše snaženie
ľahko minúť účinkom. Paradajka, ktorá vyzerá na pohľad lákavo, v skutočnosti
nemusí telu dodať toľko "dobrého", koľko by sme očakávali.

Čo je Vita Active?
LR LIFETAKT Vita Active je kokteilom vitamínov z 21 druhov ovocia a zeleniny. Navyše obsahuje celý rad stopových prvkov a minerálov, ktoré majú nezastupiteľný
vplyv na fungovanie ľudského organizmu.
Obsahuje červené hrozno, jablká, višne, bazu, slivky, čierne ríbezle, černice, šípky,
červené ríbezle, broskyne, trnky, marhule, jahody, čučoriedky, maliny, citrón, arónové čerešne, černice boysen, paradajky, rakytník, karotku.

Odporúčanie
Vita Active je vhodný pre ľudí od detského veku až do staroby. Je výborným tipom
pre rodičov, ktorých deti odmietajú jesť ovocie a zeleninu. Navyše je úplne bez
farbív a pridaných konzervačných prísad.

Vybrané obsiahnuté zložky
• z 21 prírodných ovocných a rastlinných koncentrátov
• 100 % dennej dávky 10 vitamínov: vitamín E, vitamín B1 (tiamín), vitamín B2 (riboﬂavín), vitamín
B3 (niacín), vitamín B5 (kyselina pantoténová), vitamín B6, vitamín B7 (biotín), vitamín B9 (kyselina
listová), vitamín B12
• 200 % dennej dávky vitamínu D
Oblasti použitia
• pre správne fungovanie imunitného systému2
• prispieva k správnej látkovej premene2
• pre správne fungovanie nervového systému2
Cieľová skupina
Zásobenie dôležitými vitamínmi pre celú rodinu.
Odporúčané dávkovanie
1x denne jedna odmerka naplnená po značku (= 5 ml) počas jedla alebo po jedle. Vita Active si
môžete namiešať ako strik s vodou, konzumovať s jogurtom, dezertom alebo müsli.
Upozornenie
Neprekračujte uvedené odporúčané denné dávkovanie. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej
a vyváženej stravy, ktorá je spolu s dodržiavaním zdravého životného štýlu dôležitá. Uchovávajte výrobok mimo dosahu malých detí. Neskladujte pri teplote vyššej ako 25 °C. Po otvorení opäť dobre
uzatvorte, uchovávajte v chladničke a spotrebujte do 5 týždňov od otvorenia. Pred použitím pretrepte.
Vhodné súvisiace produkty
ProBalance Tablety.
Zloženie: koncentráty zo šťavy z ovocia a zeleniny (95 %, konkrétne z: červeného hrozna, jabĺk, višní, bazy čiernej, čiernych
ríbezlí, šípok, jahôd, ostružlín, karotky, trniek, čučoriedok, arónových černíc, sliviek, červených ríbezlí, rakytníka, citrónov, broskýň, marhúľ, malín, malinoostružiníkov), glukóza, paradajkový koncentrát, vitamín E, emulgátor (slnečnicový lecitín), niacín,
kyselina pantoténová, vitamín B12, biotín, vitamín D, vitamín B6, tiamín, riboﬂavín, kyselina listová.
Živiny

v 100 ml

v dennej dávke (5 ml)

% NRV*

Vitamín D

200 μg

10 μg

200 %

Vitamín E (α-TE)

240 mg

12 mg

100 %

Tiamín

22 mg

1,1 mg

100 %

Riboﬂavín

28 mg

1,4 mg

100 %

28 mg

1,4 mg

Vitamín B6
Vitamín B12
Niacín (NE)
Kyselina listová
Kyselina panthoténová
Biotín

100 %

50 μg

2,5 μg

100 %

320 mg

16 mg

100 %

4 000 μg

200 μg

100 %

120 mg

6 mg

100 %

1 000 μg

50 μg

100 %

2

Vitamíny D a B6 prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému.
* Referenčné množstvo pre denný príjem.

TIP ODBORNÍKA
Neuveriteľný koktail vitamínov, stopových prvkov a minerálov.
Vyrobený z 21 druhov ovocia a zeleniny, bez umelých farbív
a konzervantov.10 druhov vitamínov plus vitamín D. Nikde, ani
v prírode, ktorá je v súčasnej podobe veľmi chudobná na rôznorodosť druhov a navyše poškodená mnohými postrekmi a konzervantmi, nenájdete takéto spektrum účinných látok. Nemožno
ani spočítať, koľko kilogramov ovocia a zeleniny by sme museli
denne zjesť, aby sme tieto látky získali. Platí to najmä pre deti.
MUDr. Milan Čarvaš
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SUPER OMEGA – NAŠA SRDCOVÁ ZÁLEŽITOSŤ

Super Omega Kapsuly
Obsah: 60 kapsúl / 100,8 g (= 20 dní)

Rozlišujte medzi tukmi
Pokiaľ ide o tuky, máme väčšinou všetci jasno – je ich všade prebytok, škodia
našej postave, nášmu srdcu aj zdraviu všeobecne. Okrem toho, že báječne chutia a žiadne „varenie v pare“ sa im nevyrovná, môžu aj pomáhať. Je ale potrebné
rozlišovať tuky a tuky.

Tuky pre zdravie
Tuky, za ktoré nám bude naše telo vďačné, nazývame nenasýtené mastné kyseliny. Tie sú pre organizmus nevyhnutné (esenciálne). Ľudské telo ich nedokáže
samo vyprodukovať, a preto ich musíme prijímať vo forme potravy. Veľmi sa líšia
od tzv. nasýtených mastných kyselín (mäso, syry, vajcia, mlieko), bez ktorých by
sme sa obišli, pretože ich náš organizmus dokáže vyrobiť z cukru.

Ako sú zdravé tuky tvorené?
Genialita nenasýtených mastných kyselín spočíva v dvoch zložkách. Kyseline linolovej (omega 6 mastné kyseliny) a kyseline linolénovej (omega 3 mastné kyseliny).
Prvá z nich sa nachádza v rastlinných olejoch, najmä v olivovom a slnečnicovom.
Druhá z nich je súčasťou morských rýb, orechov a rastlinných olejov.
Omega 3 mastné kyseliny sa skladajú z dvoch účinných látok: kyseliny dokosahexaenovej (DHA) a kyseliny eikosapentaénovej (EPA).
EPA majú jedinečnú schopnosť udržiavať ľudské srdce v kondícii. Vďaka týmto
látkam si cievy držia pružnosť a zvyšuje sa ich odolnosť voči infarktu myokardu
a mozgovým príhodám. Navyše účinne znižujú vysoký cholesterol, ktorý má často na svedomí srdcové disfunkcie. Ich užitočné vlastnosti ocenia aj tí, ktorí trpia
problémami s kĺbmi a chrupavkami. Popri tom sú EPA prevenciou nepríjemných
alergií akými je atopický ekzém alebo astma.
DHA pôsobia na zdravý vývoj mozgu – starajú sa o neho po celý ľudský život: ich
zvýšený prísun sa odporúča už v čase tehotenstva – podieľa sa na správnom vývoji
mozgu a celej nervovej sústavy plodu. Rovnako dôležité sú po narodení, aby sa u dojčaťa všetky funkcie rozvíjali správne. U detí školského veku podporujú koncentráciu
a v dospelosti spomaľujú starnutie mozgu spojené s vývojom Alzheimerovej choroby.

Vybrané obsiahnuté zložky
• 1260 mg omega 3 mastné kyseliny
• 630 mg EPA
• 420 mg DHA
• 117 mg Betaglukán
Oblasti použitia
• prispievajú k správnej činnosti srdca1
Cieľová skupina
Muži a ženy všetkých vekových kategórií. Špeciálne odporúčané pre tých, ktorí chcú podporiť
svoje srdce a kardiovaskulárny systém.
Certiﬁkované
„Friend of sea“ je nezávislá, nezisková organizácia. Jej poslaním je prispievať ku zdraviu oceánov.
Výrobky certiﬁkované touto organizáciou spĺňajú štandardy udržateľného rybolovu a pokyny pre
ekoznačenie rýb a rybích výrobkov z morských lovísk.
Odporúčané dávkovanie
3x denne 1 kapsula, zapíjajte vodou.
Upozornenie
Neprekračujte uvedené odporúčané denné dávkovanie. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej
a vyváženej stravy, ktorá je spolu s dodržiavaním zdravého životného štýlu dôležitá. Uchovávajte
mimo dosahu malých detí. Skladujte v suchu pri maximálnej teplote do 20 °C.
Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera Drinking Gély.
Zloženie: rybí tuk (41 %), želatína, pupalkový olej (13 %), jačmenná vlákna obsahujúce β-glukán, zvlhčovadlo (glycerín), emulgátor (mono- a diglyceridy jedlých
mastných kyselín), palmový olej, farbivo (oxid železa). Obsahuje lepok.
Obsiahnuté látky
Omega 3
mastné kyseliny

v 100 g

v dennej dávke (3 kapsuly)

% NRV*

25 g

1 260 mg

**

EPA (kyselina
eikosapentaenová)

13 g

630 mg

**

DHA (kyselina
dokosahexaenová)

8,3 g

420 mg

**

β-glukán z jačmeňa

2,3 g

117 mg

**

1

Odporúčanie
Odborníci na výživu odporúčajú, aby nasýtené tuky tvorili do 10 % energetického
príjmu v dennej strave. Trans-mastným tukov by sme sa mali zásadne vyhýbať
a všetky ostatné tuky by mali byť nenasýtené.

EPA a DHA prispievajú k správnej činnosti srdca. K tomu je potrebná denná
dávka min. 250 mg EPA a DHA.
* Referenčné množstvo pre denný príjem.
** Doteraz žiadne odporúčanie referenčného množstva pre denný príjem.

TIP ODBORNÍKA

Prečo omega 3 v kapsulách?
Žijeme vo vnútrozemí a čerstvú rybu si pravdepodobne nikto z nás nemôže dopriať každý deň. Pritom by sme mali telu dodať minimálne 250 mg DHA denne.
Túto možnosť máme vďaka Super Omega Kapsulám, nenasýteným mastným kyselinám zo sardiniek, makrely a tuniaka, ktoré pochádzajú výlučne z udržateľného
rybolovu v juhoamerickom Paciﬁku. Produkt nie je geneticky upravovaný.

Organizmu dodáva potrebné nenasýtené mastné kyseliny,
ktoré si nedokáže vyrobiť sám. Pomáha znížiť hladinu cholesterolu, ovplyvňuje metabolizmus tukov, znižuje prejavy zápalov
a alergií.
MUDr. Milan Čarvaš
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CISTUS INCANUS – „PERLA STREDOMORIA“

Cistus Incanus Kapsuly
Obsah: : 60 kapsúl / 33,5 g (= 30 dní)

História cistu incanu sa datuje do 4. storočia pred naším letopočtom. Na Strednom východe, v severnej Afrike a v oblasti Stredozemného mora bol veľmi populárny vo forme čaju, ktorý obyvatelia pili, aby si ním upevňovali zdravie.
V neskorom stredoveku bol Cistus Incanus takmer zabudnutý a až v roku 1999
sa informácie o ňom opäť objavili na prvých stránkach novín v celej Európe.

Vybrané obsiahnuté zložky
• 72 % extrakt z Cistus Incanus
• 100 % vitamínu C v dennej dávke*
• 20 % zinku v dennej dávke*
• 100 mg polyfenolov v kapsule

Malá, ale silná

Oblasti použitia
• prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému1

Rastlinka Cistus Incanus sa môže zdať vďaka nežnému vzhľadu nenápadná
a krehká. V skutočnosti ale len klame svojím zovňajškom. V Cistuse sa totiž skrýva nevídaná sila. Táto divoká ruža rastie vo forme kríku prevažne na suchých
svahoch gréckych hôr, v pôde bohatej na magnézium.

Cieľová skupina
Muži a ženy všetkých vekových kategórií. Vhodné k podpore imunitného systému.

Čo Cistus dokáže?
Cistus Incanus SSP. tauricus, ktorý používame pre spracovanie našich produktov, má efektívne účinky na ľudské zdravie. Je veľmi účinný v boji so všetkými
druhmi vírusov, vrátane vysoko agresívnych, pričom zabraňuje ich prenikaniu do
buniek. Môžu za to predovšetkým polyfenoly, na ktoré je táto rastlina extrémne
bohatá. Majú vysoké antioxidačné účinky, neutralizujú voľné radikály, čím zbavujú ľudský organizmus jedovatých látok. Polyfenoly majú výnimočnú schopnosť detoxikovať organizmus, zvyšovať obranyschopnosť, brániť telo pred voľnými radikálmi, vírusmi, baktériami, plesňami a zároveň pôsobia protizápalovo.

Odporúčané dávkovanie
2x denne 1 kapsula, zapite vodou.
Upozornenie
Neprekračujte uvedené odporúčané denné dávkovanie. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej
a vyváženej stravy, ktorá je spolu s dodržiavaním zdravého životného štýlu dôležitá. Uchovávajte
výrobok mimo dosahu malých detí. Skladujte v suchu a chlade.
Vhodné súvisiace produkty
Cistus Incanus Čaj, Cistus Incanus Ústny spray.
Zloženie: extrakt z Cistus Incanus (extrakt z cistu, 72 %), obal kapsule (hydroxypropylmetylcelulóza), kyselina L-askorbová
(9 %), glukonát zinku (1,3 %), deliaci prostriedok (soli horčíka jedlých mastných kyselín, oxid kremičitý), farbivo (oxid titaničitý).
Živiny

Spracovávame to najkvalitnejšie z rastliny

Vitamín C
Zinok

LR spracováva iba jemne rezané listy, bohaté na účinné zložky. Do našich zmesí
nepridávame drevnaté časti rastlín. Pravidelné kontroly v priebehu spracovania
zaisťujú najvyššiu čistotu a kvalitu. Listy rastliny sa zbierajú, sušia, čistia a sekajú
pred ich dopravou do renomovaných výrobných závodov, kde sa transformujú do
výluhu. Tento extrakt sa vysuší a používa na výrobu kapsúl, čaju alebo ústneho
spreja. K výrobe využívame štandardné a overené technológie.

Extrakt z Cistus Incanus

v 100 g

v dennej dávke (2 kapsuly)

% NRV*

7 156 mg

80 mg

100

179 mg

2 mg

20

72 g

0,8 g

***

Odporúčanie
Cistus Incanus ocenia všetci, ktorí sú náchylní na výkyvy počasia a často podliehajú virózam a prechladnutiam, ale tiež tí, ktorých imunita je oslabená z akéhokoľvek iného dôvodu (zlé stravovacie návyky, stres, zvýšený pracovný nápor,
pooperačný stav, rekonvalescencia).
TIP ODBORNÍKA

"Sila prírodných antioxidantov "skalnej ruže" poskytuje účinnú pomoc pri infekciách a chráni tkanivá pred poškodením
zápalom."
MUDr. Tomáš Kampe

1

Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.
* Referenčné množstvo pre denný príjem.
** Doteraz žiadne odporúčanie referenčného množstva pre denný príjem.
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Cistus Incanus Ústny sprej

Cistus Incanus Bylinný čaj

Obsah: : 30 ml (= 30 dní)

Obsah: 250 g

Vybrané obsiahnuté zložky
• 86 % extraktu z Cistus Incanus
• 38 % vitamínu C v dennej dávke*
• 42 % vitamínu E v dennej dávke*

Vybrané obsiahnuté zložky
• 95 % listov Cistus Incanus
• 5 % listov osviežujúcej mäty

Oblasti použitia
• prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému1
Cieľová skupina
Muži a ženy všetkých vekových kategórií. Vhodné k podpore imunitného systému.
Odporúčané dávkovanie
3x denne 3 vstrieknutia (po 0,1 ml, čo zodpovedá 0,9 ml/deň) priamo do úst.
Upozornenie
Neprekračujte uvedené odporúčané denné dávkovanie. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej
a vyváženej stravy, ktorá je spolu s dodržiavaním zdravého životného štýlu dôležitá. Uchovávajte
výrobok mimo dosahu malých detí. Chráňte pred priamym slnečným svetlom. Skladujte pri izbovej
teplote, po otvorení skladujte v chladničke. Chráňte svoje oblečenie a textil pred postriekaním,
sprej nie je možné z textilu odstrániť.

Oblasti použitia
• pre príjemné teplo zvnútra, podporu imunity1
Cieľová skupina
Muži a ženy všetkých vekových kategórií.
Príprava
1 vrchovatú čajovú lyžičku čaju zalejte vriacou vodou (cca 200 ml) a prikryte, nechajte 8 - 10 minút
lúhovať, potom sceďte.
Zloženie: 95 % lístkov cistu (Cistus Incanus), lístky mäty piepornej.

Zloženie: extrakt z Cistus Incanus (86 %), vitamín C, voda, prírodná aróma mäty, vitamín E, konzervačný prostriedok (sorban
draselný), sladidlá (acesulfam K, cyklamát sodný, sacharín sodný, sukralóza).
Nutričné hodnoty
Vitamín E (α-TE)
Vitamín C
Extrakt z Cistus Incanus

v 100 ml

v dennej dávke (9 vstrieknutí)

% NRV*

556 mg

5 mg

42

3 333 mg

30 mg

38

92 g

0,8 g

***

1

Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.
* Referenčné množstvo pre denný príjem.
** Doteraz žiadne odporúčanie referenčného množstva pre denný príjem.

1

Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.

29

Lexikon_SK_2020_verze_02_2020.indd 29

25.2.2020 7:51:40

WOMAN PHYTO – PRE ŽENY V NAJLEPŠÍCH
ROKOCH
Hormonálne rozdiely pohlavia
Základné rozdiely medzi ženským a mužským telom sú podmienené prítomnosťou pohlavných hormónov. Aj keď v sebe muži aj ženy majú rovnaké hormóny,
rozhodujúci je ich pomer. Zatiaľ čo u žien dominujú estrogény a progesterón,
u mužov je to testosterón. Ich rozdielne hladiny sa prejavujú v odlišnom vzhľade
našich tiel i v štruktúre našej psychiky.

Tajomstvo estrogénov
Estrogény sú hlavným ženským pohlavným hormónom. Vďačíme im za rozvoj
mliečnych žliaz, rast pŕs, ženské krivky atď. Tvorba estrogénov v ženskom tele
vrcholí v období puberty a dozrieva cca v 40 rokoch. Ide o obdobie, kedy je
žena najplodnejšia. Postupom času ale hladina estrogénov v tele klesá. Tomuto
procesu sa hovorí menopauza a označuje dobu poslednej menštruácie plus jeden rok. Klimaktérium, ako sa toto obdobie tiež nazýva, so sebou nesie ubúdanie estrogénov aj progesterónu. Pretože ich optimálny pomer má zásadný vplyv
na zdravie, vitalitu a duševnú funkciu, ich úbytok má logicky za následok opak.
V období klimaktéria sa preto častejšie objavuje únava, poruchy spánku, nervozita, podráždenosť, bolesti hlavy, pocit napätia v prsiach, návaly horúčavy
a nadmerné potenie.

Woman Phyto Kapsuly
Obsah: 90 kapsúl / 46,8 g (= 30 dní)
Vybrané obsiahnuté zložky
• S izoﬂavonoidmi z červenej ďateliny
• 100 % vitamínu D v dennej dávke
• 50 % vápnika v dennej dávke
• Bez laktózy
• Neobsahuje lepok
Oblasti použitia
• prispievajú k správnej látkovej premene1
• prispievajú k normálnemu prenosu vzruchov medzi bunkami2
Cieľová skupina
Vyvinuté špeciálne pre ženy v menopauze, alebo krátko pred ňou.
Odporúčané dávkovanie
3x denne 1 kapsula, zapíjajte pohárom vody.
Upozornenie
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy, ktorá je spolu s dodržiavaním zdravého životného štýlu dôležitá. Uchovávajte výrobok
mimo dosahu malých detí. Skladujte v suchu a chlade. Tento produkt je určený len pre ženy!
Zloženie: uhličitan vápenatý, obal kapsule (hydroxypropylmetylcelulóza), extrakt z červenej ďateliny (16 %), deliaci prostriedok
(soli horčíka jedlých mastných kyselín), vitamín D, farbivo (oxid titaničitý).

Riešenie v podobe Woman Phyto Kapsúl
Woman Phyto Kapsuly tieto stavy potláčajú. Obsahujú účinné substancie, ktoré
sú veľmi podobné fyziologickým hormónom žien. Vyskytujú sa v kvetoch, listoch
a plodoch rastlín. Môžeme ich chápať ako prírodné anti-aging a sú bohato obsiahnuté predovšetkým v sóji a v červenej ďateline. Pretože LR chce pre svoje
zákazníčky to najlepšie, použila v produkte LR LIFETAKT Woman Phyto Kapsuly
práve výťažky z červenej ďateliny. Pridaním vitamínu D a vápnika sme jeho prirodzenú silu ešte podporili.

Živiny

v 100 g

Vápnik

25,6 g

v dennej dávke (3 kapsuly)
400 mg

% NRV*
50

Vitamín D

321 μg

5 μg

100

Extrakt z červenej ďateliny

16 g

250 mg

***

- z toho izoﬂavóny
z červenej ďateliny

3,2 g

50 mg

***

Odporúčanie
Produkt LR LIFETAKT Woman Phyto Kapsuly sa týka aj žien, ktoré ešte nie sú
v menopauzálnom veku. Ak Vás toto obdobie čaká, chcete si tieto roky aktívne
vychutnať a zároveň poskytnúť svojmu organizmu čo najlepšiu prevenciu, doprajte si LR LIFETAKT Woman Phyto Kapsuly už teraz.
TIP ODBORNÍKA

"Prírodný extrakt fytoestrogénov z ďateliny lúčnej s vitamínom
D a vápnikom obnovuje vitalitu a zabezpečí pohodu v období
menopauzy."
MUDr. Tomáš Kampe

1

Vitamín C prispieva k správnej látkovej premene.
Vápnik prispieva k správnej látkovej premene a k správnej neurotransmisii.
* Referenčné množstvo pre denný príjem.
** Doteraz žiadne odporúčanie referenčného množstva pre denný príjem.
2
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FIGU ACTIVE – KROK ZA KROKOM K VYSNÍVANEJ VÁHE
Strava ako základ
Odborníci i laická verejnosť sa zhodujú, že kľúčom k vysnívanej postave sú tri
hlavné aspekty. Tým zásadným, s najväčším podielom, je vyvážená strava obsahujúca všetky potrebné makroživiny v správnom pomere. Zdravú stravu nemožno
nahradiť rýchlymi a neúčinnými diétami, vďaka ktorým sa dostaví skôr či neskôr
jo-jo efekt.
Slovo diéta preto vymažte zo svojho slovníka a začnite v kuchyni pracovať so sezónnymi potravinami, kvalitnými tukmi a sladkosti plné prázdnych cukrov vymeňte
za kvalitnú čokoládu alebo ovocie.
Vždy platí, že energetický príjem
m musí byť nižší ako výdaj, preto je viac než žiaduce
kombinovať zdravé stravovanie s pohybom. A nemusíte byť hneď vrcholový športovec, aby sa dostavil želaný výsledok.
sledok. Spočiatku postačia pravidelné prechádzky
vo svižnom tempe a sami uvidíte,
íte, že sa šport stane neodmysliteľnou súčasťou

vášho dňa. Rovnicu úspechu uzatvára kvalitná spánková hygiena odrážajúca
sa v chudnutí aj celkovej pohode. Výdatný, neprerušovaný spánok pomôže telu
s regeneráciou a odplaví zbytočný stres.

Chcem chudnúť, ale nemám čas
Rýchly životný rytmus, rad neodkladných pracovných úloh, starosť o rodinu
a takmer nulový čas pre seba samého sa výrazne podpisuje na zlom stave
telesnej i duševnej schránky. Ak nemáte čas na varenie a zároveň ssa nechcete ochudobňovať o kvalitné potraviny, otestujte výrobky z radu Figu Ac
Active, kde nájdete
okrem sýtych kokteilov tiež vynikajúce polievky, zdravé cereálie a tyčinky v obľúbených príchutiach. Rad LR LIFETAKT Figu Active navrhnutá pre m
milovníkov rýchlych
a jednoduchých pokrmov perfektne nahradí porciu jedla a navyše
navyš skvele chutí!
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Figu Active Koktail príchuť Jahoda-Banán

Nutričné hodnoty
Energetická hodnota (kJ/kcal)

Obsah: 450 g
Vybrané obsiahnuté látky
• vyvážená kombinácia živín
• kombinácia rastlinných a živočíšnych bielkovín
• obsahuje prírodný cukor
Mimoriadne vlastnosti
• bez laktózy
• bez lepku
• bez pridaných konzervačných látok
• bez pridaného cukru (obsahuje prírodný cukor)
Oblasti použitia
• nahradenie dvoch denných jedál Vás podporí pri znižovaní hmotnosti
• nahradenie jedného denného jedla Vás podporí pri udržiavaní hmotnosti
Odporúčané dávkovanie
Zmiešajte 3 polievkové lyžice (28 g prášku) s 250 ml polotučného mlieka bez laktózy (1,5 % tuku).
Použite na to aspoň 300 ml nádobu. Odporúčame prípravu v šejkri. Po krátkom napučaní nápoj znova premiešajte a servírujte ako náhradu Vašich raňajok, obeda alebo večere. Konzumujte
ihneď po príprave.
Upozornenie
Prosíme, dbajte bezpodmienečne na to, aby ste v priebehu Vašej diéty prijímali dostatočné množstvo tekutín (denne 2-3 litre vody, nesladeného čaju alebo iných nekalorických tekutín). Tento
produkt obsahuje vo vyváženom množstve všetky výživné látky potrebné pre jedno hlavné jedlo.
Výrobok má v rámci redukčnej diéty a dodržiavanie zdravého životného štýlu žiaduci efekt. Ďalšie
potraviny však musia tvoriť časť tejto výživy. Obsahuje prirodzene sa vyskytujúce cukry. Obsahuje
prídavný cukor obsiahnutý v mlieku bez laktózy. Na kontrolu hmotnosti je nutné dodržiavať odporúčaný spôsob prípravy. Tento produkt je vyrábaný z prírodných zložiek, môže preto obsahovať
stopy jadier a šupiek. Dózu pred použitím produktu pretrepte. Objem náplne je technicky obmedzený. Skladujte na suchom a chladnom mieste. Po otvorení spotrebujte čo najskôr.

v 100 g prášku

% NRV* v 100 g

1640 / 391

v 1 porcii
(= 1 jedlo)**

Tuky

13 g

7,4 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny

3,3 g

3,6 g

- z toho jednoducho nenasýtené mastné kyseliny

2,3 g

1,6 g

- z toho viacnásobne nenasýtené mastné kyseliny

7,4 g

2,2 g

Sacharidy

22 g

18 g

- z toho cukor

2,1 g

13 g

Vláknina

11 g

3,1 g

Bielkoviny

41 g

20 g

Soľ

1,8 g

0,8 g

Vitamín A (RE)

% NRV* v 278 g

945/225

1 464 μg

183

442 μg

Vitamín D

7 μg

140

2 μg

55
40

Vitamín E

24 mg

200

6,9 mg

58

Vitamín C

59 mg

74

21 mg

26

Tiamín

2,1 mg

191

0,7 mg

64

Riboﬂavín

4,9 mg

350

1,8 mg

129

Niacín (NE)

31 mg

194

8,8 mg

55

Vitamín B6

2,5 mg

179

0,8 mg

57

93 μg

186

35 μg

70

Kyselina panthoténová

5,7 mg

95

2,4 mg

40

Draslík

567 mg

28

546 mg

27

Vápnik

581 mg

73

457 mg

57

Fosfor

998 mg

143

507 mg

72

Horčík

135 mg

36

68 mg

18

Železo

40 mg

286

11 mg

79

Zinok

16 mg

160

5,3 mg

53

Meď

2,3 mg

230

0,7 mg

70

Mangán

2,2 mg

110

0,6 mg

30

Jód

330 μg

220

100 μg

67

Sodík

718 mg

318 mg

6,3 g

1,8 g

Biotín

Kyselina linolová

Zloženie: sójový proteínový izolát, kukuričný škrob, sójové otruby, emulgátor (lecitín (obsahuje sóju)), srvátkový proteínový
koncentrát s redukovaným množstvom laktózy, aróma, deliaci prostriedok (guma guar), banánové vločky (1,3 %), prášok
zo šťavy z červenej repy, trikalciumfosfát, kysliaci prostriedok (kyselina citrónová), maltodextrín, dikaliufosfát, D-alfa-tokoferylacetát, sladidlo (cyklamát sodný, sukralóza, sacharín sodný), kuchynská soľ, hydroxid horečnatý, fosforečnan železitý, rastlinný
tuk (palmový olej), farbivo (riboﬂavín, betakarotén), kyselina L-askorbová, nikotínamid, antioxidačný prostriedok (alfa-tokoferol),
oxid zinočnatý, kalcium-D-pantotenát, sulfát manganatý, uhličitan medi, pyridoxínhydrochlorid, thiaminmononitrát, riboﬂavín,
retinylacetát, kyselina pteroylmonoglutaminová, jodid sodný, seleničitan sodný, deliaci prostriedok (oxid kremičitý), D-biotín,
cholekalciferol, kyanokobalamín. Môžu byť obsiahnuté stopy vaječného bielka.
Použitie náhrady za dávku jedla namiesto jedného denného jedla v rámci diéty zo zníženou energetickou hodnotou prispieva k udržaniu
žaniu telesnej hmotnosti. Použitie náhrady za dávku jedla namiesto dvoch denných jedál v rámci diéty so zníženou energetickou hodnotou
notou prispieva
k zníženiu telesnej hmotnosti.
* referenčné množstvo pre denný príjem (NRV)
** v jednej porcii (= 1 denné jedlo): 28 g + 250 ml polotučného mlieka bez laktózy (1,5 % tuku)
Priemerná energetická hodnota na 100 ml pripraveného nápoja v polotučnom mlieku bez laktózy (1,5 % tuku): 344 kJ (82 kcal)
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Figu Active Koktail príchuť Latte Macchiato

Nutričné hodnoty
Energetická hodnota (kJ/kcal)

Obsah: 450 g
Vybrané obsiahnuté látky
• vyvážená kombinácia živín
• kombinácia rastlinných a živočíšnych bielkovín
• obsahuje prírodný cukor

Oblasti použitia
• nahradenie dvoch denných jedál Vás podporí pri znižovaní hmotnosti
• nahradenie jedného denného jedla Vás podporí pri udržiavaní hmotnosti
Odporúčané dávkovanie
Zmiešajte 3 polievkové lyžice (28 g prášku) s 250 ml polotučného mlieka bez laktózy (1,5 % tuku).
Použite na to aspoň 300 ml nádobu. Odporúčame prípravu v šejkri. Po krátkom napučaní nápoj znova premiešajte a servírujte ako náhradu Vašich raňajok, obeda alebo večere. Konzumujte
ihneď po príprave.
Upozornenie
Prosíme, dbajte bezpodmienečne na to, aby ste v priebehu Vašej diéty prijímali dostatočné množstvo tekutín (denne 2-3 litre vody, nesladeného čaju alebo iných nekalorických tekutín). Tento
instantný nápoj obsahuje vo vyváženom množstve všetky výživné látky potrebné pre jedno hlavné
jedlo. Výrobok má v rámci redukčnej diéty a dodržiavanie zdravého životného štýlu žiaduci efekt.
Ďalšie potraviny však musia tvoriť časť tejto výživy. Obsahuje prirodzene sa vyskytujúce cukry.
cukry. Obsahuje prídavný cukor obsiahnutý v mlieku bez laktózy. Na kontrolu hmotnosti je nutné
dodržiavať odporúčaný spôsob prípravy. Tento produkt je vyrábaný z prírodných zložiek, môže
preto obsahovať stopy jadier a šupiek. Dózu pred použitím produktu pretrepte. Objem náplne
je technicky obmedzený. Skladujte na suchom a chladnom mieste. Po otvorení spotrebujte čo
najskôr.

% NRV* v 100 g

1657/395

v 1 porcii
(= 1 jedlo)**

13 g

7,4 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny

3,5 g

3,7 g

- z toho jednoducho nenasýtené mastné kyseliny

2,3 g

1,6 g

- z toho viacnásobne nenasýtené mastné kyseliny

7,2 g

2g

Sacharidy

22 g

18 g

- z toho cukor

1g

12 g

11 g

2,9 g

Bielkoviny

42 g

20 g

Soľ

1,8 g

0,8 g

Vitamín A (RE)

% NRV* v 278 g

943/224

Tuky

Vláknina

Mimoriadne vlastnosti
• bez laktózy
• bez lepku
• bez pridaných konzervačných látok
• bez pridaného cukru (obsahuje prírodný cukor)

v 100 g prášku

1 383 μg

173

419 μg

52

Vitamín D

5,7 μg

114

1,6 μg

32

Vitamín E

24 mg

200

7 mg

58

Vitamín C

76 mg

95

26 mg

33

Tiamín

2,1 mg

191

0,7 mg

64

Riboﬂavín

2,6 mg

186

1,1 mg

79

Niacín (NE)

30 mg

188

8,5 mg

53

Vitamín B6

2,4 mg

171

0,8 mg

57

Kyselina listová

437 μg

219

133 μg

67

Vitamín B12

3 μg

120

1,9 μg

76

90 μg

180

34 μg

68

Kyselina pantoténová

5,6 mg

93

2,4 mg

40

Draslík

684 mg

34

579 mg

29

Vápnik

574 mg

72

455 mg

57

Fosfor

984 mg

141

503 mg

72

Horčík

172 mg

46

78 mg

21

Železo

31 mg

221

8,7 mg

62

Zinok

15 mg

150

5,2 mg

52

Meď

2,4 mg

240

0,7 mg

70

Mangán

2,3 mg

115

0,7 mg

35

98 μg

178

35 μg

64

320 μg

213

98 μg

67

Biotín

Selén
Jód
Sodík
Kyselina linolová

723 mg

320 mg

6,1 g

1,8 g

Zloženie: sójový proteínový izolát, kukuričný škrob, srvátkový proteínový koncentrát s redukovaným množstvom laktózy, sójové vločky, emulgátor (lecitín (obsahuje sóju)), kakaový prášok, kávový extrakt v prášku (1,9 %), trikalciumfosfát, zahusťovadlo (guma guar), aróma, dikaliumfosfát, maltodextrín, kuchynská soľ, sladidlo (cyklamát sodný, sukralóza, sacharín sodný),
hydroxid horečnatý, fosforečnan železitý, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferyl-acetát, rastlinný tuk (palmový olej), nikotínamid, DL-alfa-tokoferol, oxid zinočnatý, kalcium-D-pantotenát, sulfát manganatý, uhličitan meďnatý, pyridoxínhydrochlorid, thiaminmononitrát, riboﬂavín, retinylacetát, kyselina pteroylmonoglutaminová, jodid sodný, seleničitan sodný, deliaci prostriedok
(oxid kremičitý), D-biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín. Môžu byť obsiahnuté stopy vaječného bielka.
Použitie náhrady za dávku jedla namiesto jedného denného jedla v rámci diéty zo zníženou energetickou hodnotou prispieva k udržaniu telesnej
hmotnosti. Použitie náhrady za dávku jedla namiesto dvoch denných jedál v rámci diéty so zníženou energetickou hodnotou prispieva k zníženiu
telesnej hmotnosti.
* Referenčné množstvo pre denný príjem (NRV).
** V jednej porcii (= 1 denné jedlo): 28 g + 250 ml polotučného mlieka bez laktózy (1,5 % tuku).
Priemerná energetická hodnota na 100 ml pripraveného nápoja v polotučnom mlieku bez laktózy (1,5 % tuku): 344 kJ (82 kcal).
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Figu Active Koktail príchuť Vanilka

Nutričné hodnoty
Energetická hodnota (kJ/kcal)

Obsah: 450 g
Vybrané obsiahnuté látky
• vyvážená kombinácia živín
• kombinácia rastlinných a živočíšnych bielkovín
• obsahuje prírodný cukor
Mimoriadne vlastnosti
• bez laktózy
• bez lepku
• bez pridaných konzervačných látok
• bez pridaného cukru (obsahuje prírodný cukor)
Oblasti použitia
• nahradenie dvoch denných jedál Vás podporí pri znižovaní hmotnosti
• nahradenie jedného denného jedla Vás podporí pri udržiavaní hmotnosti
Odporúčané dávkovanie
Zmiešajte 3 polievkové lyžice (28 g prášku) s 250 ml polotučného mlieka bez laktózy (1,5 % tuku).
Použite na to aspoň 300 ml nádobu. Odporúčame prípravu v šejkri. Po krátkom napučaní nápoj znova premiešajte a servírujte ako náhradu Vašich raňajok, obeda alebo večere. Konzumujte
ihneď po príprave.
Upozornenie
Prosíme, dbajte bezpodmienečne na to, aby ste v priebehu Vašej diéty prijímali dostatočné množstvo tekutín (denne 2-3 litre vody, nesladeného čaju alebo iných nekalorických tekutín). Tento
instantný nápoj obsahuje vo vyváženom množstve všetky výživné látky potrebné pre jedno hlavné
jedlo. Výrobok má v rámci redukčnej diéty a dodržiavanie zdravého životného štýlu žiaduci efekt.
Ďalšie potraviny však musia tvoriť časť tejto výživy. Obsahuje prirodzene sa vyskytujúce cukry.
Obsahuje prídavný cukor obsiahnutý v mlieku bez laktózy. Na kontrolu hmotnosti je nutné dodržiavať odporúčaný spôsob prípravy. Tento produkt je vyrábaný z prírodných zložiek, môže preto
obsahovať stopy jadier a šupiek. Dózu pred použitím produktu pretrepte. Objem náplne je technicky obmedzený. Skladujte na suchom a chladnom mieste. Po otvorení spotrebujte čo najskôr.

v 100 g prášku

% NRV* v 100 g

1674/399

v 1 porcii
(= 1 jedlo)**

Tuky

13 g

7,4 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny

3,3 g

3,6 g

- z toho jednoducho nenasýtené mastné kyseliny

2,2 g

1,6 g

- z toho viacnásobne nenasýtené mastné kyseliny

7,3 g

2,1 g

Sacharidy

23 g

19 g

1g

12 g

- z toho cukor
Vláknina

11 g

3g

Bielkoviny

42 g

20 g

Soľ
Vitamín A (RE)

% NRV* v 278 g

968/230

1,7 g

0,77 g

1 177 μg

147

362 μg

45

Vitamín D

5,8 μg

116

1,6 μg

32

Vitamín E

20 mg

167

5,8 mg

48

Vitamín C

62 mg

78

22 mg

28

Tiamín

1,8 mg

164

0,6 mg

55

Riboﬂavín

2,2 mg

157

1 mg

71

Niacín (NE)

26 mg

163

7,3 mg

46

Vitamín B6

2,1 mg

150

0,7 mg

50

Kyselina listová

383 μg

192

118 μg

59

Vitamín B12

2,6 μg

104

1,7 μg

68

Biotín

78 μg

156

31 μg

62

Kyselina pantoténová

4,8 mg

80

2,2 mg

37

Draslík

553 mg

28

542 mg

27

Vápnik

583 mg

73

458 mg

57

Fosfor

969 mg

138

499 mg

71

Horčík

132 mg

35

67 mg

18

Železo

36 mg

257

10 mg

71

Zinok

13 mg

130

4,6 mg

46

Meď

2,2 mg

220

0,7 mg

70

Mangán

1,9 mg

95

0,6 mg

30

84 μg

153

31 μg

56

279 μg

186

86 μg

57

Selén
Jód
Sodík
Kyselina linolová

683 mg

309 mg

6,2 g

1,8 g

Zloženie: sójový proteínový izolát, kukuričný škrob, sójové otruby, emulgátor (lecitín (obsahuje sóju)), srvátkový proteínový
koncentrát s redukovaným množstvom laktózy, hydrolyzát kolagénu, aróma, zahusťovadlo (guma guar), trikalciumfosfát, dikaliumfosfát, maltodextrín, sladidlo (cyklamát sodný, sukralóza, sacharín sodný), kuchynská soľ, hydroxid horečnatý, fosforečnan
železitý, rastlinný tuk (palmový olej), kyselina L-askorbová, nikotínamid, antioxidačný prostriedok (alfa-tokoferol), oxid zinočnatý,
kalcium D-pantotenát, sulfát manganatý, karbonát medi, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrát, riboﬂavín, farbivo (betakarotén), retinylacetát, kyselina pteroylmonoglutaminová, jodid sodný, seleničitan sodný, deliaci prostriedok (oxid kremičitý),
D-biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín. Môžu byť obsiahnuté stopy vaječného bielka.
Použitie náhrady za dávku jedla namiesto jedného denného jedla v rámci diéty zo zníženou energetickou hodnotou prispieva k udržaniu telesnej
hmotnosti. Použitie náhrady za dávku jedla namiesto dvoch denných jedál v rámci diéty so zníženou energetickou hodnotou prispieva k zníženiu
telesnej hmotnosti.
*Referenčné množstvo pre denný príjem (NRV).
** V jednej porcii (= 1 denné jedlo): 28 g + 250 ml polotučného mlieka bez laktózy (1,5 % tuku).
Priemerná energetická hodnota na 100 ml pripraveného nápoja v polotučnom mlieku bez laktózy (1,5 % tuku): 346 kJ (82 kcal).
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Figu Active Polievka zemiaková „Auberge“

Nutričné hodnoty
Energetická hodnota (kJ/kcal)

Obsah: 500 g
Vybrané obsiahnuté látky
• vyvážená kombinácia živín
Oblasti použitia
• nahradenie dvoch denných jedál Vás podporí pri znižovaní hmotnosti
• nahradenie jedného denného jedla Vás podporí pri udržiavaní hmotnosti
Odporúčané dávkovanie
Rozmiešajte 4 vrchovaté polievkové lyžice (57 g) pomocou metličky na sneh v 300 ml horúcej
vody. Použite na to dostatočne veľkú nádobu (300 ml nádoba nie je dostačujúca). Po krátkom
napučaní polievku znova premiešajte a servírujte ako náhradu Vášho obeda alebo večere.
Upozornenie
Prosíme, dbajte bezpodmienečne na to, aby ste v priebehu Vašej diéty prijímali dostatočné množstvo
tekutín (denne 2-3 litre vody, nesladeného čaju alebo iných nekalorických tekutín). Táto náhrada jedla
obsahuje vo vyváženom množstve všetky výživné látky potrebné pre jedno hlavné jedlo. Výrobok má
v rámci redukčnej diéty a dodržiavanie zdravého životného štýlu žiaduci efekt. Ďalšie potraviny
však musia tvoriť časť tejto výživy. Na kontrolu hmotnosti je nutné dodržiavať odporúčaný spôsob prípravy. Tento produkt je vyrábaný z prírodných zložiek, môže preto obsahovať stopy jadier
a šupiek. Dózu pred použitím produktu pretrepte. Objem náplne je technicky obmedzený. Skladujte na suchom a chladnom mieste. Po otvorení spotrebujte čo najskôr.

v 100 g prášku

% NRV* v 100 g

1563/372

v 1 porcii
(= 1 jedlo)**

Tuky

10 g

5,8 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny

3,9 g

2,2 g

- z toho jednoducho nenasýtené mastné kyseliny

3,1 g

1,8 g

- z toho viacnásobne nenasýtené mastné kyseliny

3,1 g

1,8 g

Sacharidy

39 g

22 g

5g

2,9 g

Vláknina

6,8 g

3,9 g

Bielkoviny

28 g

16 g

Soľ

7,3 g

4,1 g

- z toho cukor

% NRV* v 375 g

892/212

Vitamín A (RE)

420 μg

53

239 μg

30

Vitamín D

2,8 μg

56

1,6 μg

32

Vitamín E

6 mg

50

3,4 mg

28

Vitamín C

28 mg

35

16 mg

20

Tiamín

0,7 mg

64

0,4 mg

36

Niacín (NE)

11 mg

69

6,3 mg

39

Vitamín B6

0,8 mg

57

0,5 mg

36

Kyselina listová

117 μg

59

67 μg

34

Vitamín B12

0,9 μg

36

0,5 μg

20

Biotín

8,8 μg

18

5 μg

20

Kyselina pantoténová

1,8 mg

30

1 mg

17

Draslík

970 mg

49

553 mg

28

Vápnik

430 mg

54

245 mg

31

Fosfor

390 mg

56

222 mg

32

Horčík

100 mg

27

57 mg

15

Železo

10 mg

71

6 mg

43

Zinok

6 mg

60

3,4 mg

34

Meď

0,7 mg

70

0,4 mg

40

Mangán

0,7 mg

35

0,4 mg

20

45 μg

82

26 μg

47

279 μg

186

86 μg

57

Selén
Jód
Sodík
Kyselina linolová

2 037 mg

1 161 mg

2,8 g

1,6 g

Zloženie: zemiakové vločky (45 %), hydrolyzát kolagénu, suché korenie pripravené zo sóje a kukurice, rastlinný tuk (palmový
olej), emulgátor (lecitín (obsahuje sóju)), aróma (obsahuje zeler), prášok z karotky (2,2 %), sušený zeler, sušený pór (1,7 %),
sušená cibuľa, glukózový sirup, hydrogénfosforečnan draselný, trikalciumfosfát, sušený petržlen (0,2 %), hydroxid horečnatý,
špenátový prášok, extrakt z kurkumy, L-Metionín, mliečna bielkovina, L-Histidín, L-Tryptophan, kyselina L-askorbová, fosforečnan železitý, deliaci prostriedok (oxid kremičitý), DL-alfa-tokoferol, nikotínamid, farbivo (riboﬂavín), glukonát medi, oxid zinočnatý,
kalcium D-pantotenát, síran manganatý, riboﬂavín, pyridoxínhydrochlorid, thiamínmononitrat, retinylacetát, maltodextrín, kyselina pteroylmonoglutaminová, jodid sodný, seleničitan sodný, D-biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín, antioxidačný prostriedok (kyselina askorbová). Môžu byť obsiahnuté stopy vaječného bielka.
Použitie náhrady za dávku jedla namiesto jedného denného jedla v rámci diéty zo zníženou energetickou hodnotou prispieva k udržaniu telesnej
hmotnosti. Použitie náhrady za dávku jedla namiesto dvoch denných jedál v rámci diéty so zníženou energetickou hodnotou prispieva k zníženiu
telesnej hmotnosti.
* Referenčné množstvo pre denný príjem.
** V jednej porcii (= 1 denné jedlo): 57 g + 300 ml vody.
Priemerná energetická hodnota na 100 ml pripravenej polievky: 255 kJ (61 kcal).
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Figu Active Polievka paradajková „Mediterranée“

Nutričné hodnoty
Energetická hodnota (kJ/kcal)

Obsah: 500 g
Vybrané obsiahnuté látky
• vyvážená kombinácia živín
Oblasti použitia
• nahradenie dvoch denných jedál Vás podporí pri znižovaní hmotnosti
• nahradenie jedného denného jedla Vás podporí pri udržiavaní hmotnosti

Upozornenie
Prosíme, dbajte bezpodmienečne na to, aby ste v priebehu Vašej diéty prijímali dostatočné množstvo tekutín (denne 2-3 litre vody, nesladeného čaju alebo iných nekalorických tekutín). Táto náhrada jedla obsahuje vo vyváženom množstve všetky výživné látky potrebné pre jedno hlavné
jedlo. Výrobok má v rámci redukčnej diéty a dodržiavanie zdravého životného štýlu žiaduci efekt.
Ďalšie potraviny však musia tvoriť časť tejto výživy. Na kontrolu hmotnosti je nutné dodržiavať
odporúčaný spôsob prípravy. Pretože je tento produkt vyrábaný z prírodných zložiek, môže obsahovať stopy jadier a šupiek. Dózu pred použitím produktu pretrepte. Objem náplne je technicky
obmedzený. Skladujte na suchom a chladnom mieste. Po otvorení spotrebujte čo najskôr.

% NRV* v 100 g

1537/366

v 1 porcii
(= 1 jedlo)**

% NRV* v 375 g

873/208

Tuky

11 g

6,4 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny

4,5 g

2,5 g

- z toho jednoducho nenasýtené mastné kyseliny

3,3 g

1,9 g

- z toho viacnásobne nenasýtené mastné kyseliny

3,5 g

2g

Sacharidy

36 g

20 g

- z toho cukor

15 g

9g

Vláknina

5,3 g

3g

Bielkoviny

28 g

16 g

Soľ

Odporúčané dávkovanie
Rozmiešajte 4 vrchovaté polievkové lyžice (57 g) pomocou metličky na sneh v 300 ml horúcej
vody. Použite na to dostatočne veľkú nádobu (300 ml nádoba nie je dostačujúca). Po krátkom
napučaní polievku znova premiešajte a servírujte ako náhradu Vášho obeda alebo večere.

v 100 g prášku

7,8 g

4,4 g

Vitamín A (RE)

420 μg

53

239 μg

30

Vitamín D

2,8 μg

56

1,6 μg

32

Vitamín E

6 mg

50

3,4 mg

28

Vitamín C

28 mg

35

16 mg

20

Tiamín

0,7 mg

64

0,4 mg

36

Niacín (NE)

11 mg

69

6,3 mg

39

Vitamín B6

0,8 mg

57

0,5 mg

36

Kyselina listová

117 μg

59

67 μg

34

Vitamín B12

0,9 μg

36

0,5 μg

20

Biotín

15 μg

30

8,6 μg

17

Kyselina pantoténová

1,8 mg

30

1 mg

17

Draslík

1 690 mg

85

963 mg

48

Vápnik

440 mg

55

251 mg

31

Fosfor

460 mg

66

262 mg

37

Horčík

100 mg

27

57 mg

15

Železo

10 mg

71

6 mg

43

Zinok

6,3 mg

63

3,6 mg

36

Meď

0,8 mg

80

0,5 mg

50

Mangán

0,7 mg

35

0,4 mg

20

Selén

33 μg

60

19 μg

35

Jód

95 μg

63

54 μg

36

Sodík
Kyselina linolová

3 100 mg

1 767 mg

3,1 g

1,8 g

Zloženie: prášok z paradajok (22 %), hydrolyzát kolagénu, škrob, sušené korenie pripravené zo sóje a kukurice, rastlinný
tuk (palmový olej), emulgátor (lecitín (obsahuje sóju)), paradajkové vločky (4,0 %), sušená cibuľa, aróma (obsahuje zeler),
kuchynská soľ (1,3 %), sušený petržlen (1,3 %), glukózový sirup, trikalciumfosfát, maltodextrín, prášok zo šťavy z červenej repy,
hydroxid horečnatý, deliaci prostriedok (oxid kremičitý), L-Metionín, mliečna bielkovina, L-Histidín, L-Tryptophan, kyselina L-askorbová, fosforečnan železitý, nikotínamid, riboﬂavín, DL-alfa-tokoferol, oxid zinočnatý, sladidlo (sacharín sodný), glukonát medi,
kalcium D-pantotenát, síran manganatý, pyridoxínhydrochlorid, thiamínmononitrát, retinylacetát, kyselina pteroylmonoglutaminová, jodid sodný, seleničitan sodný, D-biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín, antioxidačný prostriedok (kyselina askorbová).
Môžu byť obsiahnuté stopy vaječného bielka.
Použitie náhrady za dávku jedla namiesto jedného denného jedla v rámci diéty zo zníženou energetickou hodnotou prispieva k udržaniu telesnej
hmotnosti. Použitie náhrady za dávku jedla namiesto dvoch denných jedál v rámci diéty so zníženou energetickou hodnotou prispieva k zníženiu
telesnej hmotnosti.
* Referenčné množstvo pre denný príjem.
** V jednej porcii (= 1 denné jedlo): 57 g + 300 ml vody.
Priemerná energetická hodnota na 100 ml pripravenej polievky: 244 kJ (58 kcal).
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Figu Active Polievka zeleninová kari „India“

Nutričné hodnoty
Energetická hodnota (kJ/kcal)

Obsah: 500 g
Vybrané obsiahnuté látky
• vyvážená kombinácia živín
Oblasti použitia
• nahradenie dvoch denných jedál Vás podporí pri znižovaní hmotnosti
• nahradenie jedného denného jedla Vás podporí pri udržiavaní hmotnosti
Odporúčané dávkovanie
Rozmiešajte 4 vrchovaté polievkové lyžice (57 g) pomocou metličky na sneh v 300 ml horúcej
vody. Použite na to dostatočne veľkú nádobu (300 ml nádoba nie je dostačujúca). Po krátkom
napučaní polievku znova premiešajte a servírujte ako náhradu Vášho obeda alebo večere.
Upozornenie
Prosíme, dbajte bezpodmienečne na to, aby ste v priebehu Vašej diéty prijímali dostatočné množstvo tekutín (denne 2-3 litre vody, nesladeného čaju alebo iných nekalorických tekutín). Táto náhrada jedla obsahuje vo vyváženom množstve všetky výživné látky potrebné pre jedno hlavné jedlo.
Výrobok má v rámci redukčnej diéty a dodržiavanie zdravého životného štýlu žiaduci efekt. Ďalšie
potraviny však musia tvoriť časť tejto výživy. Na kontrolu hmotnosti je nutné dodržiavať odporúčaný spôsob prípravy. Tento produkt je vyrábaný z prírodných zložiek, môže preto obsahovať stopy
jadier a šupiek. Dózu pred použitím produktu pretrepte. Objem náplne je technicky obmedzený.
Skladujte na suchom a chladnom mieste. Po otvorení spotrebujte čo najskôr.

v 100 g prášku

% NRV* v 100 g

1582/376

v 1 porcii
(= 1 jedlo)**

% NRV* v 375 g

900/214

Tuky

11 g

6,3 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny

3,4 g

1,9 g

- z toho jednoducho nenasýtené mastné kyseliny

2,9 g

1,6 g

- z toho viacnásobne nenasýtené mastné kyseliny

4,8 g

2,8 g

Sacharidy

37 g

21 g

- z toho cukor

3,4 g

1,9 g

Vláknina

4,5 g

2,6 g

Bielkoviny

30 g

17 g

Soľ

6,5 g

3,8 g

Vitamín A (RE)

600 μg

75

342 μg

43

Vitamín D

2,8 μg

56

1,6 μg

32

Vitamín E

6 mg

50

3,4 mg

28

Vitamín C

50 mg

63

29 mg

36

Tiamín

0,9 mg

82

0,5 mg

45

Niacín (NE)

11 mg

69

6,3 mg

39

Vitamín B6

1,2 mg

86

0,7 mg

50

Kyselina listová

120 μg

60

68 μg

34

Vitamín B12

0,9 μg

36

0,5 μg

20

Biotín

35 μg

70

20 μg

40

Kyselina pantoténová

2 mg

33

1,1 mg

18

Draslík

890 mg

45

507 mg

25

Vápnik

430 mg

54

245 mg

31

Fosfor

620 mg

89

353 mg

50

Horčík

170 mg

45

97 mg

26

Železo

14 mg

100

8 mg

57

Zinok

6,9 mg

69

3,9 mg

39

Meď

0,8 mg

80

0,5 mg

50

1 mg

50

0,6 mg

30

35 μg

64

20 μg

36

100 μg

67

57 μg

38

Mangán
Selén
Jód
Sodík
Kyselina linolová

2 600 mg

1 482 mg

4,2 g

2,4 g

Zloženie: hydrolyzát kolagénu, zemiakové vločky, škrob, sušené korenie pripravené zo sóje a kukurice, zmes sušenej zeleniny
z cibule, kukurice a póru (7,8 %), emulgátor (lecitín (obsahuje sóju)), rastlinný tuk (palmový olej), karí (1,5 %), kuchynská soľ
(1,4 %), aróma, sušené šampiňóny (2,0 %), trikalciumfosfát, kurkuma, glukózový sirup, dikaliumfosfát, hydroxid horečnatý,
mliečna bielkovina, maltodextrín, deliaci prostriedok (oxid kremičitý), L-Metionín, L-Histidín, L-Tryptofán, kyselina L-askorbová,
fosforečnan železitý, sladidlo (sacharín sodný), DL-alfa-tokoferol, nikotínamid, riboﬂavín, glukonát medi, oxid zinočnatý, kalcium
D-pantothenát, síran manganatý, pyridoxínhydrochlorid, thiamínmononitrát, retinylacetát, kyselina pteroylmonoglutaminová, jodid sodný, seleničitan sodný, D-biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín, antioxidačný prostriedok (kyselina askorbová).
Môžu byť obsiahnuté stopy vaječného bielka.
Použitie náhrady za dávku jedla namiesto jedného denného jedla v rámci diéty zo zníženou energetickou hodnotou prispieva k udržaniu telesnej
hmotnosti. Použitie náhrady za dávku jedla namiesto dvoch denných jedál v rámci diéty so zníženou energetickou hodnotou prispieva k zníženiu
telesnej hmotnosti.
* Referenčné množstvo pre denný príjem.
** V jednej porcii (= 1 denné jedlo): 57 g + 300 ml vody.
Priemerná energetická hodnota na 100 ml pripravenej polievky: 252 kJ (60 kcal).
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Figu Active Chrumkavé Lupienky

Nutričné hodnoty
Energetická hodnota (kJ/kcal)

Obsah: 450 g
Vybrané obsiahnuté látky
• vyvážená kombinácia živín
Mimoriadne vlastnosti
• bez laktózy
Oblasti použitia
• nahradenie dvoch denných jedál Vás podporí pri znižovaní hmotnosti
• nahradenie jedného denného jedla Vás podporí pri udržiavaní hmotnosti
Odporúčané dávkovanie
Zmiešajte 3 polievkové lyžice (35 g) v 200 g nízkotučného jogurtu bez laktózy. Servírujte napr.
namiesto müsli ako náhradu raňajok alebo na obed či večeru. Konzumujte ihneď po príprave.
Upozornenie
Prosíme, dbajte bezpodmienečne na to, aby ste v priebehu Vašej diéty prijímali dostatočné množstvo tekutín (denne 2-3 litre vody, nesladeného čaju alebo iných tekutín). Táto náhrada jedla obsahuje vo vyváženom množstve všetky výživné látky potrebné pre jedno hlavné jedlo. Výrobok má
v rámci redukčnej diéty a dodržiavanie zdravého životného štýlu žiaduci efekt. Ďalšie potraviny
však musia tvoriť časť tejto výživy. Na kontrolu hmotnosti je nutné dodržiavať odporúčaný spôsob prípravy. Tento produkt je vyrábaný z prírodných zložiek, môže preto obsahovať stopy jadier
a šupiek. Dózu pred použitím produktu pretrepte. Objem náplne je technicky obmedzený. Skladujte na suchom a chladnom mieste. Po otvorení spotrebujte čo najskôr.

v 100 g prášku

% NRV*

1519/362

v 1 porcii
(= 1 jedlo)**

Tuky

10 g

6,8 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny

3,4 g

3,0 g

- z toho jednoducho nenasýtené mastné kyseliny

3,0 g

2,2 g

- z toho viacnásobne nenasýtené mastné kyseliny

3,7 g

1,5 g

Sacharidy

20 g

16 g

- z toho cukor

1,8 g

9,6 g

Vláknina

14 g

5g

Bielkoviny

41 g

22 g

Soľ
Vitamín A (RE)

% NRV* v 235 g

938/223

0,9 g

0,49 g

1 006 μg

126

378 μg

Vitamín D

4,6 μg

92

1,6 μg

47
32

Vitamín E

19 mg

158

6,9 mg

58
39

Vitamín C

79 mg

99

31 mg

Tiamín

1,9 mg

173

0,7 mg

64

Riboﬂavín

2,1 mg

150

0,7 mg

64

Niacín (NE)

23 mg

144

8,1 mg

51

Vitamín B6

2,1 mg

150

0,9 mg

64

Kyselina listová

427 μg

214

175 μg

88

Vitamín B12

1,7 μg

68

1,4 μg

56

Biotin

77 μg

154

34 μg

68

Kyselina pantoténová

4,3 mg

72

2,2 mg

37

Draslík

841 mg

42

592 mg

30

Vápnik

220 mg

28

305 mg

38

Fosfor

586 mg

84

379 mg

54

Horčík

130 mg

35

68 mg

18

Železo

26 mg

186

9,2 mg

66

Zinok

13 mg

130

5,3 mg

53

Meď

1,8 mg

180

0,7 mg

70

Mangán

2,8 mg

140

1 mg

50

Selén

118 μg

215

41 μg

75

Jód

250 μg

167

95 μg

63

Sodík
Kyselina linolová

364 mg

217 mg

2,8 g

1,1 g

Zloženie: sójový proteínový izolát, sójové vločky, sójový proteín, kukuričný dextrín, ovsené vločky (9,3 %), celozrnná ovsená
múka, kúsky brusníc (4,6 %), sójové chrumky (sójový proteín, ryžová krupica, sójová múka, kuchynská soľ), kokosové vločky, sekané lieskové orechy (3,1 %), aróma, emulgátor (lecitín (obsahuje sóju)), maltodextrín, kysliaci prostriedok (kyselina
citrónová), zahusťovadlo (guma guar), trikalciumfosfát, dikaliufosfát, difosforečnan železitý, kuchynská soľ, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferyl-acetát, sladidlo (sukralóza), nikotínamid, antioxidačný prostriedok (alfa-tokoferol), oxid zinočnatý, kalcium
D-pantothenát, síran manganatý, uhličitan meďnatý, pyridoxínhydrochlorid, thiamínmononitrát, riboﬂavín, retinylacetát, kyselina
pteroylmonoglutaminová, jodid draselný, seleničitan sodný, deliaci prostriedok (oxid kremičitý), D-biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín. Obsahuje lepok. Môžu byť obsiahnuté stopy vaječného bielka.
Použitie náhrady za dávku jedla namiesto jedného denného jedla v rámci diéty zo zníženou energetickou hodnotou prispieva k udržaniu telesnej
hmotnosti. Použitie náhrady za dávku jedla namiesto dvoch denných jedál v rámci diéty so zníženou energetickou hodnotou prispieva k zníženiu
telesnej hmotnosti.
* Referenčné množstvo pre denný príjem.
** V jednej porcii (= 1 denné jedlo): 35 g + 200 g nízkotučného jogurtu (1,5 % tuku).
Priemerná energetická hodnota na 100 g pripravené náhrady jedla:
la:
a: 411 kJ (98 kcal
kcal)
kcal).
).
).
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Figu Active Tyčinka s nugátovou príchuťou

Nutričné hodnoty
Energetická hodnota (kJ/kcal)

Obsah: 6 x 60 g
Vybrané obsiahnuté látky
• vyvážená kombinácia živín
Oblasti použitia
• nahradenie dvoch denných jedál Vás podporí pri znižovaní hmotnosti
• nahradenie jedného denného jedla Vás podporí pri udržiavaní hmotnosti
Odporúčané dávkovanie
1 tyčinka určená na okamžitú spotrebu, ktorá je náhradou jedného hlavného jedla denne.
Upozornenie
Prosíme, dbajte bezpodmienečne na to, aby ste v priebehu Vašej diéty prijímali dostatočné množstvo tekutín (denne 2-3 litre vody, nesladeného čaju alebo iných nekalorických tekutín). Dodržiavajte zásady pestrej, vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Súčasťou Vašej diéty musia byť
tiež ďalšie potraviny. Táto tyčinka obsahuje vo vyváženom množstve všetky výživné látky potrebné
pre jedno hlavné jedlo. Chráňte pred svetlom, skladujte v chlade a suchu.

v 100 g

% NRV*

1564/373

v 1 porcii (60 g)

% NRV*

938/224

Tuky

12 g

7,1 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny

5,5 g

3,3 g

- z toho jednoducho nenasýtené mastné kyseliny

3,7 g

2,2 g

- z toho viacnásobne nenasýtené mastné kyseliny

2,4 g

1,4 g

Sacharidy

37 g

22 g

- z toho cukor

25 g

15 g

Vláknina

9,2 g

5,5 g

Bielkoviny

26 g

16 g

Soľ

0,83 g

0,5 g

Vitamín A (RE)

478 μg

60

287 μg

36

Vitamín D

2,9 μg

58

1,7 μg

35

Vitamín E

8,5 mg

71

5,1 mg

42

Vitamín C

32 mg

40

19 mg

24

0,63 mg

57

0,38 mg

34

1,1 mg

76

0,6 mg

46

Niacín (NE)

14,8 mg

92

8,9 mg

55

Vitamín B6

0,98 mg

70

0,59 mg

42

112 μg

56

67 μg

33

Tiamín
Riboﬂavín

Kyselina listová
Vitamín B12

0,77 μg

31

0,46 μg

18

Biotín

26,6 μg

53

16 μg

32

Kyselina pantoténová

1,93 mg

32

1,16 mg

19

Draslík

904 mg

45

543 mg

27

Vápnik

386 mg

48

232 mg

29

Fosfor

414 mg

59

248 mg

35

Horčík

87,9 mg

23

52,8 mg

14

Železo

13,4 mg

95

8 mg

57

Zinok

7,52 mg

75

4,51 mg

45

Meď

1,08 mg

108

0,65 mg

65

Mangán

0,82 mg

41

0,49 mg

25

Selén

51,5 μg

94

30,9 μg

56

Jód

127 μg

85

76,3 μg

51

Sodík
Kyselina linolová

322 mg
1,7 g

193 mg
1g

Zloženie: mliečna bielkovina, poleva z mliečnej čokolády (17 %) (cukor, mliečna čokoláda v prášku, kakaové maslo, kakaová
hmota, emulgátor (lecitín (obsahuje sóju)), vanilkový extrakt), glukózový sirup, oligofruktóza, fruktózový sirup, tuk v prášku (sójový olej, maltodextrín, mliečna bielkovina), hydrolyzát kolagénu, maslovo-karamelové vločky (cukor, glukózový sirup, maslový
tuk, prírodná aróma, kuchynská soľ, emulgátor (lecitín (obsahuje sóju))), minerálne látky (hydrogénfosforečnan draselný, citrát
sodný, kuchynská soľ, fosforečnan vápenatý, chlorid horečnatý, difosforečnan železitý, oxid zinočnatý, síran manganatý, uhličitan meďnatý, jodid sodný, seleničitan sodný), palmový tuk, zvlhčujúci prostriedok (glycerín), kakaový prášok, aróma (obsahuje
mlieko), farbivo (karamel), palmový olej, vitamíny (kyselina L-askorbová, nikotínamid, DL-alfa-tokoferol, retinylacetát, kalcium
D-pantotenát, pyridoxínhydrochlorid, cholekalciferol, thiamínhydrochlorid, riboﬂavín, kyanokobalamín, kyselina listová, biotín).
* Referenčné množstvo pre denný príjem. Pre náhradu jedla = 1 tyčinka à 60 g.
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Figu Active Tyčinka Chrumkavý karamel

Nutričné hodnoty
Energetická hodnota (kJ/kcal)

Obsah: 6 x 60 g
Vybrané obsiahnuté látky
• vyvážená kombinácia živín
Oblasti použitia
• nahradenie dvoch denných jedál Vás podporí pri znižovaní hmotnosti
• nahradenie jedného denného jedla Vás podporí pri udržiavaní hmotnosti

Upozornenie
Prosíme, dbajte bezpodmienečne na to, aby ste v priebehu Vašej diéty prijímali dostatočné množstvo tekutín (denne 2-3 litre vody, nesladeného čaju alebo iných nekalorických tekutín). Dodržiavajte zásady pestrej, vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Súčasťou Vašej diéty musia byť
tiež ďalšie potraviny. Táto tyčinka obsahuje vo vyváženom množstve všetky výživné látky potrebné
pre jedno hlavné jedlo. Chráňte pred svetlom, skladujte v chlade a suchu.

% NRV*

v 1 porcii (60 g)

% NRV*

950/226

Tuky

12 g

7,1 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny

5,2 g

3,1 g

- z toho jednoducho nenasýtené mastné kyseliny

3,5 g

2,1 g

- z toho viacnásobne nenasýtené mastné kyseliny

2,3 g

1,4 g

Sacharidy

41 g

24 g

- z toho cukor

18 g

11 g

Vláknina

8,6 g

5,2 g

Bielkoviny

24 g

15 g

1g

0,6 g

Soľ

Odporúčané dávkovanie
1 tyčinka určená na okamžitú spotrebu, ktorá je náhradou jedného hlavného jedla denne.

v 100 g
1584/377

Vitamín A (RE)

442 μg

55

265 μg

33

Vitamín D

2,6 μg

51

1,5 μg

31

Vitamín E

8,4 mg

70

5,1 mg

42

Vitamín C

66 mg

83

40 mg

50

0,74 mg

67

0,45 mg

40

Tiamín
Riboﬂavín

1 mg

73

0,6 mg

44

Niacín (NE)

9,8 mg

61

5,9 mg

37

Vitamín B6

0,85 mg

61

0,51 mg

36

Kyselina listová

143 μg

72

86 μg

43

Vitamín B12

0,85 μg

36

0,54 μg

22

30 μg

59

18 μg

36

Kyselina pantoténová

1,93 mg

32

1,16 mg

19

Draslík

842 mg

42

505 mg

25

Vápnik

371 mg

46

223 mg

28

Fosfor

689 mg

98

413 mg

59

Biotín

Horčík

89 mg

24

53,4 mg

14

Železo

12 mg

86

7,2 mg

52

Zinok

6,6 mg

66

3,9 mg

39

1 mg

100

0,6 mg

60

0,86 mg

43

0,51 mg

26

Meď
Mangán
Selén
Jód
Sodík
Kyselina linolová

42 μg

76

25 μg

46

105 μg

70

63 μg

42

414 mg

284 mg

1,6 g

1g

Zloženie: glukózový sirup, sójové vločky (18%) (sójový proteínový izolát, ryžová múka, extrakt zo sladového jačmeňa, kuchynská soľ), mliečna čokoláda (17%) (cukor, kakaové maslo, sušené plnotučné mlieko, kakaová hmota, emulgátor (lecitín (obsahuje sóju)), vanilkový extrakt), oligofruktózový sirup, sójový proteínový izolát, tuk v podobe prášku (sójový olej, maltodextrín,
mliečne bielkoviny, emulgátor (lecitín (obsahuje sóju))), zvlhčovadlo (glycerín), maslovo-karamelové vločky (1,8%) (cukor, glukózový sirup, maslový tuk, kuchynská soľ, emulgátor (lecitín (obsahuje sóju)), aróma), palmový olej, fosforečnan draselný, aróma,
trifosforečnan vápenatý, emulgátor (lecitín (obsahuje sóju)), maltodextrín, hydroxid horčíka, vitamíny (kyselina L-askorbová,
nikotínamid, DL-alfa-tokoferol, retinylacetát, kalcium D-pantotenát, pyridoxínhydrochlorid, cholekalciferol, tiamín hydrochloridu,
riboﬂavín, kyanokobalamín, kyselina listová, biotín), kuchynská soľ, difosfát železa, oxid zinočnatý, síran manganatý, uhličitan
meďnatý, jodid sodný, seleničitan sodný. Obsahuje lepok. Môže obsahovať stopy vajec, arašidov a orechov.
* Referenčné množstvo pre denný príjem. Pre náhradu jedla = 1 tyčinka à 60 g.
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Figu Active Tyčinka s jahodami a jogurtom

Nutričné hodnoty
Energetická hodnota (kJ/kcal)

Obsah: 6 x 60 g
Vybrané obsiahnuté látky
• vyvážená kombinácia živín
Oblasti použitia
• nahradenie dvoch denných jedál Vás podporí pri znižovaní hmotnosti
• nahradenie jedného denného jedla Vás podporí pri udržiavaní hmotnosti
Odporúčané dávkovanie
1 tyčinka určená na okamžitú spotrebu, ktorá je náhradou jedného hlavného jedla denne.
Upozornenie
Prosíme, dbajte bezpodmienečne na to, aby ste v priebehu Vašej diéty prijímali dostatočné množstvo tekutín (denne 2-3 litre vody, nesladeného čaju alebo iných nekalorických tekutín). Dodržiavajte zásady pestrej, vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Súčasťou Vašej diéty musia byť
tiež ďalšie potraviny. Táto tyčinka obsahuje vo vyváženom množstve všetky výživné látky potrebné
pre jedno hlavné jedlo. Chráňte pred svetlom, skladujte v chlade a suchu.

v 100 g

% NRV*

1568/374

v 1 porcii (60 g)

% NRV*

941/224

Tuky

12 g

6,9 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny

5,2 g

3,1 g

- z toho jednoducho nenasýtené mastné kyseliny

3,5 g

2,1 g

- z toho viacnásobne nenasýtené mastné kyseliny

2,4 g

1,4 g

Sacharidy

40 g

24 g

- z toho cukor

22 g

13 g

Vláknina

7,4 g

4,4 g

Bielkoviny

25 g

15 g

Soľ

0,78 g

0,47 g

Vitamín A (RE)

461 μg

58

276 μg

Vitamín D

2,8 μg

56

1,7 μg

34

Vitamín E

8,2 mg

68

4,9 mg

41

35

Vitamín C

36,6 mg

46

21,9 mg

27

Tiamín

0,78 mg

71

0,47 mg

42

Riboﬂavín

1 mg

73

0,6 mg

44

Niacín (NE)

14 mg

90

8,7 mg

54

Vitamín B6

0,95 mg

68

0,57 mg

41

Kyselina listová

107 μg

53

64 μg

32

Vitamín B12

0,74 μg

30

0,44 μg

18

26 μg

51

15 μg

31

Kyselina pantoténová

1,8 mg

31

1,1 mg

18

Draslík

843 mg

42

506 mg

25

Vápnik

352 mg

44

211 mg

26

Fosfor

463 mg

66

278 mg

40

Horčík

90,9 mg

24

54,5 mg

15

Železo

12 mg

85

7,2 mg

51

Zinok

7,1 mg

71

4,3 mg

43

Meď

0,9 mg

90

0,54 mg

54

Mangán

0,8 mg

40

0,48 mg

24

49 μg

89

29 μg

53

123 μg

82

73,5 μg

49

Biotin

Selén
Jód
Sodík
Kyselina linolová

310 mg

186 mg

1,7 g

1g

Zloženie: mliečna bielkovina, glukózový sirup, poleva z bielej čokolády (17 %) (cukor, kakaové maslo, mliečna čokoláda
v prášku, emulgátor (lecitín (obsahuje sóju)), vanilkový extrakt), oligofruktóza, fruktózový sirup, tuk v prášku (sójový olej, maltodextrín, mliečna bielkovina), hydrolyzát kolagénu, zvlhčujúci prostriedok (glycerín), sójové vločky (3,8 %) (sójový proteínový
izolát, ryžová múka, extrakt zo sladového jačmeňa, kuchynská soľ), minerálne látky (hydrogénfosforečnan draselný, citran
sodný, fosforečnan vápenatý, kuchynská soľ, hydroxid horečnatý, oxid zinočnatý, síran manganatý, uhličitan meďnatý, jodid
sodný, seleničitan sodný), palmový tuk, sušené kúsky jahôd (1,5 %), kukuričné lupienky (1,5 %) (kukuričná múka, cukor,
kuchynská soľ, extrakt zo sladového jačmeňa), kysliaci prostriedok (kyselina citrónová), aróma, kuchynská soľ, palmový olej,
vitamíny (kyselina L-askorbová, nikotínamid, DL-alfa-tokoferol, retinylacetát, kalcium-D-pantotenát, pyridoxínhydrochlorid, cholekalciferol, tiamínhydrochlorid, riboﬂavín, kyanokobalamín, kyselina listová, D-biotín). Obsahuje lepok. Môže obsahovať stopy
vajec, arašidov a orechov.
* Referenčné množstvo pre denný príjem. Pre náhradu jedla = 1 tyčinka à 60 g.
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Figu Active Bylinný odtučňovací čaj
Obsah: 250 g
Oblasti použitia
• postará sa o každodenný prísun tekutín, najmä počas diéty
Odporúčané dávkovanie, príprava
1-2 plné čajové lyžičky zmesi zalejte cca 200 ml vriacej vody. Šálku zakryte, nechajte 5-7 minút
lúhovať. Potom sceďte. Vypite 3-4 šálky čaju za deň.

Zloženie: zelený čaj (20 %), lístky maté, kôra zo stromu lapacho, lístky žihľavy, rooibos, citrónová tráva, koreň sladkého drievka.
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Fiber Boost Nápoj v prášku

Protein Power Vanilkový nápoj v prášku

Obsah: 210 g

Obsah: 375 g

Oblasti použitia
• prispieva k správnej látkovej premene makroživín
• bielkoviny, sacharidy a tuky sa lepšie vstrebávajú1
• prispieva k udržaniu normálnej hladiny cukru v krvi, čím zabraňuje záchvatom hladu1

Oblasti použitia
• prispieva k rastu a udržaniu svalovej hmoty1
• prispieva k správnej látkovej, bielkovinovej a glykogénovej premene2
• prispieva k udržaniu zdravých kostí1

1

1

Chróm prispieva k správnej látkovej premene makronutrientov a k udržaniu normálnej hladiny glukózy v krvi.

2

Odporúčané dávkovanie, príprava
1x denne pripravená porcia Fiber Boost. Odporúčame užívať medzi dvoma hlavnými jedlami. Rozmiešajte dve odmerky naplnené po značku (1 odmerka = cca 3,5 g) v 200 ml polotučného mlieka
bez laktózy (1,5 % tuku) alebo vo vode a môžete ihneď konzumovať. Na rozmiešanie použite
dostatočne veľký, aspoň 300 ml pohár. Odporúčame prípravu v šejkri.
Upozornenie
Prosíme, dbajte na dostatočný pitný režim. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Výživový doplnok nenahrádza pestrú a vyváženú stravu, ktorá je spolu so zdravým životným štýlom
dôležitá. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Výrobok skladujte dobre uzavretý, na suchom
mieste a pri izbovej teplote. Po otvorení znovu dobre uzavrite.
Zloženie: zmes múky z pražených jadierok karobu, guarových jadierok a konjakovej múky (95 %), soľ, aróma, sladidlá (steviol-glykozidy), deliaci prostriedok (oxid kremičitý), chlorid chromitý.

Bielkoviny prispievajú k udržaniu a rastu svalovej hmoty a k udržaniu zdravých kostí.
Vitamín B6 prispieva k normálnej látkovej premene bielkovín a glykogénu a k regulácii hormonálnej činnosti.

Odporúčané dávkovanie
Zmiešajte 1x denne 1 odmerku naplnenú po značku (12,5 g prášku) v 125 ml polotučného mlieka
(1,5 % tuku) alebo v 100 ml vody. Pripravujte najlepšie v šejkri. Proteínový nápoj odporúčame
užívať najlepšie večer.
Upozornenie
Dbajte na vyváženú a pestrú stravu a zdravý životný štýl. Môže obsahovať stopy lepku a lupienkov.
Pred použitím pretrepte. Objem náplne je technicky obmedzený. Skladujte v suchu a chlade, po
otvorení postupne spotrebujte.
Zloženie: 95 % prášku obsahujúceho proteín (sójový proteín, srvátkový proteín, kazeinát vápenatý, mliečny proteín, vaječné
bielky), uhličitan horečnatý, aróma, deliaci prostriedok (oxid kremičitý), sladidlo (sukralóza), vitamín B6, farbivo (betakarotén).
Nutričné hodnoty

Nutričné hodnoty
Energetická hodnota (kJ/kcal)

v 100 ml

v 1 porcii**

% NRV*

v 1 porcii***

% NRV*

v dennej
dávke**
437/104

v dennej
dávke***

% NRV*

3,3 g

2,4 g

< 0,5 g

2,1 g

1,4 g

0,3 g

Sacharidy

4,3 g

6,5 g

0,5 g

12 g

- z toho cukor

2,5 g

6,3 g

0,3 g

1,8 g

12 g

Bielkoviny

80 g

14 g

10 g

3,6 g

3,6 g

Soľ

1,5 g

0,34 g

0,19 g

4,2 g

< 0,5 g

7,3 g

Vitamín B6

2g

0,14 g

0,4 g

Horčík

571 μg

40 μg

474/113

0g

3,2 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny

0,2 g

0g

2g

Sacharidy

34 g

2,4 g

- z toho cukor

25 g

Vláknina

51 g

Bielkoviny
Chróm

v 100 g
1555/367

- z toho nasýtené mastné kyseliny

79/19

< 0,5 g

Soľ

Energetická hodnota (kJ/kcal)
Tuky

1086/259

Tuky

% NRV*

* Referenčné množstvo pre denný príjem (NRV)
** 7 g + 200 ml vody
*** 7 g + 200 ml polotučného mlieka bez laktózy (1,5 % tuku)

100

43 μg

100

% NRV*

3 mg

214

0,4 mg

29

0,4 mg

29

700 mg

187

103 mg

27

88 mg

23

* Referenčné množstvo pre denný príjem (NRV)
** 12,5 g prášku + 125 ml polotučného mlieka (1,5 % tuku)
*** 12,5 g prášku + 100 ml vody

Aminokyselinové spektrum
Aminokyselina
-Alanín
L-Arginín

4,9 g

Kyselina L-Asparagová

9,9 g

L-Cysteín

1,0 g

Kyselina L-Glutaminová

20,6 g

L-Glycín

3,0 g

L-Histidín1

2,5 g

L-Isoleucín1

5,5 g

L-Leucín1

8,6 g

L-Lysín1

7,6 g

L-Methionín

1,9 g

L-Phenylalanín1

4,5 g

L-Prolín

6,3 g

L-Serín

4,8 g

L-Threonín1
L-Tryptophan

4,4 g
1

L-Tyrosín
L-Valín
1

v 100 g
proteínu
4,0 g

1

1,8 g
3,1 g
5,8 g

Základné aminokyseliny
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Váš život.
Váš rytmus.
Váš dobrý pocit.

Existuje recept na šťastie? Šťastie je zdravie, vraví sa. Keď sa človek cíti dobre, je
ﬁt a plný energie. To je kvalita života.
Ale ako zostať zdravý? LR sa zamerala práve na túto oblasť, pretože LR LIFETAKT kombinuje prémiové výživové doplnky do individuálnych riešení, ktoré sú
prispôsobené osobným potrebám v každej životnej etape. Bez ohľadu na to, či

sa práve nachádzate v stresujúcej životnej fáze, nemáte čas na vyváženú výživnú
stravu alebo chcete zhodiť pár kíl – LR LIFETAKT Vám ako kompetentný partner
ponúka vždy to správne riešenie pre každodenné zlepšenie kvality Vášho života.
Vedľa samotných produktov Vás LR LIFETAKT podporí vedecky podloženými tipmi
odborníkov ohľadom výživy, cvičenia a životného štýlu.
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LR LIFETAKT – SPRÁVNE RIEŠENIE LR LIFETAKT
PRE KAŽDÚ ETAPU ŽIVOTA
LR LIFETAKT je Váš partner, ktorý Vás individuálne podporí v každej životnej fáze
vysokokvalitnými výživovými doplnkami. Produkty sú súčasťou komplexného riešenia, ktoré Vám pomôže nielen so zdravým stravovaním, ale bude Vás sprevádzať aj v oblasti pohybu a zmeny životného štýlu. Na základe moderného manažmentu zdravia stojí každé LR LIFETAKT riešenie na troch základných pilieroch:

2 3
1
2 3
1
2 3
1

ZÁKLADNÉ RIEŠENIE: v každej fáze života máte rôzne potreby. Pre tieto potreby LR LIFETAKT ponúka mesačnú sériu,
ktorú tvorí kombinácia vedecky overených produktov.
INDIVIDUÁLNE DOPLNKOVÉ PRODUKTY: okrem toho LR
LIFETAKT ponúka doplnkové produkty, ktoré spĺňajú individuálne požiadavky a potreby.
TIPY ODBORNÍKA: v rámci celostného prístupu Vás LR LIFETAKT podporí mnohými návrhmi nášho odborníka na stravovanie Dr. Werchana v oblasti výživy, pohybu a zmeny životného štýlu.

Daily Essentials
ZÁSOBY ŽIVÍN PRE KAŽDÝ DEŇ – aby ste Vy aj Vaša
rodina dostávali vždy najdôležitejšie živiny. Aj vtedy,
keď práve nemáte čas starať sa o vyváženú stravu.

Body Mission
KROK ZA KROKOM K VYSNÍVANEJ VÁHE – tu
dostane Vaše telo všetko, čo potrebuje na ceste za
vysnívanou postavou. Aby ste dosiahli rýchlo a ľahko
Váš cieľ, vyzerali lepšie a cítili sa dobre.

Mental Power
VÝKON V KAŽDEJ SITUÁCII – aby ste aj v záťažových
situáciách mali správnu podporu: či už v náročnej práci, pri turbulentnom rodinnom živote alebo pri aktívnom trávení voľného času.

Seasonal Support
PODPORA V KAŽDOM ROČNOM OBDOBÍ – najmä,
ak ste každý deň veľa vonku a chcete vzdorovať vetru a nečasu. Prinášame Vám čerstvý vietor pre Vašu
pohodu.

Pro Activity
SLOBODA POHYBU V KAŽDEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII –
to znamená zostať trvale mobilní a ľahko sa vysporiadať
s každodenným životom. Nech už máte akékoľvek plány: užívajte si slobodu pohybu.

Vital Care

True Beauty

VITÁLNI V KAŽDOM VEKU – máme pre Vás presne tú
podporu, ktorú Vaše telo potrebuje, aby zostalo vitálne a zdravé, keď budete uskutočňovať Vaše plány.
Máte veľké plány? Nenechajte sa zastaviť.

MLADISTVÁ KRÁSA OD HLAVY AŽ PO PÄTY - bez
obalu a v každom veku. Naše všestranné prípravky
o
pre krásu zvonka i zvnútra pôsobia do hĺbky a zaistia
p
kkrásu, ktorá pretrvá.
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Daily Essentials

Individuálne doplnkové produkty
Základné riešenie / Mesačná Séria

• Super Omega Kapsuly

• 3 ks Aloe Vera Drinking Gél Traditional s medom

• Protein Power Vanilkový nápoj v prášku

• Pro Balance Tablety

• Fiber Boost Nápoj v prášku
• Vita Active Red

Mental Power

Individuálne doplnkové produkty
Základné riešenie / Mesačná Séria

• Pro 12 Kapsuly

• 5 ks Mind Master (Red alebo Green)

• Colostrum Liquid

• Pro Balance Tablety

• Mind Master Extreme

Vital Care

Individuálne doplnkové produkty
Základné riešenie / Mesačná Séria

• Super Omega Kapsuly

• 3 ks Aloe Vera Drinking Gél Intense Sivera

• Pro 12 Kapsuly

• Reishi Plus Kapsuly

• Woman Phyto Kapsuly

Seasonal Support

Individuálne doplnkové produkty
Základné riešenie / Mesačná Séria

• Cistus Incanus Ústny sprej

• 3 ks Aloe Vera Drinking Gél Traditional s medom

• Colostrum Liquid

• Colostrum Kapsuly

• Cistus Incanus Čaj
• Pro 12 Kapsuly

Pro Activity

Individuálne doplnkové produkty
• 3 ks Aloe Vera Drinking Gél Active Freedom

• Protein Power
Vanilkový nápoj v prášku

• Active Freedom Kapsuly

• Pro Balance Tablety

Základné riešenie / Mesačná Séria

Body Mission

Individuálne doplnkové produkty
Základné riešenie / Mesačná Séria

• Aloe Vera Drinking Gél Broskyňa

• Body Mission 28 dní Séria

• Fiber Boost Nápoj v prášku
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True Beauty

Individuálne doplnkové produkty
Základné riešenie / Mesačná Séria

• LR ZEITGARD Anti-Age systém Séria

• 5in1 Beauty Elixir

• LR ZEITGARD Systém na čistenie pleti Séria
• Aloe Vera Nutri-Repair Séria vlasovej starostlivosti
• Aloe Vera Zoštíhľujúca Séria
• LR COLOURS Séria starostlivosti o nechty
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ZÁKLADNÉ RIEŠENIE

Daily
y
Essentials
ZÁSOBY ŽIVÍN, KTORÉ VÁM POMÔŽU
ZVLÁDNUŤ KAŽDÝ DEŇ

• Chcete sa Vy aj Vaša rodina stravovať vyvážene?
• Nie vždy ale zvládate uvariť čerstvé jedlo?
• Veľa cestujete a musíte často desiatovať len niečo rýchle?
Váš život je pestrý, rozmanitý a vždy máte čo robiť. Napríklad ste celý deň vonku
s rodinou. Alebo Vám počas krátkej poludňajšej prestávky v práci zostáva čas
iba na malé rýchle jedlo. Koníčkov a priateľov sa samozrejme nechcete vzdať.
Nechcete sa ničoho vzdať – ani zdravej stravy.
Pretože je pre Vás veľmi dôležitá. Viete, že potrebujete dostatok živín, aby ste
mali dosť energie pre nabité všedné dni. Či už ako manažér, v práci alebo ako
športový nadšenec. Viete, že sila vzniká len tam, kde je strava bohatá na živiny.
A pretože niekedy je veľmi ťažké zaradiť ju do každodenného života, LR LIFETAKT
Vám ponúka riešenie, aby Vaše telo zostalo vždy plne funkčné.
Mesačná Séria obsahuje:
3 x Aloe Vera Drinking Gél Traditional
s medom
Pro Balance Tablety
Aloe Vera Drinking Gél Traditional
s medom
Aloe Vera je vďaka svojmu jedinečnému zloženiu cenená už po stáročia.
Šťavu z Aloe Vera LR obohatila o extra
porciu prospešného vitamínu C1.
• Gél z listov Aloe Vera v najvyššej
koncentrácii
• Trvalú kvalitu potvrdzuje SGS
INSTITUT FRESENIUS
Pro Balance Tablety
Udržujú vyváženosť živín v tele. Telu
vlastná acidobázická rovnováha je
harmonizovaná cennými stopovými
prvkami a zásobou zásaditých minerálnych látok1.

1

viď Prehľad faktov o účinkoch vitamínov a minerálov, str. 36
EPA a DHA prispievajú k správnej funkcii srdca. Pre tieto účely je
nutná dávka min. 250 mg EPA a DHA za deň.
3
Bielkoviny prispievajú k udržaniu a rastu svalovej hmoty
a k udržaniu zdravých kostí.
4
Chróm prispieva k normálnemu metabolizmu makroživín
k udržaniu normálnej hladiny glukózy v krvi.
2
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INDIVIDUÁLNE DOPLNKOVÉ
PRODUKTY

Super Omega Kapsuly
Majú vysoký obsah omega 3
mastných kyselín a EPA a DHA,
ktoré prispievajú k správnej
funkcii srdca2.

Protein Power
Vanilkový nápoj v prášku

Vita Active Red

Fiber Boost Nápoj v prášku

Ponúka zdroj 10 dôležitých
vitamínov1 iba v jednej čajovej
lyžičke za deň - pre deti aj
dospelých.

Dopĺňa každodennú stravu
vysokým obsahom vlákniny
z 3 rôznych zdrojov. Prispieva
k normálnemu metabolizmu
makroživín; telo lepšie prijíma
bielkoviny, uhľohydráty a tuky4.

Prináša dávku bielkovín
navyše, ktorá prispievajú k rastu
svalovej hmoty3.

TIPY ODBORNÍKA

"Denný príjem všetkých dôležitých
živín, ako sú vitamíny, minerály
a stopové prvky v dostatočnom
množstve tvorí základ zdravého života. Odporúčam tiež
zapojiť do každodennej rutiny
nasledovné jednoduché
tipy z oblasti stravy, zmeny
životného štýlu a cvičení."
Dr. Sven Werchan,
odborník na výživu

POHYB

ZMENA ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

• Choďte aspoň raz denne po schodoch
namiesto výťahu alebo eskalátora.
Vaše svaly sa Vám poďakujú.

• Žite intenzívne! Buďte vždy sústredení
– keď jete, beháte, milujete alebo
hovoríte. Úplne sa poddajte tomu
okamihu!

• Spojte užitočné s podnikaním: Vaše
budúce stretnutie by mohlo napríklad
prebehnúť počas prechádzky v parku.

STRAVA
• Zapojte do Vášho
života celozrnné dni
a vyskúšajte hnedú ryžu,
cestoviny a samozrejme chlieb.

• Urobte si všetko okolo seba krásne!
Dajte si na stôl kvetiny alebo si
zájdite ku kaderníkovi – Vašim
nápadom sa medze nekladú!

• Jedzte veľa zeleniny: brokolica,
rukola, kel, špenát a kapusta dodajú mnoho cenných vitamínov.
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ZÁKLADNÉ RIEŠENIE

Mental
Power
INTENZÍVNY VÝKON
V KAŽDEJ SITUÁCII

Prijímať a zvládať výzvy je súčasťou Vášho života. Každodenné výzvy – súkromné
i profesijné – dokážu povzbudiť k malým i veľkým výkonom. Niektorí dokonca
tento stres potrebujú, aby vyrazili v ústrety výzvam v čo najlepšej forme.
Lenže ten, kto od svojho tela veľa vyžaduje, mu to musí aj nejako vrátiť. A nájsť zdravú
rovnováhu medzi zaťažením a uvoľnením. Či už pri štúdiu uprostred skúškového maratónu alebo ako mladý rodič, ktorý je stále pod tlakom. Alebo niekto, kto podáva veľký
pracovný či športový výkon a kto stále znova prekonáva sám seba. Vy všetci máte
spoločnú jednu vec: chcete zostať stále výkonní. Ale nielen to, chcete byť úspešní, aby
Vaše telo zostalo stále výkonné aj počas záťaže. LR LIFETAKT má pre Vás riešenie.
Jedinečná, navzájom prispôsobená kombinácia produktov LR LIFETAKT Mental
Power pomáha neutralizovať negatívne účinky stresu v tele a dodáva energiu.
Zostanete plne sústredení, aby ste zo seba dostali to najlepšie2.
Mind Master chráni bunky pred oxidačným stresom2 a vitamíny3 a minerálne látky
prispievajú k správnej látkovej premene a správnej funkcii nervového systému. Pro
Balance obnovuje dôležitú acidobázickú rovnováhu4. To znižuje únavu a vyčerpanosť5. Pre tých, ktorí si chcú udržať intenzívny životný štýl – a byť úspešní.
Mesačná Séria obsahuje:
5 x Mind Master Formula Green alebo Red
podľa vlastného výberu
Pro Balance Tablety
Mind Master
Mind Master chráni bunky pred oxidačným
stresom2 a prispieva vitamínmi3 a minerálnymi látkami1 k normálnej funkcii energetického metabolizmu a nervového systému.
Trvalú kvalitu potvrdzuje SGS INSTITUT
FRESENIUS.
Pro Balance Tablety
Obnovuje dôležitú acidobázickú rovnováhu4, čím sa znižuje únava a vyčerpanie5.
Pre tých, ktorí si chcú udržať intenzívny životný štýl – a byť úspešní.
1

Tiamín a vitamín B12 v Mind Masteri prispievajú k normálnemu energetickému
metabolizmu.
Vitamín E v Mind Masteri prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
3
Vitamín B12 v Mind Masteri prispieva k správnej funkcii psychiky.
4
Horčík v Pro Balance prispieva k elektrolytickej rovnováhe.
5
Horčík v Pro Balance prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy.
6
Patentové číslo: DE 10 2010 030 546 A1
7
Kofeín z guarany pomáha zvýšiť pozornosť a koncentráciu a prispieva k zvýšeniu
výkonnosti a výdrže.
8
Vitamín B12 prispieva k správnej funkcii psychiky a k zníženiu vyčerpania a únavy.
9
Tiamín, vitamín B6 a vitamín B12 prispievajú k správnej funkcii psychiky.
2

52

Lexikon_SK_2020_verze_02_2020.indd 52

25.2.2020 7:57:36

INDIVIDUÁLNE DOPLNKOVÉ
PRODUKTY

Pro 12 Kapsuly6

Colostrum Liquid

Pro 12 Kapsuly podporujú
celkový dobrý pocit.

Colostrum Liquid je ideálne pre
rýchlu a priamu spotrebu.

Mind Master Extreme
Performance Powder
Mind Master Extreme
predstavuje energetické
nakopnutie pre Vašu duševnú
a fyzickú výkonnosť 7,8,9.
Chráni pred oxidačným
stresom. Vo forme "to-go"
- bez cukru2.

TIPY ODBORNÍKA

„Kto žije a pracuje na vysokej
úrovni, musí svojmu telu dodávať
rôzne živiny. Ale nielen to: aby
sa z výziev nestal stres, mali by
ste si dopriať fyzický aj psychický odpočinok. Odborné
tipy Vám pomôžu udržať si
výkonnosť a zvýšiť svoju
energetickú hladinu.“
Dr. Sven Werchan,
odborník na výživu

POHYB

ZMENA ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

• Pohyb pomáha uľaviť od stresu a normalizovať hladinu cukru a tuku v krvi.

• Kto podáva výkon na vysokej úrovni,
musí si občas dožičiť aj voľno.

• Ak veľa sedíte, pretože v práci alebo pri
štúdiu musíte sústredene pracovať,
pauzu na obed využite na to, aby ste
sa 5 – 10 minút prešli na čerstvom
vzduchu. Rozhýbete Váš krvný
obeh.
• Jednoduché cvičenie, pre
ktoré ani nepotrebujte opustiť miestnosť: „otrepte
si“ asi 5x denne počas
30 sekúnd ruky
a nohy.

STRAVA
• Či už superpotravina
alebo lokálne ovocie
a zelenina – je dôležité jesť
pestrú stravu. Čím farebnejší je tanier, tým rozmanitejšie
sú živiny, ktoré prijímame.

• Už 2 minúty vedomého dýchania so zavretými očami upokoja nervový systém
a vytvoria rovnováhu. Napätie sa
automaticky uvoľní.

• Oriešky nie sú bezdôvodne typickou
študentskou pochúťkou. Jedzte pestrú
stravu a zmiešajte vlašské, para a kešu
orechy s niekoľkými kúskami sušeného ovocia.

• Aj jeden deň v týždni bez médií
môže mať veľmi pozitívny
vplyv. Vypnite TV, rádio,
a ak je to možné, aj
mobilný telefón.

• Ultimatívne raňajky: ovsená kaša so škoricou,
čerstvými plody a orechy. A budete fit a šťastní.
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ZÁKLADNÉ RIEŠENIE

Vital
Care
VITALITA
V KAŽDOM VEKU

Život má s Vami ešte veľké plány. Žiť pokojne, to nemáte v úmysle. Plne sa zapojiť
do profesijného života alebo možno aj hľadať nové cesty? Oddať sa úplne svojim
koníčkom a vnúčatám alebo konečne dostatočne cestovať? Nech už máte v pláne čokoľvek, dobrá postava a pevné zdravie sú základ.
S rastúcim vekom sa metabolizmus spomaľuje a môže narúšať fungovanie kardiovaskulárneho systému. Ale to nie je dôvod nechať sa brzdiť. LR LIFETAKT má
pre Vás riešenie, aby ste si aj naďalej v plnej sile mohli užívať život vo všetkých jeho
podobách.
Vital Care od LR LIFETAKT Vás podporí presne v tejto chvíli Vášho života: Váš
metabolizmus a kardiovaskulárny systém dostanú optimálnu posilu3. V období,
keď človek pomaly potrebuje ďalšiu podporu, Vám Aloe Vera Drinking Gél Sivera môže významne pomôcť. V prírodnej medicíne sa Aloe Vera cení pre svoje
jedinečné zloženie už po stáročia. Gél z rastliny Aloe Vera obohacuje LR navyše
o extrakt zo žihľavy.
Okrem toho Reishi Plus3 prispieva k správnej funkcii ciev. Reishi sa používa tisícky
rokov v prírodnej medicíne Ďalekého východu ako „huba dlhovekosti“.
Mesačná Séria obsahuje:
3 x Aloe Vera Drinking Gél Intense Sivera
Reishi Plus Kapsuly
Aloe Vera Drinking Gel Instense Sivera
100 % prírodná šťava z rastliny Aloe Vera
obohacuje LR navyše o výťažok zo žihľavy.
Trvalú kvalitu potvrdzuje SGS INSTITUT
FRESENIUS.
Reishi Plus Kapsuly
- prispieva k správnej funkcii ciev1
- prispieva k správnej látkovej premene3
- vhodné pre vegánov
• 48 % výťažok z reishi
• 20 % prášok z reishi
• 75 % vitamínu C v dennej dávke*

1

Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii krvných ciev.
Vitamín C v Reishi Plus prispieva k udržaniu zdravých kostí a zubov.
Vitamín C v Reishi Plus prispieva k správnej látkovej premene.
4
EPA a DHA prispievajú k správnej funkcii srdca. Pre tieto účely je nutná dávka min. 250
mg EPA a DHA denne.
5
Vitamín D a vápnik prispievajú k udržaniu zdravých kostí a zubov.
* Referenčné množstvo pre denný príjem.
2
3
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INDIVIDUÁLNE DOPLNKOVÉ
PRODUKTY

Super Omega Kapsuly

Pro 12 Kapsuly

Woman Phyto Kapsuly

Vám dodajú esenciálne mastné
kyseliny EPA a DHA, ktoré
prispievajú k správnej funkcii
srdca4.

Pro 12 Kapsuly podporujú
celkový dobrý pocit.

S vápnikom a vitamínom
D zaistia podporu počas
menopauzy. Najmä pri udržaní
dobrého stavu kostí a zubov5.
Ďalej obsahujú: výťažok
z ďateliny lúčnej.

TIPY ODBORNÍKA

„O telo a myseľ by sme sa mali
starať, aby sme sa cítili mladí
a aby to zostalo tak dlho, ako to
len bude možné. Okrem zdravej
stravy je dobré uvažovať
a správať sa celostne – najmä
v prípade, že Vaše telo
momentálne potrebuje
o niečo väčšiu podporu než
kedysi. Venujte mu preto
väčšiu pozornosť. Buďte
na neho a na sebe dobrí.
Určite sa to oplatí.“
Dr. Sven Werchan,
odborník na výživu

POHYB

ZMENA ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

• Pohyb je prameňom mladosti. Pri
pohybe načúvajte Vašim telesným
pocitom, rýchlo zistíte, čo si
môžete dovoliť.

• Snáď najlepšia rada do života: udržujte si
Vaše priateľstvá. Sú nenahraditeľné.

• V príjemnej skupinke sa venujte walkingu
alebo choďte na prechádzku – rýchla
chôdza je rozumná forma cvičenia v
každom veku.
• Udržujte kĺby v pohybe a po
prebudení skúste zakrúžiť
4x kĺbmi na rukách i
na nohách všetkými
smermi.

STRAVA
• Neexistuje nič lepšie,
ak si chcete udržať
kvalitu života a pohodu, než zdravá strava.

• Ženy sú obvykle s priateľkami v dobrom
kontakte. Užívajú si to veľmi intenzívne.
Smejú sa, zdieľajú, niečo podnikajú.

• Hlúboviny obsahujú mnoho
dôležitých živín a vyskytujú sa
v mnohých podobách: ako brokolica, ružičkový kel, zelená a červená kapusta. Vyskúšajte všetky!

• Skutočné mužské priateľstvo je
niečo zvláštne: muž sa znova
zíde s priateľmi z detstva,
kolegami alebo s bývalou
partiou.

• Ľanové semienko zlepšuje trávenie a dodá
mnoho vlákniny – šup s ním do ranného müsli.
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ZÁKLADNÉ RIEŠENIE

Seasonal
Support
KAŽDÉ ROČNÉ OBDOBIE JE VAŠE
ROČNÉ OBDOBIE

Jar, leto, jeseň a zima – hoci sú krásne, každé obdobie pre nás znamená inú
fyzickú výzvu. Či už ide o premenlivé jarné počasie, klimatizáciu, nepríjemný trvalý
dážď alebo mrazivú zimu – najmä, keď Vy a Vaša rodina trávite veľa času medzi
ľuďmi, čo je pre organizmus náročné. Práve o to viac by ste na seba mali dávať
pozor. LR LIFETAKT je dobrý základ.
Chcete si užiť každé ročné obdobie – od jari do zimy? LR LIFETAKT Seasonal
Support Vás podporí presne vtedy, keď je to najdôležitejšie pre Vašu osobnú
spokojnosť.
Aloe Vera Drinking Gél Traditional s medom podporí Váš imunitný systém vďaka
75 % dennej potreby vitamínu C v dennej dávke (90 ml). Okrem toho gél z Aloe
Vera Vám pomôže cítiť sa dobre. Colostrum Kapsuly2 obsahujú prvé kravské
mlieko, ktoré mláďaťu dáva všetko, čo potrebuje.
Mesačná Séria obsahuje:
3 x Aloe Vera Drinking Gél Traditional s medom
Colostrum Kapsuly
Aloe Vera Drinking Gél Traditional s medom
Aloe Vera je vďaka svojmu jedinečnému
zloženiu cenená už po stáročia. Šťavu
z Aloe Vera LR obohatila o extra porciu
prospešného vitamínu C1.
• Gél z listov Aloe Vera v najvyššej koncentrácii
• Trvalú kvalitu potvrdzuje SGS INSTITUT
FRESENIUS
Colostrum Kapsuly2
- Pre celkový dobrý pocit pri pravidelnom
používaní
Obsahujú prvé materské mlieko kravy.
Bez farbív a konzervantov. Praktické aj na
cesty. Mledzivo vo forme prášku.

1

Vitamín C obsiahnutý v Aloe Vera Drinking Géli Traditional s medom prispieva
k správnemu fungovaniu imunitného systému. Vitamín C prispieva
k správnej látkovej premene, správnemu fungovaniu nervového systému
a správnej funkcii psychiky.
2
Kapsuly obsahujúce kolostrum.
3
Vitamín C prispieva k normálnej funkcii imunitného systému.
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INDIVIDUÁLNE DOPLNKOVÉ
PRODUKTY

Cistus Incanus Ústny sprej
Cistus Incanus Kapsuly

Colostrum Liquid**

Cistus Incanus Bylinný čaj

Pro 12 Kapsuly

Cistus Incanus Sprej je Vaša
podpora s vitamínom C na
cestách, ktorá prispieva k
správnej funkcii imunitného
systému3.

Colostrum Liquid ponúka
mledzivo na priamu spotrebu.

Cistus Incanus Čaj so 100 %
prírodnými zložkami je prospešný
zvnútra aj zvonka.

Pro 12 Kapsuly podporia
celkový dobrý pocit.

Cistus Incanus Kapsuly dodajú
imunitnému systému vitamín C3.

TIPY ODBORNÍKA

„Čerstvý vzduch je skutočný všeumelec, ak je človek na stretnutie
s ním dobre pripravený. Či už
vonku, alebo v klimatizovanej
miestnosti, alebo kdekoľvek,
kde je veľa ľudí, prospeje Vám
kombinovať zdravú výživu,
dostatočný pohyb a vyvážený životný štýl.“
Dr. Sven Werchan,
odborník na výživu

POHYB

ZMENA ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

• Ak chcete byť a zostať fit, pohyb je
alfou a omegou. Pritom nemusí ísť
vždy o náročné cvičenie.

• Vonkajšia rovnováha automaticky
ovplyvňuje aj vnútorné fungovanie.
Menej stresu a viac spánku sú
dôležité prvky pre fungujúci
imunitný systém.

• Už 5 – 10 minút denne na čerstvom vzduchu telu prospeje. Choďte sa na chvíľu
prejsť a zhlboka dýchajte nosom.
• Nezostávajte príliš dlho sedieť
v jednej pozícii. Často vstávajte, natiahnite sa a urobte
zopár krokov. Zhlboka sa
nadýchajte.

STRAVA
• V našej strave je mnoho
dobrého: predovšetkým
rastliny a koreniny môžu
výrazne zlepšiť imunitný systém.
• Kiwi je skutočným veľkokapacitným
zásobníkom vitamínu C – s viac než
50 % dennej dávky v jednom ovocí.
• Ak sa práve necítite veľmi dobre:
babičkin obľúbený kurací vývar s mäsom Vás zahreje a bude Vám lepšie.

• Ak si všimnete, že sa blíži nachladenie: doprajte si dostatok odpočinku a choďte spať o hodinu skôr.
• Ak Vás napriek tomu
dostihne, častejšie počas
dňa vetrajte. Dôležité
je znížiť koncentráciu infekčných
mikroorganizmov v miestnosti.
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ZÁKLADNÉ RIEŠENIE

Body
y
Mission
KROK ZA KROKOM
K VYSNÍVANEJ HMOTNOSTI

Predstavte si, že stojíte pred zrkadlom a ste úplne spokojní s tým, čo vidíte: príťažlivé telo, na ktorom je vidieť, že si po svete vykračuje sebavedome, so vztýčenou
hlavou. Ak je to Váš cieľ, vydajte sa na cestu a rýchlo zistíte jednu vec: stojí to za to!
Pritom nezáleží na tom, či sa chcete zbaviť iba niekoľkých nadbytočných kíl, alebo
či chcete schudnúť o niekoľko konfekčných veľkostí. Aj po materskej, pred svadbou alebo inou významnou udalosťou je skvelý pocit z vlastného tela perfektný
štart do novej životnej etapy. A môže to byť aj dovolenka pri mori.
LR LIFETAKT Body Mission Vám bude 28 dní sprievodcom na ceste k Vašej ideálnej
váhe1. Pomôže Vám tromi spôsobmi:
• Náhrada jedla: s Figu Active bude pre Vás ľahké nahradiť dve z troch jedál za
deň. Koktaily, polievky, lupienky a tyčinky sú rýchlo pripravené.
• Diétny sprievodca: Pro Balance a Protein Power – Vaši diétni sprievodcovia
Vás podporia počas diéty, poskytnú Vám živiny a podporia tvorbu svalovej hmoty2,3. Bylinný odtučňovací čaj pomôže s nízkokalorickým pitným režimom.
• Tréner pri chudnutí: získajte exkluzívny on-line prístup k Vášmu osobnému
trénerovi, ktorý Vám ponúkne týždenné plány, chutné recepty, sledovanie hmotnosti, komunitu ostatných užívateľov, ﬁtness videá a oveľa viac.
Body Mission Séria na 28 dní obsahuje:
Náhrada jedla
2 x Figu Active Koktaily podľa výberu: Jahoda-Banán, Vanilka alebo Latte Macchiato
1 x Figu Active Polievka podľa výberu: paradajková „Méditerranée“, zemiaková
„Auberge“ alebo zeleninová „Curry India“
1 x Figu Active Tyčinka (balenie po 6 ks) podľa vlastného výberu: príchuť nugát,
jahodovo-jogurtová alebo chrumkavý karamel
1 x Figu Active Lupienky Knusper Cranberry
Diétni sprievodcovia
1 x Pro Balance Tablety
1 x Bylinný odtučňovací čaj
1 x Protein Power
Vanilkový nápoj v prášku
1 x LR Šejker vrátane dózy
Diétny manažér
Prístup k vášmu osobnému online trénerovi, ktorý Vám ponúkne
týždenné plány, chutné recepty,
sledovanie hmotnosti, komunitu
ostatných užívateľov, ﬁtness videá a mnoho ďalšieho.
1

Kontrola hmotnosti: nahradenie dvoch hlavných jedál denne v rámci nízkokalorického stravovania takouto náhradou jedla prispieva k zníženiu
telesnej hmotnosti. Na dosiahnutie tohto efektu treba nahradiť každý deň jedno alebo dve hlavné jedlá.
Horčík v Pro Balance prispieva k správnej látkovej premene.
3
Bielkoviny v Protein Power prispievajú k udržaniu a rastu svalovej hmoty a k udržaniu zdravých kostí.
4
Aloe Vera Drinking Gél Broskyňa obsahuje prírodný cukor. Vitamín C prispieva k správnej látkovej premene.
5
Chróm prispieva k dobrému metabolizmu makroživín a k udržaniu normálnej hladiny cukru v krvi.
2
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INDIVIDUÁLNE DOPLNKOVÉ
PRODUKTY

Aloe Vera Drinking Gél
Broskyňa
Aloe Vera Drinking Gél
Broskyňa podporí energetický
metabolizmus4. Okrej toho
aj bez pridaného cukru chutí
príjemne sladko4.

Fiber Boost Nápoj v prášku
Fiber Boost Nápoj s vlákninou
Vás vďaka vysokému obsahu
vlákniny zasýti5.

TIPY ODBORNÍKA

„Sprievodný online tréner, ktorý
Vás pri Body Mission čaká, zmení diétu v zábavnú skúsenosť.
Po prihlásení sa Vám dostane
podpory v podobe chutných
stravovacích plánov, ﬁtness
videí a silnej komunity.“
Dr. Sven Werchan,
odborník na výživu

TIP ODBORNÍKA
Obezita je výrazný celosvetový problém. Epidémia obezity veľmi zhoršuje zdravotný stav populácie. LR má jedinečný stravovací program na redukciu nadváhy. Je zostavený z veľkého
množstva rôznych chutných a nízkokalorických produktov,
ktoré bez väčších útrap pomôžu schudnúť a podstatne zlepšia celkový zdravotný stav.

VÁŠ OSOBNÝ MANAŽÉR PRI CHUDNUTÍ VÁM POMÔŽE HNEĎ TRIKRÁT.
Stravovacie plány & recepty
Začnite svoju Body Mission a jedzte podľa dobre premysleného plánu: po dobu 28 dní
3 sýte jedlá denne. Skombinujete každý deň dve jedlá Figu Active s klasickým jedlom
– bez ohľadu na to, či uprednostňujete varený obed alebo večeru. Kombinujte jedlá tak,
ako Vám to vyhovuje. Chutné a zdravé online recepty a stravovacie plány sú vo vegetariánskej
verzii, s mäsom a rybami alebo v kombinovanej verzii.
Motivácia
Ak si niečo naplánujeme, motivácia je alfou a omegou úspechu. Objavte príbehy o úspechoch pri chudnutí vo Vašej komunite. Kým budete pozorne sledovať vlastnú váhu, nechajte sa inšpirovať a motivovať kilami, nad ktorými zvíťazili iní členovia Body Mission.
Fitness & pohyb
Dobrá vec na pohybe je: je návykový. Ak ho zapojíte do každodenného života,
stane sa pre Vás samozrejmosťou. Fitness videá na body-mission.com sú účinné
a napriek tomu vhodné aj pre začiatočníkov. Objavte novú radosť z pohybu
a potešenie z nového telesného pocitu.

MUDr. Milan Čarvaš
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ZÁKLADNÉ RIEŠENIE

Pro
Activity
SLOBODA POHYBU
V KAŽDEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII

Beh za vnúčatami, vynesenie nákupu na 3. poschodie alebo Váš obľúbený šport –
chcete zostať pohyblivý, pretože Vám to dáva slobodu robiť, čo chcete. Pozorujete
však, že ste menej pohyblivý a tým je telo stuhnutejšie. Pretože možno celý deň
sedí v kancelárii, alebo pretože večer pohovka tak veľmi láka. Nie ste povaľač, ale
nie je vždy ľahké zapojiť do každodenného života dostatok pohybu.
A rovnako ako treba pravidelne namazať reťaz na bicykli, to isté musíte urobiť s Vašimi kĺbmi. Aby ste aj naďalej zostali bez námahy v pohybe, LR Vám prináša vhodné
riešenie: LR LIFETAKT Pro Activity Vaše každodenné plus pre slobodu pohybu.
O to sa postará kombinácia Aloe Vera Drinking Gél Active Freedom a Kapsúl
Active Freedom.
Mesačná Séria obsahuje
3 x Aloe Vera Drinking Gél Active Freedom
Active Freedom Kapsuly
Aloe Vera Drinking Gél Active Freedom
- Pre normálnu funkciu kostí a chrupaviek1
Šťavu z rastliny Aloe Vera obohatila LR
o prospešný vitamín C a E. Podporuje
tvorbu kolagénu pre normálnu funkciu
kostí a chrupavky1 - posilní váš pohybový aparát. Trvalú kvalitu potvrdzuje SGS
INŠTITÚT FRESENIUS.
• 88 % gélu z listov Aloe Vera
• 56 % vitamínu C1 v dennej dávke
• 58 % vitamínu E v dennej dávke
Active Freedom Kapsuly
– Prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí a svalov2
– Prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu3
– Prispieva k normálnej tvorbe spojivových tkanív3
Vitamín D, ktorý obsahujú, podporuje tvorbu svalov², mangán zase spojivové tkanivá.
• bez laktózy a lepku
• 50 % vitamínu D v dennej dávke*
• 83 % vitamínu E v dennej dávke*
• 50 % mangánu v dennej dávke*
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INDIVIDUÁLNE DOPLNKOVÉ
PRODUKTY

Protein Power
Vanilkový nápoj v prášku
Protein Power dodáva vysoko
kvalitnú zásobu bielkovín pre
svaly a kosti4.

Pro Balance Tablety
Pro Balance pomáha znížiť
únavu - vďaka stopovým
prvkom a zásaditým minerálom,
ako napríklad horčík5.

1 Vitamín C v Aloe Vera Drinking Gél Active Freedom prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a správnej funkcii krvných ciev a kĺbov.
2 Vitamín D v kapsulách Active Freedom prispieva k udržaniu zdravých kostí.
3 Mangán v kapsulách Active Freedom prispieva k normálnej tvorbe spojivového tkaniva.
4 Bielkoviny prispievajú k udržaniu a k rastu svalovej hmoty.
5 Horčík prispieva ku zníženiu vyčerpania a únavy
* Referenčné množstvo pre denný príjem.

Aloe Vera
Multifunkčný MSM Telový Gél

Aloe Vera
Relaxačné Hrejivé Mlieko

Rýchlo sa vstrebávajúci gél so
60 % Aloe Vera, s listami
z medvedice lekárskej,
výťažkom z vŕbovej kôry
a biologicky významnou
zlúčeninou síry MSM.
S chladivým účinkom.

Mierne hrejivé a ošetrujúce
mlieko so 45 % gélu z Aloe
Vera, éterickými a prírodnými
vyživujúcimi olejmi. Pomáha
uvoľniť svalové napätie.

TIPY ODBORNÍKA

„So správnymi živinami môžete
dosiahnuť veľké úspechy pri snahe zostať aktívny a pohyblivý.
Uvedomelé stravovanie spolu s
pohybom a zdravým životným
štýlom je ideálna kombinácia
pre dostatok energie.“
Dr. Sven Werchan,
odborník na výživu

POHYB

ZMENA ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

• Pohybujte sa ideálne tak, aby ste šetrili
kĺby, a zároveň posilnili svaly.

• Keď sa budete ďalej rozvíjať, Vaša hlava
bude v kondícii a budete mať chuť
do života. Inšpirujte sa každý deň.

• Jemne rozhýbte Vaše kĺby a uvoľnite
väzivo: otvárajte a zatvárajte ruky.
Môžete striedavo krúžiť hlavou,
chodidlami a plecami.
• Hoci to vyzerá smiešne: pri chôdzi
sa pohupujte v bokoch. Tak
skvele uvoľnite dolnú časť
chrbta.

STRAVA
• Vyvážená strava môže
výrazne prispieť k celkovej
pohode alebo iniciovať
či urovnať procesy v tele.

• Čítajte! Či už fikciu, alebo odbornú
literatúru: dôležité je, že sa necháte
strhnúť, dozviete sa niečo nové
a rozšírite si obzory.

• Každý deň začnite ovocím. Ak
budete jesť to, čo práve ponúka
sezóna, výber nebude nikdy nudný.
• Všetci hovoria o superpotravinách. Sú
veľmi bohaté na cenné látky. Pridajte do
müsli chia semienka alebo bobule kustovnice.

• Môžete to samozrejme robiť
aj vedome: užite si nové
skúsenosti, naučte sa
nový jazyk alebo
získajte nové
zručnosti.
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True Beauty
ZÁKLADNÉ RIEŠENIE

True
Beauty
MLADISTVÁ KRÁSA
OD HLAVY AŽ PO PÄTY

Chcete byť mladistvo krásna bez toho, aby ste museli niečo skrývať? Bez ohľadu
na vek? Prirodzený a zdravý vzhľad je ideálom krásy č. 1. Prísun vyváženej stravy je
základ. LR LIFETAKT True Beauty sa postará o mladistvú krásu od hlavy až po päty1-5.

Tajomstvo mladistvej krásy
Cítiť sa dobre aj nenamaľovaná a pritom vyzerať sviežo a mladistvo? To je predstava mnohých žien. Prirodzený a zdravý vzhľad je ideálom krásy č. 1, ale v dnešnej uponáhľanej dobe mnohé ženy nemajú dostatok času sa starať o svoju krásu.
Okrem toho na zachovanie krásy je nevyhnutný aj optimálny prísun živín, ktorého
nedostatok sa na vzhľade prejaví už v mladosti. Podobne sa na vzhľade negatívne
prejavia aj vplyvy okolitého prostredia a hektický životný štýl.
Navyše v staršom veku telo nedokáže potrebné živiny produkovať alebo zužitkovať v dostatočnom množstve. Bez ohľadu na vek LR LIFETAKT True Beauty
ponúka jedinečné a jednoduché riešenie, ktoré procesy potrebné na zachovanie
krásy aktivuje do hĺbky a okrem toho preventívne chráni pred hlavnými príčinami
starnutia. Pre prirodzenú krásu, ktorá pretrvá1-5.
LR LIFETAKT 5in1 Beaut Elixir splní všetkých 5 želaní krásy v jednej dávke
a ponúkne dennú dávku krásy v jednej praktickej ampulke:
1. Mladistvý vzhľad s potlačením vrások1
2. Čistú a zdravú pokožku bez podráždenia1
3. Pevnú postavu so zmiernenými prejavmi celulitídy2
4. Zdravé a lesklé vlasy3
5. Pevné a zdravé nechty4

JEDINEČNÝ NA TRHU: DVOJITÝ KOMPLEX
COMPLEX Active
Aktívny komplex aktivuje procesy pre krásu a bojuje proti prejavom starnutia1-5.
Zjednocuje najznámejšie a najdôležitejšie látky pre krásu v najvyššej koncentrácii:
• 2,5 g kolagénových peptidov
• 50 mg kyseliny hyalurónovej
• meď
• zinok
• 9 vitamínov vo vysokej koncentrácii: 100 % vitamínu E, tiamínu, riboﬂavínu,
niacínu, vitamínu B6, biotínu, vitamínu B12, vitamínu C v dennej dávke* a 75 %
vitamínu A v dennej dávke*
COMPLEX Preventive
Preventívny komplex chráni zvnútra pred vplyvmi životného prostredia a odďaľuje
prejavy starnutia. Spája najdôležitejšie látky vďaka sile prírody:
• 20 % Aloe Vera gélu
• výťažok z červených pomarančov
• výťažok z čučoriedok
• výťažok z rozchodnice ružovej
• výťažok zo zeleného čaju
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True Beauty
INDIVIDUÁLNE DOPLNKOVÉ
PRODUKTY

LR ZEITGARD
Anti-Age systém Séria

LR ZEITGARD Systém
na čistenie pleti Séria

Aloe Vera
Zoštíhľujúca Séria

Aloe Vera Nutri-Repair
Séria vlasovej starostlivosti

LR COLOURS Séria
starostlivosti o nechty

Chcete mať mladistvú
pružnú pleť a menej
vrások?

Chcete mať zdravú, farebne
vyrovnanú pleť?

Chcete mať pevnejšiu
postavu s minimálnymi
prejavmi celulitídy?

Chcete mať zdravé lesklé
vlasy?

Chcete mať pevné a zdravé
nechty?

Prípravky na vlasy LR ALOE VIA
s jedinečnou kombináciou
Aloe Vera gélu a 7 prírodných
olejov vlasom dodajú výživné
látky, posilnia ich, zregenerujú
a ochránia pred lámaním.

Šetrné ošetrenie s cennými
olejmi a vitamínmi ponúka LR
COLOURS Sérum na ruky a
nechty. Nail Therapy nechty ošetrí
a zlepší ich pružnosť a pevnosť.

LR ZEITGARD Anti-Age systém
sa vďaka unikátnej technológii
striedania tepla a chladu postará
o efektívny transport účinných
látok pôsobiacich proti starnutiu
do vrstvy pokožky.

Vďaka špeciálnej oscilačnej technológii
LR ZEITGARD Systém čistenia pleti
zaistí šetrné hĺbkové čistenie - až 10x
účinnejšie než bežné čistenie10.
10
Vedecká štúdia renomovaného inštitútu
Dermatest GmbH. Obdobie aplikácie:
6 týždňov (koniec januára až začiatok
marca 2015), počet testovaných: 40.

LR ALOE VIA sa vďaka Aloe Vera
postará o zvýraznenú siluetu tela
s pekne vyrysovanými plecami,
stehnami, zadkom aj bruškom.

Vedecky podložené pôsobenie do hĺbky
biotínu, B12, C a zinku ako esenciálneho stopového prvku1

1. MLADISTVÝ VZHĽAD S OBMEDZENÍM VRÁSOK
• Redukcia vrások vďaka vitamínu C1a hĺbkovo pôsobiace
kolagénové peptidy6
• O 15 % pružnejšia pokožka vďaka účinným kolagénovým peptidom7
• Aloe Vera gél, výťažok z červených pomarančov,
rozchodnice ružovej a zeleného čaju chránia pred príčinami starnutia pleti, napr. UV žiarením

2. ČISTÁ A ZDRAVÁ PLEŤ BEZ PRÍZNAKOV PODRÁŽDENIA
• Ochrana pred vplyvmi vonkajšieho prostredia vďaka
výťažku z čučoriedok a vitamínu E5
• Lepšia funkcia a pigmentácia pokožky pomocou vďaka
koncentrácii vitamínov A, E, tiamínu, riboﬂavínu, niacínu, B6,

3. PEVNÉ TELO A MENEJ CELULITÍDY
• Kolagénové peptidy zvyšujú odolnosť pokožky a preukázateľne redukujú celulitídu8
• Meď2 a Aloe Vera gél spevňujú väzivové tkanivá

4. VITÁLNE LESKLÉ VLASY
• Biotín posilňuje vlasy a podporuje ich rast zvnútra3
• Meď zaisťuje normálnu pigmentáciu vlasov a dodáva im
lesk3

5. SILNÉ ZDRAVÉ NECHTY
• Kolagénové peptidy preukázateľne urýchľujú rast nechtov. Poškodenie nechtov sa znižuje až o 42 %9
• Zinok nechty spevňuje4

* Denné referenčné hodnoty príjmu podľa Nariadenia EÚ 1169/2011
** Referenčná hodnota príjmu nie je stanovená.
6
1

2
3

4
5

Biotín, zinok, vitamín A, riboﬂavín a niacín prispievajú k udržaniu zdravej
pokožky. Meď prispieva k zdravej pigmentácii pokožky. Vitamín C prispieva
k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii pokožky.
Meď prispieva k udržaniu zdravých spojivových tkanív.
Biotín a zinok prispievajú k udržaniu zdravých vlasov. Meď prispieva k zdravej
pigmentácii vlasov.
Zinok prispieva k udržaniu zdravých nechtov.
Vitamín E prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Tiamín

7

8

9

True Beauty
TIP ODBORNÍKA

„Všestranná starostlivosť o krásu sa začína zdravým stravovaním, je doplnená vhodnou rutinnou
starostlivosťou o zovňajšok a účinným 5in1
Beauty Elixir pre krásu zvnútra. Spolu s dostatkom pohybu a vyváženým životným
štýlom dosiahnete najlepšie a dlhodobé
výsledky.“
Dr. Swen Werchan,
odborník na výživu

prispieva k správnej látkovej premene. Vitamíny B6 a B12 prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy.
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113-119. Citeľná redukcia
vrások a zvýšená koncentrácia kolagénu v koži po 4 týždňoch užívania. Testované na 100 ženách vo veku medzi 45 a 65 rokmi.
Proksch et al., Skin Pharmacol Physiol; 27: 47-55. O 15 % pružnejšia pokožka
po 4 týždňoch užívania. Testované na 69 ženách vo veku medzi 35 a 55 rokmi.
Schunk et al., 2015, Journalof Medicinal Food; 18 (12): 1340-1348. Výrazná
redukcia celulitídy už po 3 mesiacoch a vyššia odolnosť pokožky po 6 mesiacoch užívania. Testované na 105 ženách vo veku medzi 25 a 50 rokmi.
Testované na 25 ženách vo veku medzi 18 a 50 rokmi.
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PREHĽAD FAKTOV O ÚČINKOCH
VITAMÍNOV A MINERÁLOV
Biotín
• prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie
• prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému
• prispieva k správnej látkovej premene makronutrientov
• prispieva k správnej funkcii psychiky
• prispieva k udržaniu zdravých vlasov
• prispieva k zachovaniu zdravých slizníc
• prispieva k udržaniu zdravej pokožky
Draslík
• prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému
• prispieva k správnemu fungovaniu svalov
• prispieva k udržaniu normálneho krvného tlaku
Vápnik
• prispieva k normálnej zrážanlivosti krvi
• prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie
• prispieva k normálnemu fungovaniu svalov
• prispieva k správnej neurotransmisii
• prispieva k správnemu fungovaniu tráviacich enzýmov
• je potrebný na udržanie zdravých kostí
• je potrebný na udržanie zdravých zubov
Chróm
• prispieva k správnej látkovej premene makronutrientov
• prispieva k udržaniu normálnej hladiny glukózy v krvi
Meď
• prispieva k udržaniu zdravých spojivových tkanív
• prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie
• prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému
• prispieva k zdravej pigmentácii vlasov
• prispieva k správnemu prenosu železa v tele
• prispieva k zdravej pigmentácii pokožky
• prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému
• prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom
Železo
• prispieva k správnej kognitívnej funkcii
• prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie
• prispieva k správnej tvorbe červených krviniek a hemoglobínu
• prispieva k správnemu prenosu kyslíka v tele
• prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

• prispieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania
• zohráva úlohu v procese delenia buniek
Horčík
• prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy
• prispieva k rovnováhe elektrolytov
• prispieva k k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie
• prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému
• prispieva k správnemu fungovaniu svalov
• prispieva k normálnej syntéze bielkovín
• prispieva k správnej funkcii psychiky
• prispieva k udržaniu zdravých kostí
• prispieva k udržaniu zdravých zubov
Vitamín D
• prispieva k správnemu vstrebávaniu / využitiu vápnika a fosforu
• prispieva k normálnej hladine vápnika v krvi
• prispieva k správnemu fungovaniu svalov
• prispieva k udržaniu normálnej činnosti svalov
• prispieva k udržaniu zdravých zubov
• prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému
• zohráva úlohu v procese delenia buniek
Niacín
• prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie
• prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému
• prispieva k správnej funkcii psychiky
• prispieva k zachovaniu zdravých slizníc
• prispieva k udržaniu zdravej pokožky
• prispieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania
Kyselina pantoténová
• prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie
• prispieva k správnej syntéze a látkovej premene steroidných hormónov,
vitamínu D a niektorých neurotransmiterov
• prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy
• prispieva k zdravej duševnej výkonnosti
Tiamín
• prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie
• prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému
• prispieva k správnej funkcii psychiky
• prispieva k správnej funkcii srdca
Riboﬂavín (vitamín B2)
• prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie
• prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému
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• prispieva k zachovaniu zdravých slizníc
• prispieva k udržaniu zdravých červených krviniek
• prispieva k udržaniu zdravej pokožky
• prispieva k udržaniu dobrého zraku
• prispieva k správnej látkovej premene železa
• prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom
• prispieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania
Vitamín A
• prispieva k správnej látkovej premene železa
• prispieva k zachovaniu zdravých slizníc
• prispieva k udržaniu zdravej pokožky
• prispieva k udržaniu dobrého zraku
• prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému
• zohráva úlohu v procese špecializácie buniek
Vitamín E
• E prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom
Vitamín B12
• prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie
• prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému
• prispieva k správnej látkovej premene homocysteínu
• prispieva k správnej funkcii psychiky
• prispieva k správnej tvorbe červených krviniek
• prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému
• prispieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania
• zohráva úlohu v procese delenia buniek
Vitamín B6
• prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie
• prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému
• prispieva k správnej látkovej premene homocysteínu
• prispieva k normálnej látkovej premene bielkovín a glykogénu
• prispieva k správnej funkcii psychiky
• prispieva k správnej tvorbe červených krviniek
• prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému
• prispieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania
• prispieva k regulácii hormonálnej činnosti

• prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii pokožky
• prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii zubov
• prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie
• prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému
• prispieva k správnej funkcii psychiky
• prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému
• prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom
• prispieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania
• prispieva k regenerácii redukovanej formy vitamínu E
• zvyšuje vstrebávanie železa
Selén
• prispieva k správnej spermatogenéze
• prispieva k udržaniu zdravých vlasov
• prispieva k udržaniu zdravých nechtov
• prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému
• prispieva k správnemu fungovaniu štítnej žľazy
• prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom
Zinok
• prispieva k správnej látkovej premene kyselín a zásad
• prispieva k správnej kognitívnej funkcii
• prispieva k správnej syntéze DNA
• prispieva k plodnosti a správnej reprodukčnej funkcii
• prispieva k správnej látkovej premene makronutrientov
• prispieva k správnej látkovej premene mastných kyselín
• prispieva k správnej látkovej premene vitamínu A
• prispieva k udržaniu zdravých kostí
• prispieva k udržaniu zdravých vlasov
• prispieva k udržaniu zdravých nechtov
• prispieva k udržaniu zdravej pokožky
• prispieva k udržaniu normálnej hladiny testosterónu v krvi
• prispieva k udržaniu dobrého zraku
• prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému
• prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom
• zohráva úlohu v procese delenia buniek

Vitamín C
• prispieva k udržaniu správneho fungovania imunitného systému počas
intenzívnej telesnej námahy a po nej
• prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii krvných ciev
• prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii kostí
• prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii chrupaviek
• prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii ďasien
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PRODUKTY PRE KRÁSU
V LR Health & Beauty sa zdravie a krása snúbi tiež v kozmetických produktoch.
Ponúkame Vám prvotriednu kvalitu, ktorá podčiarkne Váš prirodzený pôvab, ale
pritom sa o Vaše telo aj pleť profesionálne stará.
Prečo je pestovaný vzhľad rovnako dôležitý ako pevné zdravie? To, ako vyzeráme,
úzko súvisí s našou náladou a psychickou pohodou. Ak nie sme spokojní sami
so sebou, ťažko sa nám podarí oslniť a urobiť dojem na niekoho iného. Ak máme
kladný vzťah k sebe samým, okolie to na nás dobre spozná a my šírime okolo seba
úsmevy a príjemne "nákazlivý optimizmus". Kladný vzťah k vlastnému zovňajšku
a zdravé sebavedomie majú väčšiu moc, než by sa mohlo zdať. Často Vám môžu
otvoriť dvere, ktoré sú pre všetkých nenápadných, „šedých“ a zamračených uchádzačov uzavreté. Vzhľad je totiž tým prvým, čo si na nás okolie všíma.
Kozmetické prípravky väčšinou sľubujú zázraky za premrštené ceny. Kvalita ale
nespočíva v cene. Všimnite si, že najdrahšie kozmetické produkty poznáte z televíznej a tlačenej reklamy. Za krém priemernej kvality potom zaplatíte dvojnásobok, aby bola jeho propagácia pokrytá. LR k svojim zákazníkom pristupuje inak.
S našimi výrobkami sa v masových reklamách nestretnete. Peniaze, ktoré by zhltli
nákladné televízne reklamné kampane, radšej investujeme do kvality a inovácie.
Všetky naše produkty vznikajú v spolupráci s dermatológmi a sú na prírodnej
báze. Za svoje peniaze tak nedostanete výrobok, ktorý je hviezdou nablýskanej
reklamy, ale ten, ktorý je skutočne kvalitný.

TELO – NÁŠ OCHRANNÝ PLÁŠŤ
Pokožka je veľmi dôležitý orgán, ktorý vyžaduje perfektnú starostlivosť. Predstavme
si ju ako brnenie, ktoré chráni naše telo – ak sa nebudeme o neho starať a pravidelne
ho premazávať, neuchráni nás. Ľudská pokožka je osídlená miliónmi mikroorganizmov
a baktérií. Pri nedostatočnej ochrane môžu preniknúť pod povrch a zaviniť miestnu infekciu. Následkom nedostatočnej starostlivosti môže byť tiež napadnutie rôznymi parazitmi.
Iba neporušená pokožka predstavuje pre choroboplodné zárodky nepriepustnú
bariéru. V opačnom prípade nám dáva svoju nespokojnosť najavo – je podráždená, šupinatí sa, červenie a stráca veľké množstvo vody.
Aby pokožka celého tela fungovala ako účinný štít, potrebuje dôkladnú starostlivosť. To je ale ťažké, pretože dlhým sprchovaním a kúpeľmi pokožku vysušujeme.
Riešením nie je prestať si ich dopriavať. Riešením je používať kvalitné mydlá, peny
do kúpeľa a následne aj telové krémy alebo oleje.
Najvhodnejšia je kozmetika bez konzervantov, parabénov a bez parfumácie.
Presne takú Vám ponúka LR Health & Beauty, samozrejme v nemeckom štandarde kvality. Z našich produktov si vyberie každý.
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LR ALOE VIA – CESTA K PRIRODZENE
KRÁSNEJ POKOŽKE
Vyživujúca a regeneračná sila Aloe Vera Vás podporí na ceste k prirodzene krásnej a
zdravej pokožke – to je LR ALOE VIA. Či už mladý alebo starší, v našom sortimente
nájde každý to pravé pre potreby svojej pokožky. Vy aj Vaši blízki tak budete komplexne, od hlavy až k pätám, vybavení tým najlepším z Aloe Vera.
Vysoké podiely Aloe Vera, osvedčená kombinácia účinných látok a prirodzená sila
cenných bio extraktov stojí za jedinečnou a rozmanitou starostlivosťou o pokožku
LR ALOE VIA:
• regeneruje
• hydratuje
• upokojuje
• 100% bez parabénov a minerálnych olejov
Vysoký obsah Aloe Vera pre intenzívnu starostlivosť a regeneráciu.

Obohatené o vyživujúce bio výťažky.

Mimoriadne jemné a účinné ošetrenie bez pridaných parabénov
a minerálnych olejov.

Náš Aloe Vera Gél je priebežne testovaný renomovaným International Aloe Science Council (IASC), a to od pestovania až po spracovanie.

Renomované, nezávislé inštitúty Dermatest a Derma Consult preukázali pri všetkých produktoch Aloe Vera znášanlivosť pokožky.

Vďaka unikátnej kombinácii Aloe Vera a bio extraktov bolo 28
LR ALOE VIA produktov nahlásených k patentovaniu.
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ŠIROKÝ VÝBER STAROSTLIVOSTI S ALOE VERA OD HLAVY AŽ K PÄTÁM
Regenerácia a starostlivosť
Vyskúšajte prirodzené regeneračné sily Aloe Vera na zvlášť citlivej alebo namáhanej pokožke. LR ALOE VIA produkty k pokožke priľnú ako ochranný ﬁlm, ochladia
ju, upokoja a dajú impulz k jej regenerácii.

LR ALOE VIA
Špeciálna starostlivosť

LR ALOE VIA
Ústna a zubná starostlivosť

Pre pocit zdravej
pokožky

Pre krásny a zdravý
úsmev

Individuálna starostlivosť a ochrana
Aloe Vera je skutočný multitalent. Nepôsobí len regeneračne a hydratačne, ale má
tiež protizápalové účinky. Tento talent si skrátka zamiluje celá rodina.

LR ALOE VIA
Starostlivosť o vlasy

LR ALOE VIA
Starostlivosť pre mužov

LR ALOE VIA
Detská starostlivosť

Pre žiarivé
a hebké vlasy

Pre sviežu
a ošetrenú mužskú pokožku

Pre jemne chránenú
detskú pokožku

Čistenie a starostlivosť
Aloe Vera je špecialistom na rovnomernú hydratáciu pokožky. LR Aloe Vera Hydratačný Krémový Gél ALOE VIA
A
pleť rozžiari a jemne sa o ňu stará, aby ste sa po celý deň cítili sviežo.

LR ALOE VIA
Starostlivosť
a čistenie tváre

LR ALOE VIA
A
Starostlivosťť a očista
tela

Pre žiarivo krásnu
pleť

Pre znateľne hebkú
ebkú
pokožku

LR ALOE VIA
Ochrana proti slnku
Pre zdravú pokožku,
chránenú proti slnku
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LR ALOE VIA ŠPECIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
LR ALOE VIA Špeciálna starostlivosť mimoriadne upokojuje a regeneruje pokožku, rovnako ako aj podráždenie pokožky. Produkty LR ALOE VIA priľnú k pokožke ako
ochranný ﬁlm, ochladia ju a upokoja. Pritom napomôžu jej regenerácii vďaka špeciálnym komplexom účinných látok a upokojujúcim bylinným esenciám.

Aloe Vera Sprej prvej pomoci
Obsah: 400 ml
Podiel Aloe Vera: 83 %
Predajné argumenty
• so silnou kombináciou 83 % Aloe Vera gélu a 12 bylinných esencií
• priľne k namáhanej pokožke ako ochranný ﬁlm
• upokojuje a ochladzuje
• pokožka sa regeneruje a vracia sa jej prirodzená rovnováha
Použitie
• Na namáhanú, poranenú alebo podráždenú pokožku – Sprej prvej pomoci rýchlo uľavuje pri
rezných poraneniach, odreninách, pomliaždeninách, opuchoch, pri bolestiach v krku, začínajúcej
či chronickej nádche, pri zdurených slizniciach, bolestiach zubov, pri boji s oparmi, pri ekzémoch,
gynekologických mykózach, akné, v boji s lupinami, so zápalmi pokožky, atď. Sprej tiež upokojuje
podráždenie od slnka, poštípanie hmyzom či popáleniny.
• Po holení a depilácii – v dôsledku častého holenia je mužská pleť často podráždená a vyžaduje
hydratáciu. Po každom holení preto naneste na pleť namiesto klasickej vody po holení Sprej prvej
pomoci. Rovnakým spôsobom sa odporúča aplikácia po dámskej depilácii. V oboch prípadoch
sa po aplikácii pokožka krásne upokojí.
• Pre unavenú pleť – zo vzdialenosti cca 30 cm nastriekajte Sprej na tvár, krk a dekolt. Pleť okamžite získa sviežosť a lesk. Vyhnite sa aplikácii v okolí očí!
• Mastná pokožka hlavy – Sprej jemne vmasírujte krúživými pohybmi do pokožky hlavy.
Aloe Vera Sprej prvej pomoci bol testovaný spoločnosťou Dermatest GmbH na 30 ženách vo veku
30 až 50 rokov, a to v období dvoch týždňov v októbri 2007.
• 100 % testovaných osôb potvrdzuje, že po použití Aloe Vera Spreja prvej pomoci dochádza ku
zmierneniu podráždenia pokožky
• 100 % testovaných osôb potvrdzuje, že Sprej prvej pomoci zmierňuje svrbenie
• 100 % testovaných osôb potvrdzuje, že po aplikácii Spreja prvej pomoci dochádza ku upokojeniu pokožky

"Bylinky z babičkinej záhradky" – 12 extraktov a ich pôsobenie

Extrakt z eukalyptu: čistiaci
a stimulujúci účinok

Extrakt z harmančeka:
upokojuje pokožku,
antiseptický účinok

Extrakt z boráku
lekárskeho: čistiaci
a spevňujúci účinok

Extrakt zo smotánky
lekárskej: osviežujúci,
regeneračný

Extrakt z rebríčka: čistí
a regeneruje pokožku

Extrakt z nechtíka
lekárskeho: regeneruje
pokožku, chráni
a zlepšuje krvný obeh

Extrakt z tymianu:
antioxidačný
a čistiaci účinok

Extrakt z mučenky: odstraňuje
voľné radikály, zjemňuje
podráždenie, antioxidačný,
čistiaci, upokojujúci,
ochranný účinok

Extrakt z červeného
santalového dreva:
chladiaci účinok

Extrakt zo šalvie: čistiaci,
stimulujúci, antioxidačný
účinok

Extrakt z propolisu:
antibakteriálny
a antimikrobiálny účinok

Extrakt z koreňa zázvoru:
zvyšuje prietok krvi,
stimulačný účinok

Ďalšie možnosti
Sprej je v predaji tiež v 150 ml balení v Aloe Vera Boxe prvej pomoci pre starostlivosť o pokožku.
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Propylene Glycol, Aqua (Water), Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Allantoin, Potassium Sorbate, Tocopherol, Achillea Millefolium Flower/Leaf/Stem Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Extract, Taraxacum Ofﬁcinale (Dandelion) Rhizome/Root Extract, Borago Ofﬁcinalis Extract, Thymus Vulgaris (Thyme) Leaf Extract, Zingiber
Ofﬁcinalis (Ginger) Root Extract, Salvia Ofﬁcinalis (Sage) Leaf Extract, Passiﬂora Incarnata Extract, Calendula Ofﬁcinalis Flower
Extract, Lactic Acid, Sodium Hydroxide, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Pterocarpus Santalinus Wood Extract,
Propolis Extract, Sodium Benzoate, Citric Acid.

TIP ODBORNÍKA

"Účinná kombinácia Aloe Vera a 12 vybraných osvedčených
bylinných extraktov s mnohostranným využitím. Nepostrádateľná súčasť domácej lekárničky."
MUDr. Tomáš Kampe
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Aloe Vera Hydratačný gélový koncentrát
Obsah: 100 ml
Podiel Aloe Vera: 90 %
Predajné argumenty
• 90 % Aloe Vera gél
• okamžite hydratuje a ochladzuje
• zlepšuje pružnosť pokožky
• rýchle a intenzívne ošetrenie
Použitie
• Upokojuje podráždenie – Hydratačný gélový koncentrát je vhodný ako obklad na rôzne typy
opuchov. Upokojuje pri bodnutí hmyzom a ochladzuje pri spálení slnkom.
• Úľava pre suchú pleť – Hydratačný gélový koncentrát je ideálny pre suchú a atopickú pokožku.
Upokojuje jej podráždenie. Aplikujte ho na postihnuté miesta a jemne vmasírujte.
• Podkladová báza – pre zvlhčenie a hladkosť pleti po celý deň. Pridajte kvapku Aloe Vera Koncentrátu do svojej podkladovej bázy, premiešajte a potom rovnomerne naneste na tvár.
• Úľava po opaľovaní – Hydratačný gélový koncentrát je ideálny pre pokožku podráždenú slnkom.
Najskôr postihnuté miesta ochlaďte studenou vodou, a potom aplikujte silnejšiu vrstvu Aloe Vera
Koncentrátu. Koncentrát pokožku ochladí a hydratuje, vďaka čomu jej poskytuje príjemnú úľavu.
Odporúčanie: pokiaľ je Vaša pokožka drsná a silne popraskaná, telové mlieko alebo krém často
nestačí. V takej chvíli je potrebná intenzívna hydratácia. Naneste pred svojou obvyklou starostlivosťou o tvár malé množstvo Aloe Vera Hydratačného gélového koncentrátu a ľahko vmasírujte.
Účinne ošetrí aj drobné rezné poranenia! Pri popáleninách pokožku najprv schlaďte pod studenou
tečúcou vodou a potom na sčervenané miesta naneste dostatočné množstvo Aloe Vera Hydratačného gélového koncentrátu. Gél príjemne upokojuje a dodáva pokožke potrebnú vlhkosť.
Vynikajúco pôsobí tiež na pokožku podráždenú slnkom!
Aloe Vera Koncentrát sa už niekoľkokrát veľmi osvedčil aj v boji s atopickým ekzémom, alergickými reakciami a ďalšími problémami špeciﬁckými pre citlivú pokožku. Pre konkrétne odporúčania
využite našu lekársku infolinku.
Aloe Vera Hydratačný gélový koncentrát bol testovaný spoločnosťou Dermatest GmbH na
30 ženách vo veku 30 až 49 rokov, a to v období dvoch týždňov v októbri roku 2007.
• 70 % testovaných osôb potvrdzuje, že pokožka je po jeho použitie na dotyk veľmi príjemná
• 67 % testovaných osôb potvrdilo, že ich koncentrát zbavil pocitu suchej pokožky
• 63 % testovaných osôb potvrdzuje, že pleť bola po Použitie Aloe Vera Koncentrátu okamžite
hydratovaná
Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera Sprej prvej pomoci naneste ešte pred použitím Hydratačného gélového koncentrátu.
Zvyšuje sa tak celková efektivita účinku.
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Allantoin, Lactic Acid, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate.
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Aloe Vera Ochranný krém s propolisom
Obsah: 100 ml
Podiel Aloe Vera: 79 %
Predajné argumenty
• 79 % Aloe Vera gélu a včelí vosk
• hustý krém pre starostlivosť o suchú a namáhanú pokožku
• intenzívne hydratuje a vyživuje
• posilňuje kožnú bariéru a vytvára na pokožke ochranný ﬁlm
• pocit upokojenej a uvoľnenej pokožky
Propolis je produkovaný včelami ako živicová hmota. Včely ho používajú ako stavebný materiál
úľov, pre jeho ochranu, utesnenie dier a trhlín. Propolis sa dobre zmiešava s Aloe Vera gélom. Je
zvlášť účinný v boji proti vysušenej pokožke a pôsobí skvele na pokožku vyžadujúcu špeciálnu
starostlivosť. Propolis sa skladá prevažne z prírodných živíc a z púčikov stromov. Ďalej obsahuje
včelí vosk, peľ, éterické oleje, stopové prvky a vitamíny.
Použitie
• Pri problémoch so suchou pokožkou – zmiešajte Aloe Vera Krém s propolisom s niekoľkými
kvapkami Aloe Vera Multifunkčného MSM telového gélu. Po 15 – 20 minútach premasírujte suché
a zrohovatené miesta na tele, napr. lakte alebo kolená. Pokožka tak lepšie vstrebe obsiahnuté
látky a bude znovu intenzívne hydratovaná. S Aloe Vera Krémom s propolisom si vychutnáte aj
wellness. Naneste ho ako masku na tvár a dekolt.
• Wellness – predovšetkým citlivá a vysušená pokožka potrebuje intenzívne zvlhčenie. Bude potom
mimoriadne mäkká, elastická a vláčna. Intenzívna maska na ruky: na noc naneste na ruky vrstvu krému
a nasaďte si bavlnené rukavice.
• Starostlivosť o nohy – v zime aj v lete sú naše nohy obzvlášť namáhané. Úzka a nepriedušná
uzavretá obuv môže spôsobovať problémy, rovnako tak ako chôdza bez topánok, napríklad na
kúpalisku. Aloe Vera Ochranný krém s propolisom je skvelý tiež v starostlivosti o nohy. Najprv
nastriekajte na nohy Aloe Vera Sprej prvej pomoci a pripravte ich tak na následnú starostlivosť.
Potom namasírujte nohy Aloe Vera Ochranným krémom s propolisom a nechajte voľne pôsobiť.
Vhodné súvisiace produkty
Pri špeciálnej starostlivosti o namáhanú pokožku nielen na nohách odporúčame použitie Aloe
Vera Hydratačného gélového koncentrátu a Aloe Vera Spreja prvej pomoci, popr. Aloe Vera Regeneračného krému Dermaintense.
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin, Cera Alba (Beeswax), Ethylhexyl Stearate, C10-18 Triglycerides, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Dimethicone, Olus (Vegetable) Oil, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/
Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, PEG-75 Stearate, Squalane, Tocopherol, Steareth-20, Ceteth-20, Parfum (Fragrance),
Ethylhexylglycerin, Allantoin, Propolis Extract, Polysorbate 60, Symphytum Ofﬁcinalis Root Extract, Lactic Acid, Helianthus Annuus (Sunﬂower) Seed Oil, Hexyl Cinnamal, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Limonene, Potassium Sorbate, Citric Acid, Butylphenyl Methylpropional, Sodium Benzoate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool,
Geraniol, Benzyl Benzoate, Beta-Carotene.
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Aloe Vera Relaxačné hrejivé mlieko

Aloe Vera Multifunkčný MSM telový gél

Obsah: 100 ml
Podiel Aloe Vera: 45 %

Obsah: 200 ml
Podiel Aloe Vera: 60 %

Predajné argumenty
• 45 % Aloe Vera gél
• prírodné esenciálne oleje: eukalyptus, libavková silica
• prírodné ochranné oleje: jojobový, olivový, marhuľový a sezamový
• hydratuje, ochraňuje a podporuje prekrvenie svalov
• svaly sa po aplikácii uvoľnia a pokožka sa schladí

Predajné argumenty
• 60 % Aloe Vera gélu, špeciálna MSM zlúčenina síry, listy medvedice a výťažok z vŕbovej kôry
• rýchlo sa vstrebávajúci, chladivý krémový gél pre namáhané svaly a kĺby
• pokožku vypína a dodáva jej pružnosť

Tento univerzálny produkt pre starostlivosť o pokožku má mierne hrejivý účinok a vlastnosti
ochranného krému.
Použitie
• Masáže – Aloe Vera Relaxačné hrejivé mlieko sa vďaka obsahu prírodných olejov skvele hodí
ako masážny krém. Pre optimálny účinok na pokožke najprv nastriekajte Aloe Vera Sprej prvej
pomoci. Pokožka tak získa vyššiu absorpčnú schopnosť.
• Inhalácie – pridajte do horúcej vody ľubovoľné množstvo Aloe Vera Relaxačného hrejivého mlieka a inhalujte paru. Hneď sa budete cítiť lepšie a uvoľnenejšie.
• Wellness – v zimnom období alebo po športovom výkone má človek často pocit straty energie.
Horúci alebo parný kúpeľ tváre sú potom tou správnou voľbou.
• Bolesti hlavy – už malé množstvo Relaxačného hrejivého mlieka na spánkoch a na šiji stačí
k tomu, aby zabránilo nepríjemnému tlaku v hlave. V prípade potreby väčšieho uvoľnenia ešte
jemne masírujte šiju. To podporuje cirkuláciu krvi a odstraňuje stuhnutie.

Použitie
• Ľudia s namáhanými kĺbmi a športovci – chladivý účinok na namáhané svaly a kĺby po športe
alebo po namáhavej práci.
Vhodné súvisiace produkty
Doplnky stravy Aloe Vera Drinking Gél Active Freedom alebo Active Freedom Kapsuly.
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Dimethyl Sulfone, Glycerin, Phenoxyethanol, Propylene Glycol,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Sodium Hydroxide, Salix Alba (Willow) Bark
Extract, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Bearberry (Arctostaphylos Uva Ursi) Leaf Extract, Sodium Hyaluronate,
Sodium Benzoate, Citric Acid, Potassium Sorbate.

Vhodné súvisiace produkty
Vyskúšajte tiež ostatné produkty
odukty Aloe Vera Špeciálnej
starostlivosti: Aloe Vera
a Hydratačný gélový koncentrát,
Aloe Vera Ochranný
nný krém s propoliso
propolisom, Aloe Vera Sprej
prvej pomoci,
ci, Aloe Vera Multifunkčný M
MSM telový gél alebo Aloe Vera Regeneračný krém Dermaintense.
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glyceryl Stearate,
Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Dimethicone, Ethylhexyl Stearate, Ceteareth-20, Eucylaptus Globulus Leaf Oil, Vanillyl
Butyl Ether, Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf Oil, Olea Europaea
(Olive) Fruit Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Cetyl Palmitate, Phenoxyethanol, Carbomer,
Ceteareth-12, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Ethylhexylglycerin,
Tocopherol, Menthol, Sodium Hydroxide, Lactic Acid, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate, Citric Acid, Limonene, Linalool.
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Aloe Vera Regeneračný krém Dermaintense
Obsah: 50 ml
Podiel Aloe Vera: 20 %
Predajné argumenty
• extra hustý krém pre mimoriadne namáhané kožné partie
• 20 % Aloe Vera gél a komplex účinných látok zložený z vitamínu B12, pupalkového oleja
a výťažku z mahónie
• upokojuje a intenzívne hydratuje, aktivuje regeneráciu pokožky a znižuje jej drsnosť, sčervenanie
a šupinatenie
• pokožka sa regeneruje a vracia sa jej prirodzená rovnováha
• bez parfumovaných olejov
Regeneračný krém Dermaintense bol vyvinutý špeciálne pre starostlivosť o veľmi suchú pokožku.
Inovatívny krém k ošetreniu extra namáhaných častí pokožky.
Použitie
Dermaintense nanášajte na očistenú pokožku niekoľkokrát denne v dostatočnom množstve
a rovnomerne rozotrite. Bez parfumu. Aloe Vera Regeneračný krém Dermaintense má vedecky
preukázané účinky. Spoločnosť Dermatest GmbH uviedla v máji 2010 výsledky merania účinkov
Aloe Vera Dermaintense na 20 dobrovoľníkoch počas 4 týždňov. Na základe dermatologicky objektívne merateľných kritérií bolo zistené, že:
• 81,8 % testovaných potvrdzuje zlepšenie textúry pokožky
• 40,1 % testovaných potvrdzuje zvýšenú produkciu kožného tuku
• 38,6 % testovaných potvrdzuje lepšie zvlhčenie pokožky
• 35,2 % testovaných potvrdzuje redukciu zrohovatenej pokožky
Výrobok prihlásený k patentovaniu: DE 10 2010 030 443.3
Ingredients: Aqua (Water), Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Aloe Barbadensis Gel, Glycerin, Sorbitan Stearate,
Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Alcohol denat., Methyl Glucose Sesquistearate, Hydrogenated Palm Kernel Glycerides,
Berberis Aquifolium Extract, Behenyl Alcohol, Palmitic Acid, Lecithin, Lauryl Alcohol, Hydrogenated Palm Glycerides, Acrylates//
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Stearic Acid, Myristyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Xanthan Gum, Cyanocobalamin, Citric Acid,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide.

TIP ODBORNÍKA

"Ideálny balíček troch originálnych špeciálnych produktov pre
hydratáciu a regeneráciu pokožky. Maximálna starostlivosť
doma aj na cesty."
MUDr. Tomáš Kampe
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LR ALOE VIA STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE TVÁRE
LR ALOE VIA Starostlivosť a čistenie tváre s Aloe Vera pre vyváženú hydratáciu. V kombinácii s vysokokvalitnými surovinami, akými je bio výťažok z olív v jedinečnej
receptúre denne zaisťuje správnu rovnováhu pleti. Nie je nič lepšie ako dobrý pocit z krásnej a zdravej pokožky.

Aloe Vera Multi-aktívny denný krém

Aloe Vera Regeneračný nočný krém

Obsah: 50 ml
Podiel Aloe Vera: 50 %

Obsah: 50 ml
Podiel Aloe Vera: 50 %

Predajné argumenty
• ľahká, príjemná textúra pre denné použitie
• 50 % Aloe Vera gél, bio výťažok z olív a hroznový olej
• poskytuje intenzívnu hydratáciu a udržuje prirodzenú rovnováhu pleti
• chráni pokožku pred vonkajšími vplyvmi
• pokožka je hladká a pleť žiari
• vhodný pre všetky typy pleti

Predajné argumenty
• 50 % Aloe Vera gél
• bio výťažok z olív a olivový olej
• vyživuje a regeneruje pleť
• zlepšuje prirodzené fungovanie pleti
• pokožka je svieža a vláčna
• vhodný pre všetky typy pleti

Použitie
Aplikujte každé ráno na vyčistenú pleť v oblasti tváre, krku a dekoltu. Aloe Vera Multi-aktívny denný
krém je tiež ideálny ako podklad pod make-up. Zanecháva pleť žiarivo hebkú na niekoľko hodín.

Použitie
Aplikujte každý večer na vyčistenú pleť v oblasti tváre, krku a dekoltu. Aloe Vera Regeneračný
nočný krém obsahuje veľa výživných zložiek a poskytuje pleti počas noci obzvlášť intenzívnu starostlivosť. Pokiaľ máte veľmi suchú pokožku a pravidelne bojujete s pocitmi nepríjemného napätia,
môžete používať tento bohatý Nočný krém tiež v priebehu dňa.

Vhodné súvisiace produkty
Odporúčame kombinovať so Zjemňujúcim očným krémom a Regeneračným nočným krémom
z radu LR ALOE VIA.
Výrobok prihlásený k patentova
patentovaniu: DE 10 2010 030 654.1
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Octyldodecyl Myristate, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Glycerin, Octocrylene, PEG-40 Stearate, C12-15 Alkyl Benzoate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Sodium Polyacrylate, Octyldodecanol, Vitis
Vinifera (Grape) Seed Oil, Glyceryl Stearate, Phenoxyethanol, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Phytosteryl Canola Glycerides, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Steareth-2, Parfum (Fragrance), Olea Europaea (Olive) Fruit
Extract, Ethylhexylglycerin, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Lactic Acid, Ethylhexyl Salicylate, Linalool, Citric Acid, Hexyl Cinnamal,
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Eugenol, Limonene, Sorbic Acid, CI 61570 (Green 5), CI 19140 (Yellow 5).

Vhodné súvisiace produkty
Odporúčame kombinovať s Multi-aktivním denným krémom a Jemným očným krémom z radu
LR ALOE VIA.
Výrobok prihlásený k patentovaniu: DE 10 2010 030 654.1
Ingredients: Aloe Ba
Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Cetearyl Isononanoate, Dimethicone, Isopropyl Isostearate, Squalane, Cetearyl Alcoh
Alcohol, Ethylhexyl Palmitate, Glycerin, Isostearyl Hydroxystearate, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate,
Cetearyl Glucoside, O
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Phenoxyethanol, PEG-6 Isostearate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Lecithin,
Lecith Pentylene Glycol, Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, Parfum (Fragrance), Sodium Hydroxide,
Ethylhexylglycerin, Po
Polysorbate 20, Alcohol, Retinol, Lactic Acid, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Linalool, Hexyl Cinnama
Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate,
Alpha-Isomethyl Iono
Ionone, Potassium Phosphate, Citronellol, Eugenol, Limonene, Sorbic Acid, CI 61570 (Green 5).
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Aloe Vera Jemný očný krém

Aloe Vera Hydratačný krémový gél

Obsah: 15 ml
Podiel Aloe Vera: 50 %

Obsah: 50 ml
Podiel Aloe Vera: 50 %

Predajné argumenty
• 50 % Aloe Vera gél
• bio výťažok z olív a haloxyl
• hydratuje
• redukuje kruhy pod očami a spevňuje pokožku
• oblasť v okolí očí je vypnutá a svieži
• vhodný pre každý typ pleti

Predajné argumenty
• 50 % Aloe Vera gél
• poskytuje intenzívnu hydratáciu a extra dávku sviežosti
• revitalizuje pleť a chráni ju pred voľnými radikálmi
• pokožka pôsobí sviežo a pleť žiari
• vhodný pre každý typ pleti

Ľahká textúra pre citlivú oblasť v okolí očí. Intenzívna hydratácia a vyživenie. Pomáha zmierňovať
prvé známky vrások a redukuje tmavé kruhy a vačky pod očami.
Použitie
Ráno a večer aplikujte malé množstvo krému na vyčistenú pleť okolo očí a ľahko rozotrite.
Vhodné súvisiace produkty
Odporúčame kombinovať s Multi-aktívnym denným krémom a Regeneračným nočným krémom
z radu LR ALOE VIA.
Výrobok prihlásený k patentovaniu: DE 10 2010 030 654.1
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Hydrogenated Polydecene, Hydrogenated Coco-Glycerides, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Sorbitol, Glyceryl Stearate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Phenoxyethanol,
Arginine, Dimethicone, Glycerin, Behenyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Carbomer, Palmitic Acid, Stearic Acid, Olea Europaea
(Olive) Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, Biosaccharide Gum-4, Lauryl Alcohol, Myristyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Parfum (Fragrance), Biosaccharide Gum-1, Steareth-20, Lactic Acid, Lecithin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, N-Hydroxysuccinimide, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl
Salicylate, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Hordeum Distichon (Barley) Extract, Disodium Rutinyl Disulfate, Melissa Ofﬁcinalis Leaf
Extract, Chrysin, Palmitoyl Tripeptide-1, Alpha-Isomethyl Ionone, Sorbic Acid, Sodium Citrate, Biotin.

Použitie
Aplikujte ráno a večer na vyčistenú pleť tváre, krku a dekoltu. Ideálny tiež ako podklad pod make-up.
Tip: Osviežujúcu gélovú textúru ocenia tiež muži. Vhodný je tiež pre osvieženie po opaľovaní.
Vhodné súvisiace produkty
Na vyčistenie pleti odporúčame použiť Aloe Vera Rozjasňujúcu pleťovú vodu alebo Aloe Vera
Harmonizujúce čistiace mlieko.
Výrobok prihlásený k patentovaniu: DE 10 2010 030 654.1
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Alcohol denat., Dimethicone, Glycerin, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Saccharide Isomerate, Ethylhexyl
Palmitate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Olea Europaea (Olive) Fruit
Extract, Silica, Ethylhexylglycerin, Butylene Glycol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Citric Acid,
Lactic Acid, Ethylhexyl Salicylate, Isoceth-10, Sodium Hydroxide, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde,
Hexyl Cinnamal, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Eugenol, Limonene, Sorbic Acid, Tocopherol, CI 61570 (Green 5), CI 19140 (Yellow 5).
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Aloe Vera Magic Bubble Mask
Obsah: 50 ml
Podiel Aloe Vera: 30 %
Predajné argumenty
• Detoxikačná maska s Bubble Booster zážitkom
• Hĺbkovo účinné čistenie a intenzívna hydratácia
• Odstráni z pleti šupinky kože a škodlivé čiastočky z okolitého prostredia
• Jednoduchá a príjemná aplikácia s takmer okamžitým účinkom
Cieľová skupina
Mladí, dynamickí, moderne založení ľudia – to zodpovedá cieľovej skupine našej masky Aloe Vera
Magic Bubble Mask. Nezávisle od typu pleti, či muž alebo žena, budú nadšení všetci, ktorí čistia
svoju pleť do hĺbky, intenzívne sa starajú o jej hydratáciu a ktorí chcú predísť ukladaniu ďalších
škodlivých látok. Prajete si žiarivo krásnu pleť? Potom je Aloe Vera Magic Bubble Mask pre Vás to
pravé a zároveň si pri tom užijete zábavy!
Vlastnosti
Detoxikácia – dôležitá téma aj pre pokožku, a najmä keď sa pozrieme na stále rastúce zaťaženie
životného prostredia, je naliehavo potrebná.
Každodenne útočia na našu pokožku tisíce škodlivín. Čiastočky nečistôt pokrývajú našu pokožku
neviditeľnou vrstvičkou, a to sťažuje dýchanie pokožky. Výfukové plyny, jemný prach, UV žiarenie
a elektrosmog spôsobujú vznik oxidačného stresu, a preto majú negatívne účinky na našu pokožku. Tie spôsobujú okrem iného suchú, unavenú a nečistú pleť. Predčasné starnutie a hlboké vrásky sú tiež nežiaducim dôsledkom. V oblasti výživy je detoxikácia neodmysliteľná už dlhšiu dobu
a nezabúda sa ani na nové trendy životného štýlu. Teraz zaplavuje táto vlna tiež trh s kozmetikou,
a to celkom oprávnene. LR získala prvotriednu zbraň proti škodlivým látkam a spája detoxikáciu
s čistením v novej inovácii – Aloe Vera Magic Bubble Mask. Kombinácia viac vysokoúčinných
zložiek – moderných, detoxikačných, účinných látok z Moringy a zázvoru, hydratačných účinkov
Aloe Vera a inovatívneho Bubble Booster, je na trhu jedinečná.

Použitie
• Vyčistite pleť LR ALOE VIA Čistiacim mliekom a Pleťovou vodou.
• Aplikujte Aloe Vera Magic Bubble Mask (raz až dvakrát týždenne – podľa potreby)
• Pred prvým použitím dobre pretrepte po dobu 10 – 15 sekúnd (alebo ak už nepočujete žiadny
zvuk).
• Naneste 3 dávky gélu z pumpičky na vyčistenú a suchú tvár. Vynechajte okolie očí a úst.
Nevmasírujte.
• Počas niekoľkých sekúnd sa gélová textúra zmení na hustú penu, ktorá stále prebubláva
– v závislosti na užívateľovi sa penová forma po určitej dobe úplne rozpustí alebo zostáva na
pokožke, kým zvyšky masky neodstránite.
• Nechajte pôsobiť 5 – 10 minút, potom opláchnite vlažnou vodou.
Ingredients: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Polydimethylsiloxane, Perﬂuorohexane, Glycerin, Butylene Glycol,
Cocamidopropyl Betaine, PEG-12 Dimethicone, Phenoxyethanol, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Parfum (Fragrance), Pentaﬂuoropropane, Perﬂuorodecalin,
Moringa Oleifera Seed Extract, Hedychium Coronarium Root Extract, Sodium Hydroxide, Sodium Chloride, Ethylhexylglycerin,
Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Disodium EDTA, Lactic Acid, Linalool, Hexyl Cinnamal, Citric Acid, Benzyl Salicylate, Disodium Phosphate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Potassium Sorbate, Limonene, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1)

Tieto unikátne zložky sú tajomstvom mágie a zaistia intenzívne čistenie a starostlivosť.
Bubble Booster: zvyšuje prísun kyslíka a významne sa podieľa na vzniku malých bubliniek, ktoré
posilňujú detoxikáciu a hydratáciu.
Výťažok z Moringy: odvádza z pokožky rozpustené čiastočky nečistôt a vytvára na povrchu
ochranný ﬁlm, ktorý zabraňuje ich ukladaniu.
Výťažok zo zázvoru: pochádza z voľne rastúceho zázvoru z Madagaskaru. Nielenže potiera voľné radikály, ale obsiahnuté antioxidanty tiež zabraňujú predčasnému starnutiu. Okrem hlbokých
čistiacich účinkov má Aloe Vera Magic Bubble Mask tiež anti-age efekt.
Aloe Vera: so svojím 30 % podielom zabezpečuje intenzívnu hydratáciu. Pleť je na dotyk jemná
a vláčna. Jedná sa o skvelý zážitok s produktom, ktorý pôsobí za krátku dobu, s veľmi jednoduchým a príjemným použitím a tiež kúpeľňa zostáva žiarivo čistá. Aloe Vera Magic Bubble Mask je
zážitkom pre všetky zmysly s trochou mágie – je vidieť, cítiť aj počuť!
Buble: akonáhle sa gélová textúra dotkne pokožky, zmení sa na malé bublinky a vytvorí silnú
vrstvu peny.
Šumí: účinné látky sa pustia do práce a spôsobia príjemné šumenie na Vašej pokožke.
Praská: jemné praskanie Vám prezradí, že cenné látky prenikajú hlboko do Vašej pokožky.
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Aloe Vera Hydratačná pleťová maska

Aloe Vera Pleťový peeling

Obsah: 75 ml
Podiel Aloe Vera: 50 %

Obsah: 75 ml
Podiel Aloe Vera: 50 %

Predajné argumenty
• 50 % Aloe Vera gélu
• bio výťažok z divokej ruže
• kombinácia aquaxylu a aquaprontu™
• dodáva pokožke až o 95 % viac hydratácie len za 3 minúty*
• zlepšuje pružnosť pokožky a poskytuje vyváženú hydratáciu
• pokožka pôsobí sviežo a žiarivo
• vhodná pre všetky typy pleti, predovšetkým však na suchú pokožku

Predajné argumenty
• 50 % Aloe Vera gélu
• bio výťažok z divokej ruže
• peelingové zrná na rastlinnej báze
• jemne odstraňuje šupinky suchej pokožky a stimuluje krvný obeh
• zjemňuje vzhľad pleti, bez toho aby narušil jej prirodzenú rovnováhu
• pokožka je na dotyk jemná a pleť žiari
• vhodný pre všetky typy pleti

* potvrdené na základe merania corneometrom uskutočnenom inštitútom Dermatest v januári 2017 na 20 respondentkách.

Použitie
Naneste primerané množstvo Aloe Vera Pleťového peelingu na vlhkú pleť a masírujte jemnými krúživými pohybmi. Vynechajte citlivú oblasť v okolí očí. Opláchnite vlažnou vodou. Potom aplikujte
záverečnú ošetrujúcu starostlivosť. Používajte 1–2 x týždenne. Vhodný tiež k použitiu na pokožku
v oblasti krku a dekoltu.

Použitie
Aplikujte dostatočné množstvo Hydratačnej pleťovej masky na vyčistenú pleť v oblasti tváre, krku
alebo dekoltu. Nechajte pôsobiť 3 minúty. Maska sa krásne vstrebe. Prípadné zvyšky masky odstráňte vatovým tampónom navlhčeným pleťovou vodou či tonikom.
Vhodné súvisiace
ace produkty
K vyčisteniu
u pleti odp
odporúčame použiť Aloe Vera Rozjasňujúcu pleťovú vodu alebo Aloe Vera Harmonizujúce
zujúce čistiace m
mlieko. Pre osvieženie pleti je vhodný Aloe Vera Hydratačný krémový gél. Ako
záverečnú starostlivosť odporúčame Aloe Vera Multi-aktívny denný krém.
Ingredients: Aloe Barbadensis LLeaf Juice, Aqua (Water), Glycerin, Ethylhexyl Stearate, Dicaprylyl Ether, Squalane, Silica,
Xylitylglucoside, Hydroxyethyl Acryla
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Olus (Vegetable) Oil, Sodium Polyacrylate, Anhydroxylitol, Tocopheryl Acetate,
Aceta
Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Tocopherol, Xylitol, Panthenol, Alcohol, Parfum
(Fragrance), Titanium Dioxide, Glycosp
Glycosphingolipids, Hordeum Vulgare Extract, Phenoxyethanol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethoxycaprylylsilane
Triethoxycaprylylsilane, Rosa Canina Fruit Extract, Polysorbate 60, Sodium Hydroxide, Glucose, Sodium
Hyaluronate, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Linalool, Hexyl Cinnamal,
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate.

Vhodné súvisiace produkty
Následná intenzívna starostlivosť v podobe Aloe Vera Multi-aktívneho denného krému.
Výrobok prihlásený k patentovaniu: DE 10 2010 030 654.1
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Polylactic Acid, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate,
Bambusa Arundinacea Stem Powder, Xanthan Gum, Jojoba Esters, Sodium Hydroxide, Parfum (Fragrance), Propylene Glycol, Citric
Acid, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Rosa Canina Fruit Extract, Tocopherol, Benzyl Alcohol,
Lactic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Triethylene Glycol, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde,
Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate, CI 77289 (Chromium Hydroxide Green).
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Aloe Vera Rozjasňujúca pleťová voda

Aloe Vera Harmonizujúce čistiace mlieko

Obsah: 200 ml
Podiel Aloe Vera: 50 %

Obsah: 200 ml
Podiel Aloe Vera: 50 %

Predajné argumenty
• 50 % Aloe Vera gélu
• bio výťažok z olív
• zbavuje póry zvyškov make-upu a každodenných nečistôt
• čistí, upokojuje a osviežuje pokožku
• hydratuje
• vhodná pre všetky typy pleti

Predajné argumenty
• 50 % Aloe Vera gélu
• bio výťažok z olív
• jemne pleť čistí a zbavuje ju make-upu a nečistôt
• zachováva prirodzenú hydratáciu pokožky
• vhodné tiež pre suchú a citlivú pleť

Použitie
Nanášajte na pleť každé ráno a večer pomocou vatového tampónu. Aplikujte na krk a dekolt,
vyhnite sa okoliu očí.
Vhodné súvisiace produkty
Pleť optimálne vyčistíte použitím Harmonizujúceho čistiaceho mlieka. Ako následnú starostlivosť
o pleť odporúčame použiť Multi-aktívny denný krém, Regeneračný nočný krém alebo Hydratačný
krémový gél.
Výrobok prihlásený k patentovaniu:
DE 10 2010 030 654.1
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glycerin,
Phenoxyethanol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-6 Caprylic/
Capric Glycerides, Panthenol, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Macrocystis Pyrifera (Kelp) Extract, Hydrolyzed Vegetable Protein, Rosa Canina Fruit Extract, PVP, Citric Acid, Linalool,
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal,
Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate, Biotin, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Eugenol, Limonene.

Použitie
Jedenkrát denne jemne rozotrite na vlhkú tvár, krk a dekolt. Vyhnite sa okoliu očí. Opláchnite
dostatočným množstvom vlažnej vody.
Vhodné súvisiace produkty
Pleť optimálne vyčistíte v kombinácii s použitím Rozjasňujúcej pleťovej vody. Ako následnú starostlivosť o pleť odporúčame použiť Multi-aktívny denný krém, Regeneračný nočný krém alebo
Hydratačný krémový gél.
Výrobok prihlásený k patentovaniu:
DE 10 2010 030 654.1
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glycerin,
Phenoxyethanol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-6 Caprylic/
Capric Glycerides, Panthenol, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Macrocystis Pyrifera (Kelp) Extract, Hydrolyzed Vegetable Protein, Rosa Canina Fruit Extract, PVP, Citric Acid, Linalool,
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal,
Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate, Biotin, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Eugenol, Limonene.

79

Lexikon_SK_2020_verze_02_2020.indd 79

25.2.2020 8:02:07

Aloe Vera Pleťové čistiace obrúsky
Obsah: 25 ks
Podiel Aloe Vera: 30 %
Predajné argumenty
• jemné mäkké a netkané čistiace obrúsky na tvár a ruky
• praktické aj na cestách
• 30 % Aloe Vera gélu
• bio výťažok z divokej ruže
• čistia pokožku dôkladne a jemne
• odstraňujú make-up, bez toho aby pleť vysušili
• vhodné pre všetky typy pleti
Použitie
Obrúsok vyberte z obalu a vyčistite pleť v oblasti tváre, krku a dekoltu. Obrúsok je určený k jednorazovému použitiu, po aplikácii ho vyhoďte do koša. Po vybratí obrúsku otvor znovu zalepte.
Predídete tým vysychaniu ostatných obrúskov.
Vhodné súvisiace produkty
Ako následnú starostlivosť o pleť odporúčame použiť Multi-aktívny denný krém alebo Regeneračný nočný krém.
Ingredients:
s: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Gel, Isopropyl Palmitate, Glycerin, Phenoxyethanol, Ceteth-20, Glyceryl Stearate, Potassium
tassium Sorbate, Steary
Stearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Tocopheryl
Acetate, Parfum (Fragrance), B
Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Jasminum Ofﬁcinale (Jasmine) Flower Extract, Benzyl Salicylate, Citronellol, Eugenol, Hexyl C
Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cy-clohexene
Carboxaldehyde, Alpha-Isomethy
Alpha-Isomethyl Ionone.
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LR ALOE VIA STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU TELA A ČISTENIE
Starostlivosť o telo a produkty pre čistenie LR ALOE VIA prinášajú osviežujúce čistenie, intenzívnu starostlivosť a cielené tvarovanie postavy s tým najlepším z Aloe Vera.
Špeciálne receptúry - podľa potreby jednotlivých typov pleti - pokožku jemne vyčistia, stabilizujú ju vďaka vyváženej hydratácii a k tomu vyhladzujú kontúry tela.

Aloe Vera Hydratačný telový balzam

Aloe Vera Regeneračná starostlivosť o chodidlá

Obsah: 200 ml
Podiel Aloe Vera: 69 %

Obsah: 100 ml
Podiel Aloe Vera: 30 %

Predajné argumenty
• ľahký, rýchlo sa vstrebávajúci telový balzam
• 69 % Aloe Vera gélu
• bio výťažok z magnólie
• vyživuje a intenzívne ošetruje
• zlepšuje rovnováhu hydratácie pokožky
• pokožka je jemne ošetrená
• vhodný pre všetky typy pleti

Predajné argumenty
• rýchlo sa vstrebávajúci krém na vysušenú a drsnú pokožku nôh
• 30 % Aloe Vera gélu zaisťuje vyrovnanú hydratáciu
• bio výťažok z magnólie, ktorý má antialergický, antibakteriálny a antioxidačný účinok
• regeneruje veľmi suchú, hrubú a mimoriadne vysušenú pokožku
• jojobový olej dodáva pokožke intenzívnu hydratáciu
• pokožka je hladká a krásne ošetrená

Použitie
Nanášajte podľa potreby ráno a/alebo večer na celé telo alebo na požadované miesta.
Vhodné súvisiace produkty
Perfektným doplnkom každodennej hygieny je Aloe Vera Ochranný deo roll-on alebo Vitalizačný
sprchový gél.
Výrobok prihlásený k patentovaniu: DE 10 2010 030 654.1
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Ethylhexyl Stearate, Aqua (Water), Glyceryl Stearate, Glycerin, Butyrospermum Parkii
(Shea) Butter, Dimethicone, Ceteareth-20, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Distarch Phosphate, Simmondsia Chinensis (Jojoba)
Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Cetyl Palmitate, Sodium Polyacrylate, Ceteareth-12, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopherol, Parfum (Fragrance), Magnolia Biondii Flower Extract, Sodium Hydroxide,
Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Hexyl Cinnamal, Limonene, Citric Acid, Butylphenyl Methylpropional, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Geraniol.

Použitie
Vmasírujte dostatočné množstvo krému do pokožky čistých nôh až do úplného vstrebania. Aplikujte podľa potreby.
Tip: Obzvlášť zjemňujúca kúra – na čisté nohy naneste väčšie množstvo Krému, použite bavlnené
ponožky a nechajte pôsobiť počas noci. Ráno bude pokožka krásne hebká.
Ingredients: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hydrogenated Polydecene, Glyceryl Stearate, Glycerin, Caprylic/
Capric Triglyceride, Ethylhexyl Stearate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Cetyl Alcohol, Hydrogenated Coco-Glycerides, Dimethicone, Octyldodecanol, PEG-75 Stearate, Panthenol, Sodium Acrylate/Sodium
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceteth-20, Steareth-20, Polyisobutene, Parfum (Fragrance), Magnolia Biondii Flower Extract, Allantoin, Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Echium
Plantagineum Seed Oil, Salicornia Herbacea Extract, Sodium Hydroxide, Sorbitan Oleate, Helianthus Annuus (Sunﬂower) Seed
Oil Unsaponiﬁables, Phenoxyethanol, Caprylyl/Capryl Glucoside, Ethylhexylglycerin, Maris Sal, Lactic Acid, Sodium Carrageenan, Citric Acid, Tocopherol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
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Aloe Vera Tvarujúci telový gél

Aloe Vera Korekčný telový krém

Obsah: 200 ml
Podiel Aloe Vera: 30 %

Obsah: 200 ml
Podiel Aloe Vera: 30 %

Predajné argumenty
• jednoducho vstrebateľný, osviežujúci gél k aplikácii na brucho, hornú časť
paží a stehná
• 30 % Aloe Vera gélu
• bio výťažok zo zeleného čaju
• komplex účinných látok Intenslim® zlepšuje pružnosť tkaniva
• pri pravidelnom používaní podporuje redukciu objemu brucha
• vhodný pre každý typ pleti

Predajné argumenty
• hustý krém na stehná a zadok
• 30 % Aloe Vera gélu
• bio výťažok zo zeleného čaju
• komplex účinných látok Legance®
• zlepšuje pružnosť a vláčnosť pokožky
• vonkajší vzhľad pokožky je rovnomernejší a hladší
• vhodný pre normálnu a suchú pokožku

Použitie
Aplikujte denne alebo podľa potreby na problematické oblasti tela, najlepšie po sprchovaní alebo po
kúpeli. Krúživými pohybmi, smerom zdola nahor, jemne vmasírujete do pokožky.
Vedecké štúdie* potvrdzujú účinky Tvarujúceho telového gélu:
• 100 % respondentiek potvrdilo, že majú lepší pocit z vlastnej pokožky
• 70 % potvrdilo, že pokožka pôsobí pružnejšie
• 70 % tvrdí, že
e po
pokožka vyzerá viditeľne vyhladenejšie a pevnejšie
* Vedecké štúdie
die uskutočne
uskutočnené inštitútom Dermatest v marci 2017 na 20 respondentkách pri každodennom použití v oblasti brucha.

Vhodné súvisiace prod
produkty
Pre následnú starostlivosť použite Aloe Vera Jemný krém alebo Aloe Vera Hydratačný telový balzam.
Ingredients: Aqua (Water), Aloe Bar
Barbadensis Leaf Juice, Hydrogenated Polydecene, Butylene Glyc
Glycol, Cyclopentasiloxane,
Globularia Cordifolia Callus Culture Extra
Extract, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Alcohol denat., Cyclohexasiloxane, Zingiber
Zerumbet Extract, Sodium Polyacrylate, Parfum (Fragrance),
Glycerin, Menthol, Caffeine, Xanthan Gum, Camellia Sinensis
(Green Tea) Leaf Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Trideceth-10, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Lactic Acid, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Citric Acid, Potassium Sorbate, CI 61570
(Green
(Gre
Green 5), CI 19140 (Yellow 5).

Použitie
Aplikujte dvakrát denne na problematické oblasti tela, najlepšie ráno a večer po sprchovaní alebo
kúpeli. Krúživými pohybmi, smerom zdola nahor, jemne vmasírujte do pokožky.
Vedecké štúdie* potvrdzujú rekonštrukčný účinok Telového Krému:
• 95 % respondentiek potvrdilo, že došlo ku zlepšeniu pocitu z pokožky
• pri 85 % všetkých respondentiek bolo pomocou objektívneho ultrazvukového testu preukázané
zlepšenie hustoty pokožky, čo je dôležitým kritériom pre pevnejšiu, hladšiu a pružnejšiu pokožku
• zlepšenie hustoty pokožky až o 70 %
* Vedecká štúdia uskutočnená v marci 2017 inštitútom Dermatest na 20 respondentkách pri každodennom použití
v oblasti stehien, vrátane objektívneho merania hlbokého tkaniva ultrazvukom (sonograﬁa).
Ingredients: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Glyceryl Stearate SE, Caprylic/ Capric Triglyceride, Cetearyl
Alcohol, Hydrogenated Polydecene, Butylene Glycol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cetyl Alcohol, Oleyl Erucate, Cetearyl Ethylhexaonate, Parfum (Fragrance), Sodium Polyacrylate, Sorbitol, Zingiber Zerumbet Extract, Camellia Sinensis (Green
Tea) Leaf Extract, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Isopropyl Myristate, Ethylhexylglycerin, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Citric Acid, Potassium Sorbate, CI 19140
(Yellow 5), CI 61570 (Green 5), CI 17200 (Red 33), CI 14700 (Red 4).
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Aloe Vera Jemný krém na ruky

Aloe Vera Extra hustý krém na ruky

Obsah: 75 ml
Podiel Aloe Vera: 35 %

Obsah: 75 ml
Podiel Aloe Vera: 40 %

Predajné argumenty
• rýchlo sa vstrebávajúci krém na ruky
• 35 % Aloe Vera gélu
• bio výťažok z nechtíka
• vyživuje a hydratuje
• ruky sú po ňom jemné a hebké
• vhodný pre každý typ pokožky

Predajné argumenty
• hustý, rýchlo sa vstrebávajúci krém pre veľmi namáhané a suché ruky
• 40 % Aloe Vera gélu
• bio výťažok z nechtíka
• intenzívne vyživuje a chráni pokožku
• podporuje regeneráciu vysušenej pokožky

Aloe Vera Jemný Krém na ruky šľachtí, vyživuje a upokojuje namáhané ruky každý deň. Kombinácia Aloe Vera a bio výťažku z nechtíka upravuje hydratáciu pokožky. Vďaka tomu budú aj drsné,
popraskané ruky opäť jemné a vláčne.
Použitie
Aplikujte podľa potreby, aj niekoľkokrát denne. Naneste primerané množstvo krému na ruky
a nechty a vmasírujte ho až do úplného vstrebania.
Vhodné súvisiace produkty
Pre veľmi drsnú a namáhanú pokožku rúk odporúčame použiť Aloe Vera Extra hustý krém na ruky.
Výrobok prihlásený k patentovaniu: DE 10 2010 030 654.1
Ingredients: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Stearate, Isopropyl Palmitate, PEG-20 Glyceryl Stearate,
Propylene Glycol, Ethylhexyl Stearate, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Glycerin, Carbomer,
Tocopheryl Acetate, Panthenol, Sodium Hydroxide, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Allantoin, Calendula Ofﬁcinalis Flower
Extract, Hexyl Cinnamal, Lactic Acid, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Potassium Sorbate, Citric Acid, Hydroxyisohexyl
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Sodium Benzoate, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Linalool, Sorbic Acid.

Použitie
Aplikujte podľa potreby aj niekoľkokrát denne. Naneste primerané množstvo krému na ruky
a nechty. Krém vmasírujte až do úplného vstrebania.
Účinné zložky
Bio extrakt z nechtíka poskytuje drsnej a popraskanej pokožke rúk intenzívnu ochranu a starostlivosť. Mandľový olej zaisťuje zjemnenie a zvláčnenie pokožky. Kombinácia rastlinných olejov
a skvalanu (botanický lipid, ktorý je identický s lipidmi ľudskej pokožky a je právom nazývaný „prírodný facelift“), palmové glyceridy a vitamín E dodávajú pokožke rúk veľmi kvalitnú starostlivosť.
Výrobok prihlásený k patentovaniu: DE 10 2010 030 654.1
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), PEG-20 Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin,
Isopropyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Squalane, Neopentyl Glycol Diheptanoate, C10-18 Triglycerides, Cetearyl Alcohol,
Phenoxyethanol, Carbomer, Panthenol, Sodium Hydroxide, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Sodium Polyacrylate, Tocopherol,
Calendula Ofﬁcinalis Flower Extract, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Sodium Benzoate, Hexyl Cinnamal, Lactic Acid, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Sorbic Acid,
Citric Acid, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Geraniol.
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Aloe Vera Vitalizačný sprchový gél

Aloe Vera Vlasový a telový šampón

Obsah: 250 ml
Podiel Aloe Vera: 35 %

Obsah: 250 ml
Podiel Aloe Vera: 35 %

Predajné argumenty
• osviežujúci sprchový gél na telo
• 35 % Aloe Vera gélu
• bio výťažok z kiwi
• dôkladné a jemné čistenie, ktoré zároveň hydratuje
• zanecháva prirodzený pocit sviežosti
• vhodný pre každý typ pokožky

Predajné argumenty
• osviežujúci sprchový gél na telo a vlasy
• 35 % Aloe Vera gélu
• bio výťažok z bambusu
• rýchle, jednoduché a efektívne čistenie a starostlivosť „2 v 1“
• vhodný pre každý typ pokožky hlavy a každú štruktúru vlasov

Použitie
Používajte pri každodennej starostlivosti o telo. Sprchový gél je určený pre všetky typy pokožky.
Naneste ho v primeranom množstve na telo, napeňte a dôkladne opláchnite.
Výrobok prihlásený k patentovaniu: DE 10 2010 030 654.1
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), PEG-20 Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin,
Isopropyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Squalane, Neopentyl Glycol Diheptanoate, C10-18 Triglycerides, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Carbomer, Panthenol, Sodium Hydroxide, Tocopheryl Acetate, Allanto
Allantoin, Sodium Polyacrylate, Tocopherol, Calendula
a Ofﬁcinalis Fl
Flower Extract, Parfum (Fragrance),
Ethylhexylglycerin,
xylglycerin, Potassiu
Potassium Sorbate, Hydroxyisohexyl
3-Cyclohexene
-Cyclohexene Carboxaldehyde,
Carboxaldehy
Sodium Benzoate, Hexyl
Cinnamal, Lactic Acid, Limon
Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Sorbic Acid, Citric Acid, Citronellol, Alpha-Isomethyl
Ionone, Linalool, Geraniol.

Použitie
Používajte podľa potreby, ráno, večer alebo po športe, počas sprchovania na celé telo aj vlasy.
Opláchnite dostatočným množstvom vody.
Účinné zložky
Bambus je po storočia súčasťou tradičnej čínskej medicíny. Pri starostlivosti o vlasy poskytuje
extrakt z bambusu vlasom objem a lesk.
Vhodné súvisiace produkty
Pre starostlivosť o pokožku po sprchovaní odporúčame použiť Aloe Vera Hydratačný telový balzam.
Výrobok prihlásený k patentovaniu: DE 10 2010 030 654.1
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), MIPA-Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-15 Glyceryl Isostearate,
Sodium Lauroyl Glutamate, Sodium Chloride, Panthenol, Glyceryl Oleate, Coco-Glucoside, Polyquaternium-10, Citric Acid, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), Glycerin, Potassium Sorbate, Ethylhexyl
Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Phyllostachis
Bambusoides Leaf Extract, Ethylhexyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Lactic Acid, Geraniol, Linalool, Benzyl Benzoate, Eugenol,
Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Isopropyl
Alcohol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene
Carboxaldehyde, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Ascorbyl Palmitate, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1).

84

Lexikon_SK_2020_verze_02_2020.indd 84

25.2.2020 8:03:27

Aloe Vera Ochranný deo roll-on

Aloe Vera Jemný krém

Obsah: 50 ml
Podiel Aloe Vera: 15 %

Obsah: 100 ml
Podiel Aloe Vera: 35 %

Predajné argumenty
• jemný deodorant bez alkoholu
• 15 % Aloe Vera gélu
• bio výťažok z bavlny
• bezpečná ochrana pred telesným zápachom a vlhkými škvrnami v podpazuší
• s jemnou vôňou
• bez alkoholu – vhodný tiež pre citlivú pokožku
• zanecháva príjemný pocit sviežosti
• mimoriadne šetrný po holení
• vhodný pre každý typ pokožky

Predajné argumenty
• Hustý, nemastný krém na tvár a telo
• 35 % Aloe Vera Gélu
• Bio výťažok z magnólie
• Dodáva intenzívnu hydratáciu
• Pokožka je na dotyk jemná a citeľne hebká
• Vhodný predovšetkým pre pokožku náchylnú k vysušovaniu

Použitie
Nanášajte najlepšie ráno po sprchovaní na čisté a suché podpazušie. V prípade vyššej fyzickej
aktivity je možné používať aj viackrát denne.

Vhodné súvisiace produkty
Perfektným doplnkom každodennej hygieny je Aloe Vera Ochranný deo roll-on alebo Vitalizačný
sprchový gél.

Vhodné súvisiace produkty
Vyskúšajte tiež Aloe Vera Vitalizačný sprchový gél a Aloe Vera Hydratačný telový balzam.

Výrobok prihlásený k patentovaniu: DE 10 2010 030 654.1

Výrobok prihlásený k patentovaniu: DE 10 2010 030 654.1
Ingredients: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aluminium Chlorohydrate, PPG-15 Stearyl Ether, Steareth-2,
2, Steareth-21, Phenoxyethanol, Glycerin, Farnesol, Ethylhexylglycerin, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal, Lactic Acid, Citric
ric Acid,
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Geraniol, Benzyl Benzoate, Eugenol, Citral, Benzyl Alcohol.

Použitie
Nanášajte podľa potreby ráno a/alebo večer na tvár a na veľmi namáhané miesta na tele.

Ingredients: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Stearate, Ethylhexyl Stearate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Coco-Caprylate/Caprate, Dimethicone, Phenoxyethanol, Ceteareth-20, Butyrospermum Parkii (Shea)
Butter, Cetyl Palmitate, Carbomer, Ceteareth-12, Parfum (Fragrance), Sodium Hydroxide, Vitis Vinifera (Garpe) Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Panthenol, Magnolia Biondii Flower Extract, Lactic
Acid, Hexyl Cinnamal, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Citric Acid, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde,
Citronellol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Geraniol.
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Aloe Vera Jemná mydlová emulzia
Obsah: 250 ml
Podiel Aloe Vera: 38 %
Predajné argumenty
• výživné krémové mydlo na ruky
• 38 % Aloe Vera gélu
• bio výťažok z nechtíka
• jemne čistí, hydratuje a vyživuje
• vhodná pre každý typ pokožky
Použitie
Aplikujte emulziu na mokré ruky, napeňte a potom dôkladne opláchnite. Mydlová emulzia je vhodná
pre každodenné použitie.
Vhodné súvisiace produkty
Pre následnú starostlivosť o pokožku na rukách odporúčame použiť Aloe Vera Jemný krém na
ruky alebo Aloe Vera Extra hustý krém na ruky.
Výrobok prihlásený k patentovaniu: DE 10 2010 030 654.1
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), MIPA-Laureth Sulfate, Glycerin, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Glycol Distearate, Parfum (Fragrance), Sodium Levulinate, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Anisate, Disodium EDTA, Citric Acid, Cocamide Mea, Butylphenyl Methylpropional, Lactic Acid, Calendula Ofﬁcinalis Flower
Extract, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides
Citrate, Hexyl Cinnamal, Lecithin, Limonene, Ascorbyl Palmitate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol,
Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Linalool, Benzyl Benzoate, Eugenol, CI 19140 (Yellow5), CI 61570 (Green 5).

Aloe Vera Jemná
Mydlová Emulzia
Náhradné Balenie

86

Lexikon_SK_2020_verze_02_2020.indd 86

25.2.2020 8:03:47

LR ALOE VIA ÚSTNA A ZUBNÁ STAROSTLIVOSŤ
Kto by nechcel krásny a bezstarostný úsmev? To ale nejde bez zdravých zubov a ošetrených pier. Aloe Vera vďaka svojej regeneračnej sile zaistí sviežu a zdravú ústnu
mikroﬂóru a mäkké, hladké pery.

Aloe Vera
Extra svieža zubná pasta

Aloe Vera
Zubná pasta sensitive

Aloe Vera
Hydratačný balzam na pery

Obsah: 100 ml
Podiel Aloe Vera: 43 %

Obsah: 100 ml
Podiel Aloe Vera: 40 %

Obsah: 4,8 g
Podiel Aloe Vera: 40 %

Predajné argumenty
• zubná pasta pre každodenné čistenie zubov
• 43 % Aloe Vera gélu
• bio výťažok z echinacey
• jemne a dôkladne čistí zuby a ďasná
• zaistí pocit príjemnej sviežosti v ústach
• bez ﬂuoridov
• vhodná pre bežné čistenie

Predajné argumenty
• zubná pasta pre každodenné čistenie citlivých zubov
• 40 % Aloe Vera gélu
• komplex minerálov čistí dôkladne a veľmi jemne
• znižuje citlivosť zubov
• efektívne odstraňuje zubný povlak
• s ﬂuoridmi
• vhodná pre citlivé zuby a ďasná

Predajné argumenty
• ľahký, bezfarebný balzam na pery
• 20 % Aloe Vera gélu
• rastlinné oleje
• zásobuje pery intenzívnou hydratáciou
• jemná starostlivosť pre hladké, mäkké pery
• bez parabénov a minerálnych olejov

Vďaka svojej gélovej konzistencii jemne a pritom dôkladne čistí
zuby a ďasná. Zanecháva v ústach pocit sviežosti a osviežuje
dych. Zabraňuje vzniku povlaku a podporuje zdravý stav ďasien.

Pomáha znižovať citlivosť zubov na teplo, chlad, kyslé aj
sladké nápoje a potraviny. Zaisťuje každodennú ochranu
ďasien.

Použitie
2–3x denne, prípadne po jedle, dôkladne
čistite zuby krúživými pohybmi po dobu 2–3
minút.

Použitie
2–3x denne, prípadne po jedle, dôkladne čistite zuby krúživými pohybmi po dobu 2–3 minút.

Vhodné súvisiace produkty
Na veľmi citlivé zuby a ďasná odporúčame
používať Aloe Vera Zubnú pastu sensitive.
Po konzumácii jedál pôsobiacich negatívne
na zubnú sklovinu (víno, citrusové ovocie,
ovocné šťavy, jogurty, ocot) žujte Microsilver Žuvačku s prídavkom antibakteriálneho
mikrostriebra.

Vhodné súvisiace produkty
Na cestách odporúčame používať Žuvačku
Microsilver Plus.
Ingredients: Aloe Barbadensis Gel, Calcium Carbonate,
Glycerin, Sorbitol, Potassium Chloride, Silica, Sodium Monoﬂuorophosphate, Cocamidopropyl Betaine, Hydroxyethylcellulose, Aroma (Flavor), Sodium Saccharin, Sodium Hydroxide, CI 42090 (Blue 1), CI 19140 (Yellow 5).

Ingredients: Aloe Barbadensis Gel, Sorbitol, Hydrated
Silica, Aqua (Water), Glycerin, Sodium Lauryl Sulfate,
Cellulose Gum, Aroma (Flavor), Echinacea Purpurea
Extract, Propolis (Propolis Cera), Alcohol, Sodium Saccharin, Sodium Benzoate, Caramel, CI 19140 (Yellow 5),
CI 42090 (Blue 1).

Použitie
Aplikujte podľa potreby priamo na pery.
Účinné zložky
Kombinácie rastlinných olejov, ricínového oleja, jojobového oleja, včelieho vosku zaisťuje optimálnu starostlivosť o
pery.
Vhodné súvisiace produkty
Vyskúšajte produkty Aloe Vera Starostlivosti o pleť.
Ingredients: Aloe Barbadensis Gel, Caprylic/Capric
Triglyceride, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil,
C18-36 Acid Triglyceride, Simmondsia Chinensis
(Jojoba) Seed Oil, Glyceryl Ricinoleate, Ethylhexyl
Methoxycinnamate, Cetearyl Ethylhexanoate, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Stearyl Beeswax,
Behenyl Beeswax, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Tocopheryl Acetate, Orbignya Oleifera (Babassu) Seed
Oil, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Aqua (Water),
Parfum (Fragrance), Bisabolol, Mica, CI 77288 (Chromium Oxide Greens), CI 77891 (Titanium Dioxide).

Mohlo by Vás zaujímať
Sklovina je najtvrdšie tkanivo v tele človeka. Každý deň sa však musí brániť mnohým útokom, ktoré spôsobuje žuvanie potravy. Môže tak dochádzať k opotrebovaniu zubnej skloviny.
Mnohé potraviny a nápoje, ktoré spájame s modernými stravovacími návykmi (vrátane
niektorých druhov ovocia, ovocných džúsov a čajov, balzamikového octu, vína a niektorých sýtených nápojov) obsahujú kyseliny, ktoré môžu zubnú sklovinu dočasne zmäkčiť.

Pri čistení zubov môže každým dotykom s povrchom zubov dochádzať k oslabeniu a stenčeniu zubnej skloviny. Toto poškodenie zubnej skloviny, spôsobené
kyselinami obsiahnutými v potravinách a v nápojoch, nazývame erózia zubnej
skloviny.
LR Aloe Vera Zubné pasty sú vhodnou pomocou pre tieto prípady.
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LR ALOE VIA OCHRANA PROTI SLNKU
Produkty LR Aloe Vera Ochrany proti slnku sa vyznačujú rôznorodými druhmi aplikácie – pre všetky potreby pokožky od gélu až po sprej. Všetky produkty obsahujú
vysoký podiel Aloe Vera a zodpovedajú dnešným požiadavkám na moderné prostriedky na ochranu proti slnku.

UVA a UVB
Všetky produkty nesú pečať UVA, ktorou sa potvrdzuje, že prípravky obsahujú vyvážený pomer ﬁltrov UVA a UVB. Ochrana pred svetlom je pokrytá v rozmedzí od
SPF 20 do SPF 50.

Mohlo by Vás zaujímať
Slnko vysiela k Zemi okrem viditeľného svetla tiež ultraﬁalové žiarenie, ktoré ľudia
nevnímajú. Toto žiarenie však môže mať vo vysokej dávke negatívne účinky na
pokožku. Pri opaľovaní sa preto musíme pred týmto žiarením dobre chrániť.
UVA lúče môžu spôsobovať poškodenie kože, ako je napr. predčasné starnutie.
UVB lúče sú známe ako príčina spálenia pokožky. Intenzita slnečného vyžarovania (= UV index) záleží od rôznych faktorov, ako napr. ročné obdobie, denná doba,
stupeň zemepisnej šírky, nadmorská výška, odraz lúča na zemskom povrchu
a poveternostné podmienky, ktoré je možno kedykoľvek zistiť cez internet na meteorologických staniciach. Množstvo UV žiarenia je dôležité najmä pre deti.

Ochrana detí proti slnku

Typ

Charakteristika

Reakcia na slnko

Doba
vystavenia
pokožky na
slnku

Odporúčaný faktor
ochrany

I

• pehy od slnka
• bledá pokožka
• hrdzavé vlasy

Veľmi rýchle
spálenie,
ale takmer nikdy
nezhnedne

5 – 10
minút

50

II

• svetlá pleť
• svetlé vlasy

Časté spálenie,
iba mierne
zhnednutie

10 – 20

30

III

• ľahko nahnedlý
tón farby pleti
• hnedé vlasy

Výnimočné
spálenie,
relatívne rýchle
zhnednutie

20 - 30 minút najprv 30,
neskôr 20

IV

• zhnednutá pleť
• tmavé vlasy

Žiadne spálenie,
rýchle a trvalé
zhnednutie

40 minút

Detská pokožka ešte nedisponuje obrannými mechanizmami, ktoré majú dospelí.
Pokožka detí musí byť preto lepšie chránená a potrebuje primeraný stupeň SPF
(Sun Protection Factor = faktor ochrany proti slnku). Malé deti a obzvlášť dojčatá
by vo všeobecnosti nemali byť prirodzene priamemu slnečnému žiareniu vôbec
vystavené.

Upozornenie
Každý typ pleti je rozdielny a slnečné žiarenie takisto. Krém na opaľovanie nenahrádza slnečník, tričko alebo klobúk proti slnku. Aby ste sa chránili pred dlhodobým poškodením od slnka, vyhnite sa priamemu intenzívnemu slnečnému žiareniu okolo poludnia.

minút

20
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Aloe Vera Anti-Aging opaľovací krém SPF 20

Aloe Vera Opaľovací krémový gél SPF 20

Obsah: 50 ml
Podiel Aloe Vera: 40 %

Obsah: 100 ml
Podiel Aloe Vera: 40 %

Predajné argumenty
• špeciálna ochrana proti slnku na citlivú pokožku tváre, krku a dekoltu
• chráni pred predčasným starnutím pleti vyvolaným svetlom
• efektívna UVA a UVB ochrana
• 40 % Aloe Vera gélu
• ochranný faktor 20
• anti-aging účinky

Predajné argumenty
• účinná ochrana UVA/UVB
• ochranný faktor 20
• 40 % Aloe Vera gélu
• vodeodolný
• ľahko chladivý

Cieľová skupina
Vhodný pre mierne opálenú pokožku.
Použitie
Naneste ochranný prostriedok už 30 minút pred slnením. Vyhnite sa priamemu intenzívnemu
poludňajšiemu slnku. Batoľatá a malé deti chráňte pred priamym slnečným žiarením. U batoliat
a malých detí použite ochranný odev a ochranné prostriedky s veľmi vysokým faktorom ochrany.
Udaný ochranný faktor u prostriedkov na ochranu pred slnkom a ním určenú každodennú dobu
pobytu na slnku nie je možné predĺžiť opakovanou aplikáciou.
Vhodné súvisiace produkty
Kombinácia produktov z radu LR ALOE VIA Ochrana proti slnku: Aloe Vera Opaľovací krémový
gél SPF 20, Aloe Vera Opaľovací sprej Active SPF 30, Aloe Vera Opaľovacie mlieko SPF 30 nebo
Aloe Vera Opaľovací krém SPF 50.
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Octocrylene, Aqua (Water), Isostearyl Isostearate, C12-15 Alkyl Benzoate, Glycerin, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Triazone, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Methylene Bis-Benzotriazolyl
Tetramethylbutylphenol, Cyclopentasiloxane, Pentaerythrityl Distearate, Nylon-12, Cetearyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Ceteareth-20, Dicetyl Phosphate, Ceteth-10 Phosphate, Butylene Glycol, Decyl Glucoside, Sodium Benzoate, Propylene Glycol,
Parfum (Fragrance), Cetyl Palmitate, Xanthan Gum, Litchi Chinensis Fruit Extract, Potassium Sorbate, Ceteareth-12, Disodium
EDTA, Sodium Lactate, Sodium Hydroxide, Coco-Glucoside, Carbomer, BHT, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Palmitoyl Tripeptide-1,
Sodium Citrate, Citric Acid, Sorbic Acid, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Linalool, Geraniol, Hexyl Cinnamal

Cieľová skupina
Pre osoby s mierne opálenou pokožkou a pleťou citlivou na slnko.
Použitie
Naneste ochranný prostriedok už 30 minút pred slnením. Vyhnite sa priamemu intenzívnemu
poludňajšiemu slnku. Batoľatá a malé deti chráňte pred priamym slnečným žiarením. U batoliat
a malých detí použite ochranný odev a ochranné prostriedky s veľmi vysokým faktorom ochrany.
Udaný ochranný faktor u prostriedkov na ochranu pred slnkom a ním určenú každodennú dobu
pobytu na slnku nie je možné predĺžiť opakovanou aplikáciou.
Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera Anti-aging opaľovací krém SPF 20 na tvár. Pre starostlivosť po opaľovaní odporúčame
použiť Aloe Vera Krémový gél po opaľovaní.
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Octocrylene, Cyclopentasiloxane, C12-15 Alkyl Benzoate, Pentylene Glycol, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Alcohol denat., Ethylhexyl Salicylate, Glycerin, Tocopheryl
Acetate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Arginine, Decyl Glucoside, Phenoxyethanol, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Caprylyl Glycol, Chondrus Crispus
(Carrageenan), Polyisobutene, Lauroyl Lysine, Parfum (Fragrance), Ethyl Lauroyl Arginate HCI, Menthol, Disodium EDTA, Polysilicone-11, Sorbitan Oleate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Propylene Glycol, Butylphenyl Methylpropional, Xanthan Gum, Hexyl
Cinnamal, Citronellol, Linalool, Geraniol
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Aloe Vera Opaľovacie mlieko SPF 30

Aloe Vera Opaľovací sprej Active SPF 30

Obsah: 100 ml
Podiel Aloe Vera: 40 %

Obsah: 125 ml
Podiel Aloe Vera: 30 %

Predajné argumenty
• účinná ochrana UVA/UVB
• ochranný faktor 30
• 40 % Aloe Vera gélu
• nelepí sa
• vodeodolné

Predajné argumenty
• s UVA a UVB ochranou
• 30 % Aloe Vera gélu
• ochranný faktor 30
• vodeodolný
• chladivý účinok
• rýchle a jednoduché použitie

Cieľová skupina
Na svetlú a ľahko zhnednutú pokožku, ktorá vyžaduje strednú UV ochranu.
Použitie
Naneste ochranný prostriedok už 30 minút pred slnením. Vyhnite sa priamemu intenzívnemu
poludňajšiemu slnku. Batoľatá a malé deti chráňte pred priamym slnečným žiarením. U batoliat
a malých detí použite ochranný odev a ochranné prostriedky s veľmi vysokým faktorom ochrany.
Udaný ochranný faktor u prostriedkov na ochranu pred slnkom a ním určenú každodennú dobu
pobytu na slnku nie je možné predĺžiť opakovanou aplikáciou.
Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera Anti-aging opaľovací krém SPF 20 na tvár. Pre starostlivosť po opaľovaní odporúčame
použiť Aloe Vera Krémový gél po opaľovaní.
Ingredients: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Octocrylene, C12-15 Alkyl Benzoate, Pentylene Glycol, Propylene
Glycol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Isostearyl Isostearate, Cyclopentasiloxane, Coco-Caprylate/Caprate, Steareth-2,
Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Steareth-21, Cetearyl Alcohol, Styrene/Acrylates Copolymer, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Chondrus Crispus (Carrageenan) Powder, Decyl Glucoside,
Parfum (Fragrance), Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl
Methylpropional, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Limonene

Cieľová skupina
Vhodný pre každý typ pokožky.
Použitie
Naneste ochranný prostriedok už 30 minút pred slnením. Vyhnite sa priamemu intenzívnemu
poludňajšiemu slnku. Batoľatá a malé deti chráňte pred priamym slnečným žiarením. U batoliat
a malých detí použite ochranný odev a ochranné prostriedky s veľmi vysokým faktorom ochrany.
Udaný ochranný faktor u prostriedkov na ochranu pred slnkom a ním určenú každodennú dobu
pobytu na slnku nie je možné predĺžiť opakovanou aplikáciou.
Upozornenie: Nádobka je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50 ˚C. Aj
po spotrebovaní násilne neotvárajte alebo nehádžte do ohňa. Nestriekajte do ohňa a na žeravé
predmety. Neukladajte v blízkosti zdrojov ohňa. Nefajčite v tesnej blízkosti nádobky. Uchovávajte
mimo dosahu detí. Bez dostatočného vetrania je možná tvorba výbušnej zmesi. Nestriekajte do
očí.
Vhodné súvisiace produkty
Po opaľovaní odporúčame použiť Aloe Vera Krémový gél po opaľovaní.
Ingredients: Aqua (Water), Dimethyl Ether, Alcohol denat., Dibutyl Adipate, Diethylamino
Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Triazone, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid,
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice
Powder, Cardiospermum Halicacabum/Flower/Leaf/Vine Extract, Echium Plantagineum
Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponiﬁables, Polyglyceryl-4, Diisostearate/Polyhydroxystearate/Sebacate, Octyldodecanol, Diisostearoyl Polyglyceryl-3 Dimer Dilinoleate,
Panthenol, Sodium Ascorbyl Phosphate, Menthol, Bisabolol, Triacontanyl PVP, Tromethamine, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Disodium EDTA, Pentaerythrityl Tetra-DI-t-Butyl
Hydroxyhydrocinnamate, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional,
Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Limonene
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Aloe Vera Opaľovací krém SPF 50

Aloe Vera Krémový gél po opaľovaní

Obsah: 75 ml
Podiel Aloe Vera: 40 %

Obsah: 200 ml
Podiel Aloe Vera: 70 %

Predajné argumenty
• účinná UVA/UVB ochrana
• 40 % Aloe Vera gélu
• ochranný faktor 50
• vodeodolný
• ideálny pre deti
• výdatná starostlivosť s najvyššou ochranou

Predajné argumenty
• regenerujúca starostlivosť po opaľovaní
• 70 % Aloe Vera gélu a bambucké maslo
• hydratuje a intenzívne ošetruje
• chladí a upokojuje slnkom podráždenú pokožku

Cieľová skupina
Pre veľmi svetlé a citlivé typy pokožky, ktoré vyžadujú veľmi vysokú UV ochranu. Zvlášť vhodný
pre deti.
Použitie
Naneste ochranný prostriedok už 30 minút pred slnením. Vyhnite sa priamemu intenzívnemu
poludňajšiemu slnku. Batoľatá a malé deti chráňte pred priamym slnečným žiarením. U batoliat
a malých detí použite ochranný odev a ochranné prostriedky s veľmi vysokým faktorom ochrany.
Udaný ochranný faktor u prostriedkov na ochranu pred slnkom a ním určenú každodennú dobu
pobytu na slnku nie je možné predĺžiť opakovanou aplikáciou.
Vhodné súvisiace produkty
Po opaľovaní odporúčame použiť Aloe Vera Krémový gél po opaľovaní.

Cieľová skupina
Vhodný pre každý typ pleti.
Použitie
Na celé telo po opaľovaní.
Vhodné súvisiace produkty
Optimálnu ochranu proti slnku podľa typu pleti docielite pomocou ošetrujúcich produktov na
ochranu proti slnku (SPF 20, 30 alebo 50) z radu Aloe Vera.
Ingredients: Aloe Barbadensis Gel, Aqua (Water), Propylene Glycol, Glycerin, Hydrogenated Polydecene, Alcohol denat., Dimethicone, Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Fruit, Arginine, Cyclopentasiloxane, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Dimethiconol, Opuntia Ficus-Indica Stem Extract, Bisabolol, Carbomer, Disodium EDTA, Tocopherol, Menthol, Parfum
(Fragrance), Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Limonene

Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Octocrylene, Aqua (Water), Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol,
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Butyl Methoxydibenzoylmethane, C12-15 Alkyl Benzoate, Potassium Cetyl
Phosphate, Cetearyl Alcohol, Diethylhexyl Butamido Triazone, Cyclopentasiloxane, Coco-Caprylate/Caprate, Pentylene Glycol, Phenoxyethanol, Decyl Glucoside, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Stearyl Dimethicone, Parfum (Fragrance), Octadecene, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Propylene Glycol, Butylphenyl Methylpropional, Sodium Hydroxide,
Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Lactic Acid, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Linalool, Citric Acid, Geraniol
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LR ALOE VIA STAROSTLIVOSŤ O VLASY
Dajte zbohom poškodeným vlasom. Prichádza koniec frustrácie kvôli vlasom!
Od teraz ráno vstanete s pocitom, že ste silná, sebavedomá a krásna. Vďaka
prípravkom na vlasy LR ALOE VIA Nutri-Repair patria suché a poškodené vlasy
minulosti. Nový systém prípravkov na vlasy s jedinečnou kombináciou Aloe Vera
gélu a 7 prírodných olejov vlasom dodáva výživné látky, posilňuje ich, regeneruje
a chráni ich pred lámaním.

Pre hodvábnu jemnosť, zdravý lesk a sebavedomie až po končeky vlasov.
VLASY
Každý človek má na hlave zhruba 90 000 až 140 000 vlasov, z ktorých denne
60 – 100 vypadne. Vlas za deň vyrastie zhruba o 0,35 mm a na hlave zostáva
2 až 6 rokov. Potom vypadne a po krátkej pauze odpočinku sa vytvorí nový vlas.

STAVBA VLASU
Pri pohľade na prierez vlasu zistíme, že ho tvoria 3 vrstvy. Na povrchu sa nachádza šupinatý povlak (cuticula). Tvorí ho viac vrstiev, ktoré rastú navzájom cez
seba, takže pripomínajú povrch jedľovej šišky. Šupinatá vrstva chráni mäkšiu,
vnútornú štruktúru vlasu. Na šupinatej vrstve sa okrem toho nachádzajú lipidy
(tuky). Lipidy chránia vlas pred stratou vlhkosti a dodávajú mu pružnosť. 18-MEA
(kyselina eikozánová) je hlavnou zložkou lipidov povrchovej vrstvy vlasu. Podľa
stavu šupinatej vrstvy sa ľahko zistí, či sú vlasy zdravé alebo nie. Lebo zdravé
vlasy majú vrstvu plochú, preto majú hladký povrch. Vlasy sa v tom prípade nezachytávajú, dajú sa ľahko česať a rovnomerne odrážajú svetlo a tým vzniká lesk.
Pod šupinatou vrstvou sa nachádza vláknitá vrstva (cortex), ktorá tvorí asi 90 %
vlasu. Vnútri vlasu leží dreňový kanál (medulla).

VLASTNOSTI A NÁROKY SUCHÝCH, OPOTREBOVANÝCH
VLASOV
Ak sú vlasy suché a opotrebované, pozná sa to hlavne podľa ich poškodenej,
nerovnomernej alebo dokonca poréznej šupinatej vrstvy. Vlasy pôsobia matne,
hrubo, slamovo a ľahko sa zachytávajú. Okrem toho ľahko vysychajú, pretože
vlhkosť môže vďaka neuzavretej šupinatej vrstve unikať. Ideálne prípravky na
vlasy obsahujú látky, ktoré suché a poškodené vlasy vyživujú, posilňujú a regenerujú. Okrem toho by sa povrchová vrstva vlasov po každom umytí mala spevniť, aby vnútro vlasov bolo chránené a dosiahlo sa väčšieho lesku a ľahšieho
rozčesávania vďaka hladkému povrchu vlasov.

SPRÁVNA STAROSTLIVOSŤ O VLASY
Dôkladná starostlivosť sa začína umytím. Pred umytím vlasy vykefujte, aby sa odstránili zvyšky laku a tužidla. Vlasy umývajte vždy iba vlažnou vodou a používajte
iba malé množstvo šampónu. Vlasy dobre opláchnite a ošetrite kondicionérom,
aby sa spevnili. 1-2 krát za týždeň by sa vlasy mali ošetriť maskou s hĺbkovými
účinkami. Opatrne ich vysušte nahriatym uterákom. Vlhké vlasy nekefujte, lepšie je
ich opatrne rozčesať riedkym hrebeňom. Lebo v mokrom stave sú vlasy oslabené.

vrstva vlákien
dreň
zdravý vlas

pok
pokožka

SYSTÉM STAROSTLIVOSTI O VLASY LR ALOE VIA NUTRI-REPAIR
poškodený vlas

Vzhľad zdravých a poškodených vlasov

Zloženie vlasov

Systém starostlivosti o vlasy LR ALOE VIA Nutri-Repair bol vyvinutý ako komplexný systém prípravkov na vlasy hlavne pre suché a poškodené vlasy. Každý
prípravok má svoju špeciﬁckú úlohu, aby suchým a poškodeným vlasom dodal
lesk a pružnosť. Aby sa splnilo želanie mať vysnené vlasy, mala by sa používať
kombinácia všetkých nižšie uvedených produktov:
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KONDICIONÉR

MASKA NA VLASY

ZÁVEREČNÁ KÚRA

UMÝVANIE A SPEVNENIE

PRUŽNOSŤ

DLHODOBÁ OCHRANA

1. Šampón umyje vlasy šetrne,
pričom čiastočky nečistôt
zachytí a odstráni akoby
magnetom.

1. Kondicionér vlasy vyživuje
a regeneruje zvnútra vďaka
kombinácii 7 prírodných olejov
Nutri-Oil-Repair-Complex.

1. Maska dodá vlasom výživné
látky a regeneruje ich zvnútra
vďaka kombinácii 7 prírodných
olejov Nutri-Oil-Repair-Complex.

OCHRANA PRED VYSOKÝMI
TEPLOTAMI

2. Vďaka provitamínu B5 sa vlasy
posilnia zvonka a vďaka 45 %
Aloe Vera gélu budú vlasy aj
pokožka hlavy hydratované.

2. Účinné látky vyhladia a spevnia
povrchovú vrstvu vlasov.

2. Vlasy regeneruje do hĺbky,
pričom obnoví poškodenú
18-MEA a zaplní porézne miesta
na vlasoch. Maska takto vlasom
vráti ich stabilitu a dlhodobo ich
chráni pred lámaním. Povrchová
vrstva vlasov sa spevní
a vyrovná.

EFEKT

ŠAMPÓN NA VLASY

Nečistoty / zvyšky tužidla

Nutri-Oil-Repair-Complex

Provitamín B5

Nutri-Oil-Repair-Complex
18-MEA regeneračná zložka

1. Kúra vlasy obklopí ako ochranný
plášť a chráni ich pred vysokou
teplotou.
2. Vlasom dodá výživné látky
a pomocou Aloe Vera gélu ich
hydratuje.

Ochranný plášť pred
vysokými teplotami
Aloe Vera gél

ÚČINOK

Aloe Vera gél
Pre čisté a posilnené vlasy.

Pre zdravý lesk, zamatovú hebkosť
a 3x ľahšie rozčesávanie.

Pre zdravý lesk, zamatovú hebkosť
a o 90 % nižšiu lámavosť vlasov.

Pre zdravé a pružné vlasy.
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NUTRI-OIL-REPAIR-COMPLEX
Kondicionér a vlasová maska vlasom dodá výživu a regeneruje ich zvnútra pomocou špeciálneho komplexu Nutri-Oil-Repair, ktorý využíva silu 7 prírodných
olejov:

7

OILS

Olej z ľanových semienok
Olej z ľanových semienok prispieva k regenerácii
buniek a pomáha pri suchej a citlivej pokožke hlavy.
Kokosový olej
Kokosový olej ošetrí pokožku hlavy a vlasy chráni
pred vysychaním.
Avokádový olej
Pomocou cenných mastných kyselín a vysokého
podielu tukov avokádový olej regeneruje poškodené
a suché vlasy a dodá im lesk a pružnosť.
Arganový olej
Arganový olej podporuje prirodzené ozdravné
procesy vo vlasoch, posilňuje vlasové korienky
a zaisťuje tak prirodzene lesklé vlasy.
Slnečnicový olej
Slnečnicový olej je jemný a veľmi bohatý na
kyselinu linolovú. Tá pôsobí ako antioxidant
a ochrana buniek.
Makadamový olej
Veľmi suchým vlasom dodá makadamový olej
vlhkosť a esenciálne výživné látky.
Olivový olej
Olivový olej vlasom dodá dôležité živiny a chráni ich.
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ÚČINKY POTVRDENÉ ŠTÚDIAMI A TESTAMI
Účinky prípravkov na vlasy Nutri-Repair potvrdili biofyzikálne testy a užívateľské štúdie:
Biofyzikálne testy proDERM*
Na stanovenie rozčesateľnosti sa pramene vlasov ošetrili šampónom a kondicionérom Aloe Vera
Nutri-Repair a rozčesali vo vlhkom stave pomocou strojov. Pritom sa konštatovalo, že na rozčesanie stačila až 3x menšia sila než pri použití bežného šampónu. Vlasy boli pružnejšie.
Potvrdili sa protilámavé účinky, pričom pramene vlasov boli ošetrené vlasovým šampónom
a maskou Aloe Vera Nutri-Repair a potom česané strojmi až 4 500 krát. V porovnaní s obvyklými
šampónmi bola lámavosť nižšia až o viac než 90 %.
Užívateľská štúdia Dermatest**
V užívateľskej štúdii realizovanej spoločnosťou Dermatest testované osoby potvrdili, že pomocou
prípravkov na vlasy LR ALOE VIA Nutri-Repair sa výrazne zlepšila pružnosť, lesk a rozčesávanie
vlasov. Navyše ocenili aj vôňu: 95 % testovaných osôb sa páčila.
* pri kombinovanom použití šampónu, kondicionéru a masky. Biofyzikálne testovanie rozčesateľnosti za vlhka realizované
spoločnosťou proDERM v januári 2018 potvrdilo účinky proti lámavosti v porovnaní s obvyklými šampónmi.
** Užívateľská štúdia so 40 testovanými osobami realizovaná spoločnosťou Dermatest v decembri 2017.

• Zamatová hebkosť:
až 3 x ľahšie
rozčesávanie*

• Zdravý lesk:
až o 90 %
nižšia lámavosť vlasov*
• Svieža vôňa:

95 % testovaných osôb
sa vôňa páči**
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LR ALOE VIA STAROSTLIVOSŤ O VLASY
Lesklé, hebké vlasy, ktoré vyzerajú zdravo a sú príjemné na dotyk – LR ALOE VIA starostlivosť o vlasy, Vás osloví kombináciou účinnýchlátok s vysokým podielom Aloe
Vera a extraktov z bio bambusu. Pre krásne a šetrne ošetrené vlasy od korienkov až po končeky – každý deň.

Aloe Vera Nutri-Repair Šampón na vlasy

Aloe Vera Nutri-Repair Kondicionér

Obsah: 200 ml
Podiel Aloe Vera: 45 %

Obsah: 200 ml
Podiel Aloe Vera: 15 %

Predajné argumenty
• s 45 % Aloe Vera gélom a výťažkom z bio bambusu
• jemné čistenie posilní vlasy zvonka a vlasom i pokožke dodá
výživné látky
• pre každý typ vlasov

Predajné argumenty
• s 15 % Aloe Vera gélom a komplexom Nutri-Oil-Repair zo 7 olejov
• vlasy vyživí a regeneruje zvnútra bez toho, aby ich poškodil
• vyhladí a spevní povrch vlasov
• pre každý typ vlasov

Použitie
Pri každom umývaní vlasov naneste do vlhkých vlasov množstvo šampónu veľkosti vlašského orecha, jemne votrite a potom dobre opláchnite. Tip: pri každom umývaní vlasov používajte ideálne
šampón aj kondicionér.
dicion 1-2x týždenne nahraďte kondicionér maskou pre hĺbkovú obnovu. Pre
špeciálnu ochranu pre
pred horúčavou používajte aj Záverečnú kúru.

Použitie
Pri každom umývaní vlasov naneste do vlhkých vlasov po ich dĺžke a do končekov množstvo kondicionéru veľkosti vlašského orecha. Nechajte pôsobiť 2 - 3 minúty a potom opláchnite. Tip: pri každom umývaní vlasov používajte ideálne šampón aj kondicionér. 1-2x týždenne nahraďte kondicionér
maskou pre hĺbkovú obnovu. Pre špeciálnu ochranu pred horúčavou používajte aj Záverečnú kúru.

Vhodné súvisiace produ
produkty
Aloe Vera Kondicionér, Alo
Aloe Vera Maska na vlasy, Aloe
Vera Záverečná kúra.

Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera Šampón na vlasy, Aloe Vera Záverečná
kúra, Aloe Vera Maska na vlasy

Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Sodium
Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Disodium
Cocoyl Glutamate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum (Fragrance), Glycerin, Panthenol, Sodium Benzoate, Citric Acid, Sodium Cocoyl
Glutamate, Hydroxypropyl Oxidized Starch PG Trimonium Chloride, Potassium Sorbate, Starch HydroxypropyltrimoniumChloride, Lactic Acid,
Sodium Lactate, Urea, Linalool, Benzyl Salicylate, Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Levulinic Acid, p-Anisic Acid, Bambusa Vulgaris Leaf
Extract, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin,
Ascorbyl Palmitate, CI 19140 (Yellow 5), CI 61570 (Green 6), CI 42090
(Blue 1)

Ingredients: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetyl Alcohol, Stearamidopropyl Dimethylamine, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Dimethicone, Phenoxyethanol, Hydrogenated Castor Oil/Sebacic Acid
Copolymer, Panthenol, Citric Acid, Helianthus Annuus (Sunﬂower)
Seed Oil, Polyquaternium-37, Parfum (Fragrance), Cocos Nucifera
(Coconut) Oil, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Argania Spinosa Kernel Oil,
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Rosmarinus Ofﬁcinalis (Rosemary) Leaf Extract, Bambusa Vulgaris Leaf
Extract, Linalool, Benzyl Salicylate, Lactic Acid, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate
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Aloe Vera Nutri-Repair Maska na vlasy

Aloe Vera Nutri-Repair Záverečná kúra

Obsah: 200 ml
Podiel Aloe Vera: 15 %

Obsah: 150 ml
Podiel Aloe Vera: 60 %

Predajné argumenty
• s 15 % Aloe Vera gélom a komplexom Nutri-Oil-Repair zo 7 olejov
• vlasy vyživí a regeneruje od korienkov, vyplní pór, vlasom vráti pevnosť
a dlhodobo ich chráni pred lámaním
• používa sa 1-2x týždenne namiesto kondicionéru

Predajné argumenty
• s 60 % Aloe Vera gélom a výťažkom z bio bambusu
• pri horúčave pôsobí ako ochranný plášť
• vlasy vyživuje a hydratuje
• ideálny pred tepelnou úpravou vlasov (napr. fénovaním alebo žehlením) alebo
pri použití kedykoľvek – bez oplachu

Použitie
Podľa potreby pre prevenciu poškodzovania vlasov 1-2x týždenne votrite namiesto kondicionéra množstvo masky veľkosti vlašského orecha v dostatočnom množstve po dĺžke vlasov a do
končekov. Nechajte pôsobiť 3 minúty a potom opláchnite. Pri každom umývaní vlasov používajte
ideálne šampón aj kondicionér. 1-2x týždenne nahraďte kondicionér maskou pre hĺbkovú obnovu.
Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera Šampón na vlasy, Aloe Vera Záverečná kúra, Aloe Vera Kondicionér
Ingredients: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetyl Alcohol, Stearamidopropyl Dimethylamine, Cetearyl Alcohol,
Glycerin, Dimethicone, Phenoxyethanol, Hydrogenated Castor Oil/Sebacic Acid Copolymer, Panthenol, Citric Acid, Helianthus
Annuus (Sunﬂower) Seed Oil, Polyquaternium-37, Parfum (Fragrance), Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Linum Usitatissimum
(Linseed) Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit
Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Rosmarinus Ofﬁcinalis (Rosemary) Leaf Extract, Bambusa Vulgaris Leaf Extract, Linalool,
Benzyl Salicylate, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

Použitie
Pred úpravou vlasov teplom (napr. fénovaním alebo žehlením) nastriekajte na umyté vlasy. Neoplachujte. Vlasy upravte ako obvykle. Podľa potreby nastriekajte aj na suché vlasy. Pri každom
umývaní vlasov používajte ideálne šampón aj kondicionér. 1-2x týždenne nahraďte kondicionér
maskou pre hĺbkovú obnovu.
Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera Šampón na vlasy, Aloe Vera Kondicionér, Aloe Vera Maska na vlasy
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Butylene Glycol, PEG-12 Dimethicone, Propylene Glycol, PEG40 Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Glycerin, Panthenol, Sodium Laneth-40 Maleate/Styrene
Sulfonate Copolymer, Silicone Quaternium-16, Wheat Amino Acids, Undeceth-11, Ethylhexylglycerin, Butyloctanol, Helianthus
Annuus (Sunﬂower) Seed Extract, Lactic Acid, Undeceth-5, Linalool, Benzyl Salicylate, Limonene, Potassium Sorbate, Citric
Acid, Hexyl Cinnamal, Sodium Benzoate, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Citronellol, Citral, Disodium EDTA, Bambusa Vulgaris Leaf Extract, Isoeugenol, Iodopropynyl Butylcarbamate
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LR ALOE VIA STAROSTLIVOSŤ PRE MUŽOV
LR ALOE VIA starostlivosť pre mužov je vďaka svojej špeciálnej kombinácii hydratačnej Aloe Vera a upokojujúceho extraktu z bio bieleho čaju perfektne prispôsobená
náročným požiadavkám mužskej pokožky. Pretože mužská pokožka vyžaduje špeciálne ošetrenie - má iný charakter než ženská pokožka a taktiež denné holenie
ju vystavuje dodatočnému stresu.

Aloe Vera Balzam po holení

Aloe Vera Antistresový krém

Obsah: 100 ml
Podiel Aloe Vera: 50 %

Obsah: 100 ml
Podiel Aloe Vera: 50 %

Predajné argumenty
• ľahký ošetrujúci balzam na tvár
• s 50 % Aloe Vera gélu
• extrakt z bio bieleho čaju
• znižuje podráždenie pokožky a upokojuje ju
• hydratuje a ošetruje
• vhodný pre každý typ mužskej pleti, predovšetkým však pre citlivú pleť
• ideálny pre suchú a citlivú pokožku

Predajné argumenty
• ľahký osviežujúci krém na tvár
• S 50 % Aloe Vera gélu
• extrakt z bio bieleho čaju
• osvieženie pre vystresovanú mužskú pokožku
• hydratuje a vitalizuje
• s vitamínom A a E, ktoré dodávajú pleti energiu
• vhodný pre náročnú mužskú pleť

Použitie
Po holení naneste balzam na pokožku tváre a krku a vmasírujte až kým sa nevstrebe.

Použitie
Jemne nanášajte každé ráno a/alebo večer na dokonale vyčistenú tvár a krk.

Účinné zložky
Biely čaj vzniká spracovaním prvých, ešte nerozvinutých, čajových lístkov rastliny Camellia sinensis. Mladé čajové lístky majú hebké striebrito-biele chĺpky, podľa ktorých dostal biely čaj svoje
meno. Púčiky sa zbierajú ručne a jemne sa vysušujú. Na výrobu jedného kilogramu je potrebných
cca 30.000 čajových
h púčikov.

Účinné zložky
Vitamín A a E a esenciálne mastné kyseliny poskytujú pleti aktívnu ochranu a starostlivosť.

Vhodné súvisiace produkty
Optimálnym doplnkom je Aloe Vera Antistresový krém.

Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Ethylhexyl Stearate,
Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Isopropyl Palmitate, Dimethicone, Glycerin,
Ceteareth-20, Phenoxyethanol, Octyldodecanol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Cetyl Palmitate, Ceteareth-12, Lecithin, Sodium Hydroxide,
Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Tocopherol, Retinyl Palmitate,
Arachidyl Propionate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Citric Acid, Potassium Sorbate, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Ethyl Oleate, Ethyl Linoleate,
Ethyl Linolenate, Sodium Benzoate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Eugenol,
Limonene, Sorbic Acid.

Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water)
(Water), Alcohol denat., Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethicone, Neopentyl Glycol Diheptanoate, PEG-40
Hydrogenated Castor Oil, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Trideceth-9,
Phenoxyethanol, Butylene Glycol, Panthenol, Tocopheryl Acetate, PEG-5 Ethylhexanoate, Sodium Hydroxide, Glycerin, Urea, Allantoin, Glycyrrhetinic Acid, Parfum (Fragrance),
Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Citric Acid, Potassium Sorbate, Camellia Sinensis Leaf
Extract, Sodium Benzoate, Linalool, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene
Carboxaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone,
Citronellol, Sorbic Acid
Acid.

Vhodné súvisiace produkty
Ideálny v kombinácii s Aloe Vera Upokojujúcou penou na holenie a Aloe Vera Balzamom po holení.
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Aloe Vera Upokojujúca pena na holenie

Aloe Vera Upokojujúci gél na holenie

Obsah: 200 ml
Podiel Aloe Vera: 30 %

Obsah: 150 ml
Podiel Aloe Vera: 30 %

Predajné argumenty
• jemná pena na holenie
• s 30 % Aloe Vera gélu
• upokojuje pokožku a chráni ju pred podráždením
• hydratuje a ošetruje pokožku už pred holením
• pokožka je po holení hladká a jemná
• pre účinné a dôkladné holenie
• vhodná pre každý typ mužskej pleti

Predajné argumenty
• jemný gél na holenie
• s 30 % Aloe Vera gélu upokojuje pokožku a chráni ju pred podráždením
• pokožka je po holení hladká a jemná
• pre účinné a dôkladné holenie

Použitie
Pred použitím potraste. Naneste malé množstvo priamo na navlhčenú pleť a dôkladne rozotrite.
Fúzy ohoľte a pleť opláchnite vodou.
Vhodné súvisiace produkty
Optimálnym doplnkom je Aloe Vera Balzam po holení.
Ingredients: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Stearic Acid, Glycerin, Triethanolamine, Propane, Butane, Ceteareth-12, Palmitic Acid, Potassium Hydroxide, Polyquaternium-11, Bis-PEG-15 Methyl Ether Dimethicone, Allantoin, Isoobutane, Parfum (Fragrance), Lactic Acid, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Použitie
Jednoducho naneste malé množstvo gélu priamo na pokožku, napeňte trochou vody a vmasírujte
do pokožky, respektíve do fúzov.
Vhodné súvisiace produkty
Vhodná je kombinácia s následnou starostlivosťou v podobe Aloe Vera Antistresového krému.
Ingredients: Aqua (Water), Oleth-20, Triethanolamine, Palmitic Acid, Stearic Acid, Cocamide MIPA, Glycerin, Isopentane, Isobutane, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Allantoin, Phenoxyethanol, Hydroxyethylcellulose, Parfum (Fragrance), Hydroxyisohexyl
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, PEG-14M, Sodium Chloride, Sodium Sulfate, Benzyl Salicylate,
Hexyl Cinnamate, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1), CI 28440.
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LR ALOE VIA DETSKÁ STAROSTLIVOSŤ
Pri detskej pokožke znamená menej viac. Od prírody nádherne jemná detská
pokožka je veľmi citlivá a jej vlastná ochranná bariéra ešte nie je plne vyvinutá.
Preto potrebuje obzvlášť dobre znášanlivé látky, ktoré ju ošetrujú, ochránia a regenerujú. LR ALOE VIA Detská starostlivosť s tým najlepším z Aloe Vera – gélom
a cennými bio rastlinnými extraktmi. Teraz tak jemná a prirodzená ako nikdy
predtým. Bez parabénov. Bez minerálnych olejov. Bez parfumových olejov.

Účinné látky
LR využíva kombináciu Aloe Vera gélu a nechtíka lekárskeho. Aloe Vera gél
získavame výhradne z rastliny Aloe Vera Barbadensis Miller. Nechtík lekársky je
liečivá rastlina pôvodom z juhu Európy a Orientu. Jedná sa o dnes už celkom
známu liečivú rastlinu, ktorá sa používa tiež v kozmetike, predovšetkým pre
svoju schopnosť zjemňovať pokožku. Svojimi hojivými účinkami sa s obľubou
pridáva aj do krémov a iných pleťových prípravkov.

Mohlo by Vás zaujímať

Aloe Vera Baby Jemný ochranný krém
Obsah: 100 ml
Podiel Aloe Vera: 40 %
Predajné argumenty
• výdatný, hutný krém pre podráždenú pokožku
• s 40 % Aloe Vera gélu
• extrakt z bio nechtíka
• zinok a panthenol podporujú regeneráciu podráždenej pokožky a chránia ju pred
odreninami a zapareninami v oblasti plienok
• regeneruje a upokojuje podráždenú pokožku
• bez parfumovaných olejov
Použitie
Aloe Vera Baby Jemný ochranný krém používajte na podráždené miesta pri každej výmene plienok.
Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera Baby Jemný krém na tvár a telo a Aloe Vera Jemná umývacia emulzia a šampón.
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Olus (Vegetable) Oil, Zinc Oxide (nano), Cera Alba (Beeswax), Glycerin, Polyglyceryl-2
Sesquiisostearate, Decyl Oleate, Glycine Soja (Soybean) Oil, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, C10-18 Triglycerides, Hydrogenated Polyisobutene, Octyldodecanol, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Phenoxyethanol, Magnesium Sulfate, Trimethoxycaprylylsilane, Magnesium Stearate, Panthenol, Chondrus Crispus (Carrageenan), Aqua (Water), Ethylhexylglycerin, PPG-5-Ceteth-10
Phosphate, Hydrogenated Castor Oil Hydroxystearate, Calendula Ofﬁcinalis Flower Extract, Dicaprylyl Ether, Glucose, Lactic Acid,
Potassium Sorbate, Citric Acid, Magnolia Grandiﬂora Bark Extract, Lauryl Alcohol, Sodium Benzoate, Sorbic Acid.

Príčiny zaparenín u dojčiat
• Pôsobenie moču – vlhké a teplé prostredie v plienke narušuje ochrannú funkciu pokožky. Moč navyše po dlhšej dobe mení svoje chemické zloženie a sám
o sebe potom dráždi pokožku.
• Pôsobenie stolice – stolica obsahuje baktérie, ktoré narušujú ochrannú vrstvu
pokožky.
• Mechanické trenie pokožky plienkou – v miestach trenia plienky o pokožku
môže dôjsť ku vzniku odrenín, ktoré sú vstupnou bránou pre infekciu.
• Bakteriálne a kvasinkové infekcie – v plienkovej oblasti baktérie jednoduchšie
preniknú do pokožky.
• Podráždenie vyvolané chemickými látkami z vlhčených obrúskov, mydiel, pracích práškov alebo aviváží.
• Zapareniny sú častejšie pri hnačkách, pri užívaní antibiotík a pri zmene stravy,
napr. na začiatku prikrmovania.

Prevencia a liečba zaparenín u dojčiat
• Vhodné je časté prebaľovanie dieťaťa, zvlášť po stolici. Umyte znečistenú oblasť
vodou (navlhčeným vatovým tampónom alebo pod tečúcou vodou) a osušte.
• Po očistení namažte plienkovú oblasť Aloe Vera Jemným Ochranným Krémom.
Krém je vhodné naniesť na pokožku ihneď po osušení, aby sa dobre vstrebal.
• Kedykoľvek je to možné, nechávajte dieťa bez plienky.
• Používajte plienky vhodnej veľkosti, plienka by nemala byť príliš tesná.
• Pokiaľ dávate dieťaťu látkové plienky, nepoužívajte cez ne nepriedušné plastové
nohavičky.
100
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Aloe Vera Baby
Jemná umývacia emulzia a šampón
Obsah: 250 ml
Podiel Aloe Vera: 30 %
Predajné argumenty
• extra jemná a krémová umývacia emulzia pre citlivú pokožku
• s 30 % Aloe Vera gélu
• extrakt z bio nechtíka a sójový olej
• jemné a šetrné čistenie chráni citlivú pokožku pred vysušením a hydratuje
• bez sulfátov a parfumovaných olejov
• nedráždi oči
Použitie
Aplikujte malé množstvo Aloe Vera Baby Jemnej umývacej emulzie na mäkkú špongiu a opatrne
čistite detskú pokožku.
Vhodné súvisiace produkty
Ďalšie produkty z radu Aloe Via Detskej
starostlivosti.
Ingredients: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf
Juice, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Glycerin, Trisodium
Ethylenediamine Disuccinate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Glycine Soja (Soybean) Oil, Sodium Chloride, Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium
Levulinate, Citric Acid, Sodium Anisate, Hydrogenated
Coconut Acid, Sodium Benzoate, Calendula Ofﬁcinalis
Flower Extract, Sodium Isethionate, Lactic Acid, Potassium Sorbate, Sorbic Acid.

Aloe Vera Baby Jemný krém na tvár a telo
Obsah: 100 ml
Podiel Aloe Vera: 40 %
Predajné argumenty
• extra jemný a ľahký krém pre citlivú pokožku
• so 40 % Aloe Vera gélu
• extrakt z bio nechtíka a panthenol
• podporuje prirodzenú bariéru pokožky a chráni pred stratou hydratácie
• hydratuje, ošetruje a upokojuje
• bez parfumovaných olejov
Použitie
Po umytí aplikujte ako následnú starostlivosť vmasírovaním do detskej pokožky.
Vhodné súvisiace produkty
Ďalšie produkty z radu Aloe Via Detskej starostlivosti.
Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Dicaprylyl Carbonate, Cetearyl Alcohol, C10-18 Triglycerides, Phenoxyethanol, Ceteareth-12, Steareth-2, Sodium Polyacrylate, Jojoba Esters,
Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, Panthenol, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract, Hydrolyzed Starch, Helianthus Annuus (Sunﬂower)
Seed Wax, Xanthan Gum, Tocopherol, Ethylhexylglycerin, Distearyl Ether, Sodium Hydroxide, Lactic Acid, Calendula Ofﬁcinalis
Flower Extract, Polyglycerin-3, Acacia Decurrens Flower Wax, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sorbic Acid,
p-Anisic Acid.
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LR ALOE VIA KIDS CARE
Séria LR ALOE VIA KIDS CARE obsahuje zvlášť vysoký podiel Aloe Vera gélu.
Dokonalá pre citlivú detskú pokožku. Aloe Vera je naozajstný multitalent: regeneruje, hydratuje, ukľudňuje a chráni.
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Aloe Vera
3in1 Šampón, kondicionér & sprchový gél

Aloe Vera Magicky trblietavý zubný gél

Obsah: 250 ml
Podiel Aloe Vera: 30 %

Predajné argumenty
• s 38 % Aloe Vera gélu, xylitolom a vápnikom
• obsah ﬂuoridu prispôsobený špeciálne potrebám detských zubov
• stará sa o ďasná, chráni pred zubným kazom a posilňuje zubnú sklovinu
• bez umelých sladidiel a konzervačných látok
• dermatologicky testované

Predajné argumenty
• s 30 % Aloe Vera gélu, panthenolom a organickým broskyňovým extraktom
• hydratuje a ochraňuje
• uľahčuje rozčesávanie vlasov
• obzvlášť šetrné zloženie
• bez farbív
Použitie
Napeňte pokožku a vlasy Aloe Vera 3in1 Šampónom, kondicionérom & sprchovým gélom. Potom
opláchnite. V prípade starostlivosti o detskú pokožku odborníci odporúčajú motto: „Menej znamená
viac“. Denné sprchovanie a umývanie vlasov nie je pre deti nutné a neodporúča sa, pretože spôsobuje vysychanie pokožky a oslabuje jej prirodzenú bariéru. Jeden až dvakrát týždenne sa považuje
za úplne dostačujúce. Sprcha alebo kúpeľ by nemali trvať dlhšie ako 5 až 10 minút, pretože príliš
dlhé alebo horúce kúpele detskú pokožku vysušujú.

Obsah: 50 ml
Podiel Aloe Vera: 38 %

Cieľová skupina
Od prerezania zúbkov až do 6 rokov veku.
Použitie
Aplikujte na vlhkú zubnú kefku množstvo zubného gélu vo veľkosti hrášku, vyčistite zuby a vypláchnite. Používajte 2x denne od 2 rokov veku dieťaťa. Aby nedochádzalo k nadmernému
prehĺtaniu zubného gélu, čistite zuby iba pod dohľadom. Gélová štruktúra napomáha čisteniu zubov - mimoriadne dobre priľnie na vlákna zubnej kefky. Trblietavá zelená farba ako faktor zábavy
pre našich najmenších!
Ingredients: Sorbitol, Aloe Barbadensis Extract, Hydrated Silica, Xylitol Xanthan Gum, Aqua (Water), Sodium C14-16 Oleﬁn
Sulfonate, Aroma (Flavor), Calcium Glycerophosphate, Sodium Fluoride, Mica, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1), CI
77891 (Titanium Dioxide)

Cieľová skupina
Pre deti od 3 do 12 rokov.

.

Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera Baby Jemný krém na tvár & telo pre citlivú detskú
pokožku. Aloe Vera Hydratačný telový balzam pre normálnu
detskú pokožku. Aloe Vera Sprej prvej pomoci pre namáhanú pokožku, ktorý regeneruje a navracia jej prirodzenú
rovnováhu.
Ingredients: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, SodiumLauroylMethylIsethionate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Panthenol,PEG-120
MethylGlucoseTrioleate, GlycerylOleate, Coco-Glucoside, Parfum(Fragrance),
Sodium Chloride, Polyquaternium-10, Trisodium EthylenediamineDisuccinate,
Prunus Persica FruitExtract, Tocopherol, HydrogenatedPalm GlyceridesCitrate, Lecithin, AscorbylPalmitate, Propanediol, Isopropyl Alcohol, Potassium
Sorbate, Citric Acid, Sodium Acetate, Lactic Acid, Sodium Benzoate

AHOJ!
VOLÁM SA
TOM –
s mojou zubnou
pastou budeš mať
zuby silné ako tiger!
AH OJ ! SO M AN DY
a so mnou sa ti
sprchovanie bude páč
iť!

103

Lexikon_SK_2020_verze_02_2020.indd 103

25.2.2020 8:06:30

ANTIBAKTERIÁLNA STAROSTLIVOSŤ MICROSILVER PLUS
Rad prípravkov Microsilver Plus bol vyvinutý špeciálne nielen pre potreby problematickej pokožky, ale aj pre hygienu ústnej dutiny. Beneﬁtom produktov Microsilver je
obsah čistého striebra, dexpantenolu a zlúčenín zinku. Vďaka tejto kombinácii mimoriadne účinných zložiek výrobky Microsilver Plus neutralizujú baktérie, zlepšujú kožné
problémy a všeobecne stabilizujú vzhľad pokožky.

Mohlo by Vás zaujímať
Baktérie predstavujú pre človeka veľké riziko. Vyskytujú sa všade: na rukách, vo
vlasoch, na predmetoch okolo nás, ale aj vo vode. Baktérie sa rýchlo množia (počet
baktérií sa zdvojnásobuje už po 20 minútach) a ľahko sa prenášajú, napríklad kontaktom rúk, exspirovaným vzduchom, cez klávesnicu, cez kľučky na dverách atď.
Striebro má silné protizápalové a antibakteriálne účinky. Vďaka blahodarnému
pôsobeniu na ľudskú pokožku bolo celé stáročia využívané ako účinný pomocník
v boji proti bakteriálnym infekciám. Striebro totiž pôsobí proti veľkému počtu baktérií
a plesní už v minimálnej koncentrácii, bez toho by poškodzovalo ľudské bunky.

noporéznom materiálu. Vzniká tak šedý prášok zo striebra, ktorý je veľmi čistý
a nevykazuje žiadne známky nežiaducich kovov.

Oblasti použitia
Microsilver BG™ je porézny častice striebra s hubovitú štruktúrou povrchu
(viditeľná pod elektrónovým mikroskopom).

Čo je Microsilver BG™?
Microsilver BG™ je porézna častica striebra s hubovitou štruktúrou povrchu (viditeľná pod elektrónovým mikroskopom).

STRIEBRO:
likviduje mikroorganizmy

Čo je úlohou Microsilver BG™?
Microsilver BG™ slúži na odstránenie škodlivých organizmov (baktérie, vírusy,
plesne, kvasinky) z kože, a to najmä v prípade poškodenia a podráždenia pokožky. Efekt Microsilver BG™ je založený predovšetkým na porušení enzýmov
regulujúcich metabolické funkcie bunkovej membrány mikroorganizmov. Tým sú
prirodzené procesy regenerácie podráždenej pokožky aktívne podporované.

Ako mikrostriebro ničí mikroorganizmy na pokožke?
Povrchová štruktúra Microsilver BG ™ umožňuje naviazať na seba mikroorganizmy. Pritom sú z mikrostriebra kontinuálne odvádzané ióny. Tieto strieborné
častice priamo zaútočia na bunkovú stenu mikroorganizmov, zastavia ich delenie
a tým ich ďalšie množenie.

DEXPANTHENOL:
stabilizuje zápal

ZLÚČENINY
ZINKU:
urýchľujú proces
hojenia

Ako pôsobí MICROSILVER BG™ na pokožke?
Pokožka je zbavená mikroorganizmov, je ošetrená a jej vzhľad sa normalizuje.
Pôsobením MICROSILVER BG™ si pokožka udržiava pestovaný vzhľad, dýcha
a je uvoľnená.

Ako sa MICROSILVER BG™ vyrába?
Po rokoch vývoja výroby mikročastíc čistého striebra, ktoré je stáročia známe ako
drahý kov, sa striebro začalo používať tiež cielene, na kozmetické účely. Z veľmi
čistého strieborného drôtu, vo vákuu, a za použitia prúdu vysokého napätia, sú
jednotlivé atómy striebra extrahované, tie sa potom spoja a vytvárajú nepravidelne
zložené strieborné komplexy, ktoré obsahujú až do 20 atómov (mikročastíc). Tie
potom tvoria hubovité štruktúry viditeľné pod elektrónovým mikroskopom. Medzery medzi mikročasticami sú tak malé, že tu možno skutočne hovoriť o na-

TIP ODBORNÍKA
Všetky LR produkty s obsahom mikrostriebra obsahujú
striebro s vysoko hubovitým (poréznym) povrchom, čo zvyšuje
jeho povrch a tým pádom aj priľnavosť k slizniciam a zároveň
zvyšuje jeho absorpčnú schopnosť pre baktérie. Takto vyrobené nanoporézne striebro má mnohonásobne silnejšie dezinfekčné a baktericídne účinky než striebro vyrobené obvyklou
technológiou. Všetky produkty s mikrostriebrom tak účinne
likvidujú škodlivé baktérie na pokožke, sliznici a ďasnách, čo
výrazne posilňuje ich účinnosť.
MUDr. Pavel Hanzelka
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ČASŤ TELA

OBLASŤ POUŽITIA

RIEŠENIE

ZUBY/ÚSTA

Zuby, ďasná, zápach z úst, sklovina

Antibakteriálna Zubná pasta

ZUBY/ÚSTA

Zuby, zápach z úst, sklovina

Antibakteriálne Žuvačky pre zdravé zuby a ďasná

TVÁR

Akné, nečistoty

Antibakteriálny Umývací krém

TVÁR

Akné, nečistoty

Pleťový krém (pre problematickú pleť)

TELO

Pot v podpazušie, zápach

Antimikrobiálna Deo guľôčka

RUKY

Pot, hygiena (na cesty)

Antibakteriálny Gél na ruky

VLASY

Lupiny, suchá pokožka hlavy

Šampón proti lupinám
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MICROSILVER PLUS STAROSTLIVOSŤ O ÚSTNU HYGIENU
Ústna dutina je miestom, kde sa darí celému radu baktérií a mikroorganizmov. Tie sa usadzujú na zuboch i jazyku a môžu spôsobovať zubný kaz, zápach z úst aj paradentózu. Účinná látka MICROSILVER predstavuje prirodzené a šetrné riešenie, pretože tieto baktérie redukuje. V Zubnej paste a v Žuvačkách pre zdravé zuby a ďasná
ponúka LR skvele zladený komplexný ochranný program.

Microsilver Plus Žuvačky pre zdravé zuby a ďasná

83 %
BAKTÉRIÍ
ZANIKÁ*

Ničia baktérie v ústach

Odstraňujú zubný povlak

Regenerujú ústnu sliznicu
Pomáhajú posilňovať zubnú sklovinu

Chránia pred zubným kazom

* Účinnosť potvrdená spoločnosťou Dermatest:
Žuvačky pre zdravé zuby a ďasná boli testované spoločnosťou Dermatest GmbH v užívateľskom teste s 20 osobami vo veku 26 až 54 rokov, po dobu dvoch dní vo februári 2010 (vo vzťahu k baktérii Streptococcus).

Mohlo by Vás zaujímať
Aké sú výhody Microsilver Plus žuvačiek pre starostlivosť
o chrup?

Môžu ľudia, ktorí nosia zubné protézy alebo zubný strojček
používať tieto žuvačky?

Microsilver Žuvačky obsahujú účinné látky používané v tradičných žuvačkách
k podpore ústnej hygieny, ale navyše obsahujú aj výnimočnú aktívnu zložku –
Microsilver. Táto unikátna kombinácia zvyšuje ich účinnosť v starostlivosti o ústnu
dutinu.

Všeobecne možno povedať, že môžu. Microsilver Žuvačky majú jemnú textúru
a nelepia sa na zuby tak, ako normálne žuvačky. Avšak, nemôžeme úplne vylúčiť,
že žuvačka sa nebude na strojček alebo zubnú protézu prilepovať, preto to radšej
najskôr odporúčame vyskúšať.

Kedy je odporúčané používať žuvačky Microsilver Plus?

Sú Microsilver Žuvačky na starostlivosť o chrup vhodné aj pre deti?

Zubní lekári odporúčajú používať žuvačky po každom jedle a občerstvení,
a to najmä ak nemáte po ruke zubnú kefku (v práci, pri cestovaní). Žuvačky sa
starajú o zuby a tiež znižujú množstvo baktérií, ktoré spôsobujú tvorbu kyselín,
povlaku a rozkladov.

Žuvačky odporúčame používať deťom od veku 6 rokov. Záleží však na rodičoch,
ktorí by mali rozhodnúť, či je dieťa pripravené žuť žuvačku. Všeobecne však platí,
že Microsilver žuvačky dospievajúci i deti používať môžu.

Ako dlho by ste mali žuvačku žuť?

Nie, mikrostriebro nemá žiadne vedľajšie účinky. Jeho činnosť je založená len na
fyzikálnych reakciách, ktoré vedú ku ničeniu baktérií. Mikrostriebro nezasahuje do
metabolických procesov človeka.

Aby ste dosiahli čo najvyšší stupeň zníženia baktérií v ústach, odporúčame žuť žuvačku minimálne po dobu piatich minút. Čím dlhšie ju žujeme, tým účinnejšia žuvačka je.

Má mikrostriebro v žuvačke nežiaduce účinky?
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Microsilver Plus Zubná pasta

90 %
Chráni pred zubným
kazom a povlakom

UŽÍVATEĽOV
POTVRDILO ZLEPŠENIE
STAVU SVOJICH
ĎASIEN*

Pôsobí ako prevencia
paradontózy

Odstraňuje zápach z úst

Minerál hydroxyapatit
obnovuje zubnú sklovinu

Možné použitie Microsilver zubnej pasty
1. Používajte Microsilver Zubnú pastu dvakrát denne, ráno a večer.
2. Naneste trochu Zubnej pasty na jazyk a vyčkajte. Eliminujete tak baktérie spôsobujúce zápach z úst.
3. Microsilver Zubnú pastu môžete tiež aplikovať na kefku na čistenie medzizubných priestorov.
* Účinnosť potvrdená spoločnosťou Dermatest:
Antibakteriálna Zubná pasta bola testovaná spoločnosťou Dermatest GmbH na 10 ženách a mužoch
vo veku 18 až 72 rokov, po dobu 4 týždňov v apríli 2006.
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L-RECAPIN: SILNÁ DVOJICA PRE HUSTÉ VLASY
Dedične podmienené vypadávanie vlasov?
L-Recapin prináša ideálne riešenie: Inovatívny komplex účinných látok zastaví dedične vyvolané vypadávanie vlasov a preukázateľne zväčší ich objem.

PRÍČINA

ÚČINKY

Aké sú príčiny predčasného vypadávania vlasov?

Boli účinky L-Recapinu odborne testované?

• Hormóny: Dihydrotestosterón (DHT) nepriamo spôsobuje regresiu vlasových korienkov.
• Nedostatočná výživa vlasových korienkov: Nedostatočné prekrvenie
pokožky hlavy môže mať za následok obmedzené vyživovanie vlasových
korienkov.
• Nedostatočné uchytenie vlasu v pokožke hlavy: Poškodená štruktúra
vlasov môže spôsobiť nedostatočné uchytenie vlasu vo vlasovom poraste.

Áno. Odborné testovanie trvalo 4 mesiace*.
Výsledky:
• L-Recapin spomaľuje vypadávanie vlasov
• Používaním L-Recapinu zostanú vlasy dlhšie vo fáze rastu
• L-Recapin zásadne napomáha uchyteniu vlasových korienkov, čím zamedzuje predčasnému vypadávaniu vlasov
• Vlasové korienky sú vďaka komplexu účinných látok obsiahnutých
v L-Recapine chránené, posilnené a regenerované

OPATRENIA
Ako L-Recapin zamedzuje vypadávaniu vlasov?

* VÝSKUMNÁ ŠTÚDIA O L-RECAPIN TONIKU
Potvrdená účinnosť:

Vďaka svojmu inovovanému komplexu účinných látok má Procapil® trojaké
pozitívne pôsobenie:

• 76 % testovaných osôb potvrdilo zväčšenie objemu vlasov. To dokazuje,
že vlas dlhšie zotrváva vo fáze rastu

• Kyselina oleanolová z listov olivovníka znižuje regresiu vlasových korienkov
• Apigenín z citrusových plodov podporuje prekrvenie vlasových korienkov (pozri obr. 1)
• Biotinyl-GHK (bielok s prímesou špeciálnych vitamínov) podporuje
uchytenie vlasových korienkov (pozri obr. 2)

• 76 % testovaných osôb potvrdilo účinnosť produktu

Šampón

1.

Epidermis

Dermis

Subcutis

(Tonikum bolo testované na 20 mužoch a 5 ženách vo veku 21 až 60 rokov. Testy v trvaní
4 mesiacoch prebiehali v inštitúte DermaTronier v roku 2005).

Tonikum

2.

RADY PRE VÄČŠÍ OBJEM VLASOV:
Len dôkladná starostlivosť a pravidelné používanie oboch produktov Vám
prinesú tie najlepšie výsledky.
L-Recapin Šampón a Tonikum sa navzájom presne dopĺňajú a najlepšie
výsledky prinášajú pri spoločnom používaní.
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L-Recapin Šampón

L-Recapin Tonikum

Obsah: 200 ml

Obsah: 200 ml

Dermatologicky testovaná kombinácia účinných látok jemne a šetrne
čistí vlasovú pokožku. Pri pravidelnom používaní vlasy aj vlasovú pokožku optimálne pripravuje na aplikáciu L-Recapin Tonika.

L-Recapin Tonikum zastavuje dedične podmienené vypadávanie
vlasov*.
Tonikum nanášajte po umytí do
vlhkých vlasov. Vtierajte krúživými
pohybmi do pokožky hlavy.
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PLEŤ – ZRKADLO Vášho ŽIVOTA
Krásna a pestovaná pleť je výrazom zdravia, mladistvosti a vitality. Denne je ale vystavovaná nepriaznivým vplyvom prostredia, účinkom nezdravej stravy, parfumovaným
mydlám a stresu. Vinou toho sa pokožka viac a viac zjemňuje, stáva sa citlivejšou, náchylnejšou a horšie sa hojí. V tej fáze sa môže stať ľahkou vstupnou bránou infekcie.
Pretože je pleť neustále na očiach, nie je divu, že jej stav výrazne pôsobí aj na naše
sebavedomie. Je dôležité, aby sme jej všetko, čoho sa jej nedostáva, dodávali pomocou pleťovej kozmetiky. Jedine tak si udržíme pestovaný a zároveň zdravý vzhľad.
Pokožka má plochu 1,5 - 2 m2 a je tak najväčším ľudským orgánom. Plní funkciu
zmyslového ústrojenstva, reguluje teplotu a vlhkosť a súčasne je ochranným štítom
tela. Miliardy kožných buniek chránia ľudské telo pred patogénmi, UV žiarením, teplom
i mrazom. Vďaka nespočetným neurónom je človek schopný jemného hmatu, vnímania
tepla, chladu alebo bolesti. Koža sa skladá z troch vrstiev: epidermis, dermis a podkožia.

Na pokožku nepriaznivo pôsobia
• Fajčenie – nikotín spôsobuje rýchlejšie starnutie a horšiu kvalitu pleti (akné)
• Konzumácia cukroviniek, rýchleho občerstvenia a alkoholu
• Slnko a UV lúče – spôsobujú skoré vrásky a škvrny na pleti
• Nedostatok spánku

LR ZEITGARD – STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
V TROCH PREMYSLENÝCH KROKOCH
Putovanie za ideálom krásy a túžba po mladej a vitálnej pleti zamestnáva
v dnešnej dobe nielen ženy, ale stále častejšie aj mužov. Dynamický spôsob života, vysoké požiadavky aj časový stres viedol odborníkov z LR k vytvoreniu maximálne efektívneho systému, ktorý je ľahko zaraditeľný do každodenného života.

Filozoﬁa LR ZEITGARD
LR ZEITGARD je inovatívny a ucelený spôsob efektívneho a trvalého ošetrenia tváre.
Tento kompletný koncept predstavuje profesionálne ošetrenie doteraz známe iba
zo salónov krásy, určené špeciálne pre domáce použitie.
Od hĺbkového čistenia pórov cez efektívne anti-age ošetrenie s okamžite viditeľnými účinkami, až k štrukturálnej starostlivosti pre dlhodobý úspech – s LR ZEITGARD jednoducho získate nadčasovo krásnu pleť len v troch krokoch.
Tri kroky manažmentu LR ZEITGARD Anti-Age na seba dokonale nadväzujú. Každý z nich predstavuje uzavretú jednotku, vďaka ktorej môžete v danej oblasti
dosiahnuť vynikajúce výsledky. Anti-Age starostlivosť je najúčinnejšia vtedy, keď
sa všetky tri účinné kroky spoja v jeden. Výsledok je potom zaručený.

Akú štruktúru má koža?
Koža sa skladá z troch vrstiev, z pokožky, zamše a podkožného väziva. Pokožka (epidermis) má ochrannú funkciu a bráni telo proti pôvodcom chorôb. Každé
4 týždne sa kompletne obnovuje. Zamša (dermis) je tučná a robustná vrstva.
Nachádzajú sa v nej krvné a lymfatické cievy a nervové bunky. Podkožné väzivo
(subscutis) sa skladá z hojného tukového tkaniva a mazových a potných žliaz.
Podkožné väzivo slúži ako zásobáreň energie a chráni telo pred chladom.

KROK 01

ČISTENIE

Prvá vrstva kože: epidermis (pokožka) - pokožka je vonkajšou vrstvou kože. Nachádza
sa úplne na povrchu a je viditeľná. Skladá sa z odumretých buniek a nazýva sa aj "stratum
corneum". Má funkciu špeciálnej bariéry a chráni telo spoľahlivo pred baktériami. Táto
vrstva súčasne umožňuje, aby sa do kože dostali podporné účinné látky. Póry, ktoré sa v
nej nachádzajú, sa môžu podľa teploty a vlhkosti vzduchu otvárať alebo uzatvárať.
Druhá vrstva kože: dermis (zamša) - zamša je druhou vrstvou kože a je znateľne
silnejšia. K jej uchyteniu k pokožke slúži relatívne tenká papilovitá vrstva. V tej sú
prítomné senzorické bunky, vďaka ktorým vnímame vibrácie a dotyky. V druhej,
silnejšej vrstve sa nachádzajú bunky tvoriace spojivové tkanivo (ﬁbroblasty), ktoré sú tvorené sieťou z kolagénu a elastických vlákien. Tie sú centrom kolagénu
a elastínu, ktoré treba zachovať a starať sa o nich, aby bola pokožka mladá, zdravá a krásna. Kolagén a elastín totiž zaisťujú elasticitu a pevnosť kože.
Tretia vrstva kože: subcutis (podkožné väzivo) - podkožné väzivo sa nachádza
pod škárou a tvorí najspodnejšiu vrstvu kože. Táto tretia vrstva kože je pretkaná pevnými vláknami a slúži nielen ako zásobáreň tuku, ale aj ako pomyselná
vypchávka, tlmič nárazov a izolácia tela. Čo sa týka pôsobenia kozmetických
produktov, nemá táto vrstva kože žiadnu funkciu.

KROK 02

ANTI-AGE

KROK 03

STAROSTLIVOSŤ
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1. krok: LR ZEITGARD Systém pre čistenie pleti
Systematické čistenie pleti je základnou podmienkou pre jej zdravie a krásu. Kvalitný produkt by mal pleť dôkladne vyčistiť od prachu, potu, zvyškov krémov aj
mazu, mal by odstrániť zrohovatenú pokožku a tiež make-up. To je veľmi dôležité.
Pretože práve vďaka dôkladnému čisteniu tváre môže pokožka lepšie absorbovať
následnú ošetrujúcu starostlivosť.

10x účinnejší ako tradičné čistenie!
S ZEITGARD máte možnosť vyčistiť svoju pleť až 10x účinnejšie. Lepšie odstránite tiež
nečistoty nachádzajúce sa hlbšie v pokožke – vo vráskach a póroch. Pleť zároveň ľahko
masírujete, čím stimulujete jej krvný obeh. Vyzerá sviežejšia a získava ružový nádych.
Stimulácia spojivového tkaniva má zároveň ľahko tonizačnú funkciu. Vďaka odstráneniu
prebytočného kožného mazu a odumretých buniek dochádza k regulácii normálnej
aktivity pokožky a k zníženiu alebo dokonca k úplnému zamedzeniu vzniku kožných
nečistôt. Vďaka tomu môžu produkty pre následnú starostlivosť o pleť lepšie pôsobiť.

Mohlo by Vás zaujímať
Môže sa LR ZEITGARD používať v prípade kožných ochorení?
LR ZEITGARD Elektrická kefka sa NESMIE používať pri nasledujúcich indikáciách:
ak trpíte sezónne alebo trvale kožnou alergiou, alebo ste sa extrémne spálili na
slnku. Ak máte malé ranky a /alebo otvorené rany, prípadne ak užívate lieky, ktoré
spôsobujú precitlivenosť kože (napr. antibiotiká). Opýtajte sa svojho dermatológa,
prečo je jemné čistenie pre pleť tak dôležité a prečo ho môžu využívať aj ľudia so
seboroickou dermatitídou (nadprodukcia kožných tukov), neurodermitis (atopická/chronická dermatitída), lupienkou (psoriáza), ružovkou a akné.

Je LR ZEITGARD vhodný pre všetky vekové kategórie?
Pri používaní LR ZEITGARD nie je vek rozhodujúci. Nezáleží na tom, či ste teenager alebo staršia osoba – tento prístroj môže používať takmer každý. Neodporúča
sa však deťom alebo osobám so sklonom k vážnejším dermatologickým problémom. V prípade pochybností sa obráťte na svojho dermatológa.

Ktorá kefka a ktorý čistiaci prípravok je pre mňa ten správny?
Všeobecne je LR ZEITGARD vhodný pre každý typ pleti (normálnu, suchú, mastnú
i zmiešanú). Ani v prípade senzitívnej pleti zvyčajne nedochádza k jej podráždeniu.
Pre citlivú pokožku odporúčame kefku sensitive s ružovými vláknami, ktorá bola
vyvinutá špeciálne pre veľmi šetrné čistenie. Ideálne sa dopĺňa s čistiacim krémom pre citlivú pleť. V prípade, že Vaša pokožka spĺňa deﬁníciu normálnej pleti,
siahnite po kefke s modrými vláknami. Tá sa ideálne dopĺňa s čistiacim gélom.
Vďaka kombinácii kefky a príslušného gélu dostane Vaša pleť len to najlepšie.

Môžem prístroj používať každý deň?
Kombinácia LR ZEITGARD kefky a LR ZEITGARD čistiacich produktov funguje v
takej harmónii, že môžu byť používané denne. Napriek tomu by ste mali svoju pleť
počas i po použití sledovať. Spočiatku môže dôjsť k ľahkému podráždeniu, ktoré
však rýchlo odznie. Takéto prvotné reakcie znamenajú účinnosť čistenia a dokazujú úspešnosť. Čistenie by malo byť nielen užitočné, ale aj zábavné. V ideálnom
prípade by ste sa mali na neho tešiť. Aj keď máte veľmi citlivú pleť, už po troch
čisteniach by si mala na kefku navyknúť. V prípade pochybností alebo silných
indikácií vyhľadajte pred ďalším použitím LR ZEITGARD dermatológa.

Môžem s pomocou LR ZEITGARD odstraňovať make-up?
Samozrejme. Kefka vykonáva hĺbkové čistenie a častice make-upu z tváre jemne
odstráni. V prípade veľmi silného make-upu môžete na predčistenie použiť kozmetický obrúsok, čím zamedzíte nadmernému znečisteniu kefky. So silným mej-

kapom je tiež možné, že budete musieť čistenie mierne predĺžiť a prednastavených 60 sekúnd bude málo. Oblasti okolo očí musíte v každom prípade vynechať.
Na týchto miestach použite na čistenie svoje obľúbené prípravky.

Aký je konkrétny rozdiel medzi LR ZEITGARD a inými prístrojmi?
V zásade rozlišujeme medzi rotujúcimi a oscilačnými pohybmi. Zatiaľ, čo väčšina
keﬁek sa pohybuje po pokožke tak, že rotuje, v prípade LR ZEITGARD kmitajú
oscilačné kefky po pokožke vysokou rýchlosťou (viac ako 1000 krát za minútu) sem
a tam. A to je veľký rozdiel aj pre pleť: zvuková frekvencia, s ktorou sa tu pracuje, čistí
pleť, bez toho aby ju podráždila. Pri iných technikách (napríklad rotácia) je pleť namáhaná v jednom smere. Okrem toho technológia MICROSILVER zaisťuje vysokú
hygienu kefových vlákien. Ak už máte iné zariadenie tohto typu, porovnajte si pôsobenie oboch prístrojov pomocou vreckovky alebo silonových pančúch. Jednoducho
na ne priložte zapnuté prístroje jeden po druhom. Rotačné prístroje pleť namáhajú,
čo je na silonových pančuchách dobre vidieť na rýchlych, krúživých pohyboch.
LR ZEITGARD však oscilačným kmitaním zanechá pančuchy v pokoji.

Z akého materiálu sú vyrobené hlavice kefky?
Vlákna keﬁek boli navrhnuté špeciálne pre LR po sérii náročných testov. Pri vývoji
keﬁek sme vsadili popri zvláštnej štruktúry vlákien tiež na MICROSILVER. Ten je
v LR už niekoľko rokov súčasťou mnohých ošetrujúcich a čistiacich prípravkov.
Výhoda: strieborné ióny sa vďaka pohybu molekúl dostanú na povrch vlákna. Tým
je na vláknach stále udržiavaný antimikrobiálny "štít". Pre kefky LR to znamená
najvyššiu hygienickú čistotu! Nemusíte sa starať o to, že by sa na kefke mohli
hromadiť baktérie. Pri bežnom používaní zostáva kefka antibakteriálna po dobu
troch mesiacov.

Môžem LR ZEITGARD používať vo vani alebo pod sprchou?
LR ZEITGARD je odolný proti postriekaniu vodou. Základom je tu klasiﬁkácia IPX6
(DIN EN 60529). Používaniu v sprche teda nič nestojí v ceste. Ponáranie prístroja
pod hladinu vody však môže viesť k jeho poškodeniu.

Čo znamenajú tri svetelné body/stupne výkonu?
Spodný svetelný bod predstavuje prvý, teda ľahký stupeň, ktorý sa smerom nahor
zvyšuje. Podľa stupňa výkonu sa mení frekvencia a tým aj sila čistenia. Odporúčame začať na tvári na stupni č. 1 a pomaly pleť zvykať na nový rituál čistenia. Podľa
pocitu a potreby môžete asi po 14 dňoch rýchlosť zvýšiť. Na krku, výstrihu a na
niektorých zónach paží alebo lakťov môžete začať priamo na stupni 3.
111
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2. krok: LR ZEITGARD Anti-age systém – nová sila proti vráskam
S vekom sa naša pokožka neustále mení. Prirodzené procesy starnutia vedú
k zníženiu obsahu kolagénu a elastínu v spojivovom tkanive a k tvorbe vrások. Na
pleť majú vplyv aj vonkajšie vplyvy – napríklad nadmerné vystavovanie sa účinkom
slnečného žiarenia. Tiež každodenná mimika tváre, smiech a plač spôsobujú stratu pružnosti v spojivovom tkanive a v priebehu času vznik vrások.
RIEŠENIE: LR ZEITGARD Anti-age systém
Systém ošetrenia vrások, ktorý bol doteraz k dispozícii len
v kozmetických salónoch

cuje. Prístroj sa behom niekoľkých sekúnd ochladí až na +5 °C a póry uzatvára. Tým
je v pokožke Anti-Age produkt uzamknutý, čím je možné dosiahnuť jeho optimálnych
účinkov.
K čomu slúžia vibrácie?
Obe vyššie spomínané funkcie možno zintenzívniť pomocou vibrácií, ktoré môžete
k studenej alebo k teplej fáze pridať jednoduchým stlačením tlačidla. Vďaka vibráciám
sa účinné látky dostanú hlbšie pod povrch pokožky a tu môžu začať pôsobiť. Vibrácie
navyše pôsobia stimulačne na väzivové tkanivo. Tým dôjde k optimalizácii zásobovania
pokožky živinami, t. j. typickými kožnými regeneračnými látkami, a súčasne k odstráneniu škodlivín z jednotlivých vrstiev kože.

LR ZEITGARD Anti-Age systém kombinuje inovatívny prístroj LR ZEITGARD 2
a špeciálne produkty typu Anti-Age, ktoré sú vyrobené pre rôzne nároky pleti.
Vďaka tejto metóde sa môžete o svoju pleť efektívne starať z pohodlia domova.
LR ZEITGARD Anti-age systém pri pravidelnom používaní efektívne zjemňuje
vrásky a pleť vďaka nemu vyzerá preukázateľne mladšie*.
• 95 % testovaných osôb vníma vyššiu účinnosť ošetrujúcich látok s použitím
ZEITGARD 2*
• viac než 90 % všetkých testovaných osôb má pocit vyššej hydratácie pleti
• 90 % testovaných osôb potvrdzuje lepšiu pružnosť pleti*
• viac než 80 % testovaných osôb potvrdzuje okamžite viditeľné a citeľné výsledky*
• cez 75 % testovaných osôb potvrdzuje viditeľné omladenie očného okolia*
* Dermatest štúdia bola vykonaná na 40 testovaných osobách v júli a auguste 2015

Vďaka anti-age produktom určeným špeciálne pre rôzne požiadavky pleti (napr.
Hydratačný krémový gél alebo Reštrukturalizačný krémový gél) môžu byť vrásky
a ochabnuté partie ošetrené priamo a cielene. Prístroj LR ZEITGARD 2 využíva
kombináciu termálnej technológie (teplo/chlad) a vibrácií.
To sú z dermatologického hľadiska dva veľmi známe postupy využívajúce prirodzené
kožné procesy a adaptačné reakcie, ktoré podporujú prirodzenú funkčnosť pokožky.
LR ZEITGARD 2 ponúka tri funkcie.
• Tepelná fáza: zahriatie až na +42°C
• Studená fáza: ochladenie až na +5°C
• Ošetrenie vibráciami: je možné využiť ako samostatnú funkciu alebo zvoliť ako
prídavnú funkciu k tepelnej či studenej fáze.
Výsledok: pleť pôsobí celistvo a mladším dojmom, linky a vrásky sú vyplnené.
Rýchla zmena teplôt a zvyšovanie intenzity vibrácií umožňuje obzvlášť rýchle
a efektívne ošetrenie.
Ako pôsobí teplá fáza?
Pri teplej fáze dostávajú póry signál, že je telo prehriate. Aby sa ochladilo, póry
sa otvoria. LR ZEITGARD 2 využíva maximálne tieto kožné mechanizmy. Vďaka
zahriatiu na +42 °C sa ošetrujúce produkty dostanú hlbšie do pokožky a môžu
naplno prejaviť svoje účinky.
Ako pôsobí studená fáza?
V studenej fáze využíva prístroj LR ZEITGARD 2 druhú ochrannú reakciu pokožky.
Póry dostávajú signál, aby sa uzavreli. Aj s touto reakciou LR ZEITGARD 2 pra112
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Anti-age prípravky špeciálne vyvinuté pre použitie s LR ZEITGARD 2
Produkty systému ZEITGARD Anti-Age sú určené priamo na použitie s prístrojom LR ZEITGARD 2.

LR ZEITGARD Anti-Age systém Očné sérum
Obsah: 30 ml
Použitie
LR ZEITGARD Anti-Age systém Očné sérum je vysoko koncentrovaný produkt, ktorý je vytvorený
špeciálne pre potreby jemných a tenkých vrstiev pokožky v oblasti očí.
Účinok
Vďaka ľahkej a jemnej viskozite sa LR ZEITGARD Anti-Age systém Očné sérum obzvlášť ľahko
vsakuje do pokožky okolo očí. Jedinečná kombinácia účinných látok sa rozprestrie okolo citlivej
oblasti oka ako mriežka, jemná pokožka sa zvlhčí, uvoľní a drobné vrásky sa viditeľne vyhladia.
Tip: Prístroj LR ZEITGARD 2 zaistí ideálnu aplikáciu produktov Anti-Age v oblasti očí. Tvar aj
veľkosť kovovej doštičky sú ergonomicky optimalizované špeciálne pre citlivé očné partie. Vďaka
tomu dokážeme pomocou prístroja Očné sérum skvele aplikovať.

LR ZEITGARD Anti-Age systém
Hydratačný krémový gél
Obsah: 50 ml
Použitie
LR ZEITGARD Anti-Age systém Hydratačný krémový gél je výdatný pleťový krém určený pre pleť
vykazujúcu prvé známky starnutia. Je obzvlášť vhodný pre mladšiu pleť, pre predchádzanie prvým
vráskam.
Účinok
Prvé známky ochabujúcej elasticity pokožky sú dôsledkom zníženej hydratácie. LR ZEITGARD Anti-Age
systém Hydratačný krémový gél spevňuje kontúry tváre. Tá vďaka tomu vyzerá hladko a vyhladene.

LR ZEITGARD Anti-Age systém
Reštrukturalizačný krémový gél
Obsah: 50 ml
Použitie
LR ZEITGARD Anti-Age systém Reštrukturalizačný krémový gél je špeciálny pleťový krém určený
predovšetkým na vyhladzovanie kontúr zrelšej pokožky.
Účinok
V momente, keď štruktúra pokožky povolí, je okrem hydratácie potrebná tiež hĺbková podpora štruktúr.
LR ZEITGARD Anti-Age systém Reštrukturalizačný krémový gél podporuje výstavbu bunkových štruktúr
prostredníctvom komplexov účinných látok, ktoré pôsobia hĺbkovo a zaisťujú spevnenie štruktúr. Krém
značne redukuje hĺbku vrások, pleť pôsobí plnšie a mladšie.
LR ZEITGARD Anti-Age systém Hydratačný krémový gél a Reštrukturalizačný krémový gél obsahujú
špeciálne elementy, ktoré podporujú štruktúru pokožky. Tie sú významné predovšetkým pre silnejšie
vrstvy pokožky v oblasti čela a líc. Cieľom je, aby účinné látky prenikli hlbšie pod pokožku a tá aby bola
"pozdvihnutá" zvnútra.
Tip: Všetky produkty radu LR ZEITGARD Anti-Age systém vystačia minimálne na 30 použití.

Testovanie systému LR ZEITGARD Anti-Age

95 %

TESTOVANÝCH

90 %

TESTOVANÝCH

90 %

TESTOVANÝCH

80 %

TESTOVANÝCH

75 %

TESTOVANÝCH

POTVRDZUJE
POTVRDZUJE
POTVRDZUJE
POTVRDZUJE
POTVRDZUJE

lepšiu absorpciu účinnej látky
zlepšenie hydratácie pokožky
zmeny v pružnosti pokožky
okamžité výsledky na pohľad i na dotyk
okamžite viditeľné a hmatateľné výsledky

* Dermatest štúdia bola vykonaná na 40 testovaných osobách v júli a auguste 2011.
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3. krok: LR ZEITGARD Systém starostlivosti
Vrásky sú jedným z následkov dní strávených na slnku, bezsenných nocí, nezdravého stravovania i stále častejšieho stresu. Nikto z nás im v určitom veku neunikne.
Môžeme s nimi ale účinne bojovať a veľmi efektívne ich eliminovať. Pomôžu nám
v tom produkty LR ZEITGARD Anti-Age Systém starostlivosti. Tie predstavujú tretí krok v komplexnej starostlivosť proti starnutiu pleti – teda nevyhnutné záverečné
odborné anti-age ošetrenie, ktoré prichádza na rad po použití LR ZEITGARD 1 a LR
ZEITGARD 2.
Optimálna účinnosť krémov LR ZEITGARD Systém starostlivosti je založená na
troch faktoroch:
• všetky vzorce zloženia boli obohatené o vyššiu koncentráciu aktívnych zložiek.
• pridali sme ďalšie aktívne zložky, napríklad aminokyseliny, ktoré účinne regenerujú pokožku.
• vysoko udržateľná účinnosť vďaka synergii jednotlivých látok.

PRODUKTY PRE KAŽDÝ VEK

POWERLIFT: energetická vzpruha pre pleť mužov a žien od 20 rokov

20+

NANOGOLD: proti predčasnému starnutiu pleti od 30 rokov

30+

SEROX: proti jemným tvárovým vráskam od 35 rokov

35+

BEAUTY DIAMONDS: luxusná starostlivosť od 40 rokov

40+

RACINE: účinná základná starostlivosť s hydratujúcimi energetickými látkami proti prvým známkam starnutia pleti

20+

30+

40+
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20+

40+

30+

Obsah: 30 ml
• ľahká starostlivosť o tvár s Reductine, kyselinou hyalurónovou,
extraktom z rias a zmesou zo siedmich bylín
• hydratuje, oživuje a spevňuje
• určený tiež pre mužskú pleť

Obsah: 30 ml
• s výživnou kombináciou 6 olejov prírodného pôvodu
a vybranými vitamínmi
• regeneruje najmä suchú a drsnú pleť a dodá jej
mladistvý vzhľad
• chráni pred stratou vlhkosti

Obsah: 50 ml
• výdatná maska s vysoko koncentrovaným komplexom
účinných látok z Ultra Filling SpheresTM, jojobového
oleja a plodov schizandry
• ošetruje a regeneruje
neruje pleť cez noc
• pleť je ráno na dotyk zamatovo hebká, pôsobí
hladko a sviežo

LR ZEITGARD
Powerlift pleťový krém

Vybrané zložky ZEITGARD Powerlift
Reductine® predstavuje bielkoviny získané z ovsa, ktoré majú
dvojaký účinok: na pleti vytvoria vrstvu vyhladzujúcu linky a
jemné vrásky a súčasne regulujúcu úroveň hydratácie pokožky.
Kyselina hyalurónová je zložka, ktorá absorbuje vlhkosť ako
špongia. Vypína vrásky a podporuje kolagénové
k
a elastínové
vlákna.
Lipodermol s vitamínmi A, E a podporou
podp
lecitínu majú anti-age efekt a podporujú reaktiváciu reg
regeneračných procesov.

LR ZEITGARD Beauty Diamonds Anti-Age Pleťový Olej

LR ZEITGARD
Nočná maska

SPÔSOB APLIKÁCIE
Tento produkt ponúka tri skvelé možnosti aplikácie
• Anti-Age olej
Ideálny základ ošetrenia pre
žiarivú pleť.
Po vyčistení naneste na tvár
3-5 kvapiek ráno/večer. Potom naneste denný alebo nočoč
ný krém.
• Anti-Age olejový boost
Výživný prípravok navyše pre
pružnú a jemnú pokožku.
ku.
Pridajte zopár kvapiek k denennému alebo nočnému krému,
mu,
zmiešajte a naneste na tvár.
• Anti-Age olejová maska
Intenzívny výživný regeneneračný prípravok pre hladkú
dkú
a pevnú leť. Rozotriete cca
10 kvapiek oleja na tvár, krk
a dekolt. Nechajte pôsobiť 10
minút, prebytočné množstvo
tvo
potom votrite alebo odstráňte.
ňte.
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30+

LR ZEITGARD Nanogold

LR ZEITGARD Nanogold Nočný krém

Luxusné ošetrenie v podobe exkluzívnej kombinácie z mikročastíc zlata a proteínov z hodvábnych
vlákien. Zatiaľ čo zlato v tejto forme pokožku chráni pred UV lúčmi, proteíny pomáhajú vytvárať
telu vlastný kolagén, čo veľmi prospieva regenerácii pokožky.
Čo znamená proces "photoaging"?
UVA žiarenie môže voľne prúdiť vrstvami pokožky epidermis a dermis. Tým dochádza k poškodeniu
látok, ktoré tvoria štruktúru, teda akési "lešenie" pokožky. V dôsledku toho vznikajú voľné radikály,
ktoré poškodzujú a lámu štruktúry kolagénu. Pod vplyvom svetla sa tak tvoria vrásky photoaging.
Tento proces je znázornený na obrázkoch. Predstavuje dopad UVA žiarenia pri použití vhodnej
ochrany (obr. 1) a to isté bez použitia tejto ochrany (obr. 2).

Obsah: 50 ml
• ošetruje a regeneruje pleť cez noc
• s nanozlatom a hodvábnymi proteínmi ako ochranou pred UVA a predčasným starnutím pleti
• s TIMP-peptidmi® a účinnou látkou proti vráskam SYN®-COLL

LR ZEITGARD Nanogold Pleťová voda

Obsah: 125 ml
• čistí a osviežuje pleť
• s nanozlatom a hodvábnymi proteínmi ako ochrana pred UVA a predčasným starnutím pleti
• vhodná aj pre zmiešanú pleť

Obrázok 1

tepelné žiarenie

bariéra Uvinul A Plus®
(denný krém)

bariéra Nanogold
+ hodvábna kryštálová štruktúra

Obrázok 2
vrásky spôsobené pôsobením tepla
stvrdnutá vrstva pokožky

pokožka
voľný radikál
poškodenie štruktúry kolagénu
dermis

LR ZEITGARD Nanogold Denný krém
Obsah: 50 ml
• luxusne hodvábna krémová textúra
• ošetruje a rozmaznáva pleť po celý deň
• s nanozlatom a hodvábnymi proteínmi ako ochranou pred UVA a predčasným starnutím
m pleti
• so špeciálnym komplexom Uvinul A Plus®, Aglycal® a TIMP-Peptidy®.
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35+

LR ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector

LR ZEITGARD Serox
Serox poskytuje starostlivosť náročnej pleti v oblasti mimických vrások. Je ideálny pre ženy vo
veku okolo 35 rokov, ktoré:
• zaznamenali mimické vrásky v oblasti úst, očí a čela
• hľadajú zdravú alternatívu namiesto použitia botoxu
• chcú po návšteve kozmetického salónu pokračovať v profesionálnej starostlivosti aj doma
• chcú mať vyhladenú a pevnú pleť
• si prajú redukovať vrásky spôsobené nedostatočnou vlhkosťou pokožky
• chcú vyzerať sviežo a rozžiarene
Serox Sérum s okamžitým účinkom a Intenzívny krém spolu dokonale spolupracujú. Zatiaľ čo
Sérum má upokojujúci účinok na svaly, Krém pokožku opticky vyhladzuje.

Obsah: 30 ml
• inovatívna 2-násobná účinná technológia
• okamžité optické omladenie pokožky
• trvalá regenerácia štruktúry pleti
• zamatovo hebká zakrývajúca Perfector formula s decentnými farebnými pigmentmi
1. OKAMŽITÁ DOKONALOSŤ
Optické omladenie pokožky za okamih. Zamatovo hebká, zakrývajúca Perfector formula
s decentnými farebnými pigmentmi zanechá pleť omladenú: póry, nerovnosti pokožky a vrásky sú
minimalizované, lesklé partie zmatnené.
2. TRVALÁ DOKONALOSŤ
Trvalá regenerácia pokožky každý deň. Hĺbkovo účinné anti-aging účinné látky Gatuline® In-Tense a Ultra FillingSpheresTM trvale posilnia pevnosť a elasticitu pokožky: pokožka pôsobí hladším
a pevnejším dojmom.

LR ZEITGARD Serox Sérum s okamžitým účinkom
Detailný pohľad – nervy

®

nervy

Synapsa Argireline

Detailný pohľad – kolagénové vlákna

Ameliox® kolagénové vlákna

Detailný pohľad – epidermis

Argireline® je bielkovina, ktorá blokuje synapsie nervových dráh v pokožke. Týmto spôsobom sa prenos stimulov prostredníctvom nervov do svalov prerušuje, čo
umožňuje na niekoľko hodín relaxáciu svalu. Aplikácia
botulotoxínu má ohromujúci účinok na pleť. Preto si ho
rad žien necháva injekčne zavádzať pod kožu, bez ohľadu na bolesť, ktorá aplikáciu sprevádza. Testy s účinnou
látkou Argireline® ukázali, že po 30 dňoch pravidelného
používania môžu byť vrásky menej výrazné až o 60 %.

Obsah: 30 ml
• intenzívna anti-aging formula v hodvábnej textúre séra
• s vysoko účinnými látkami Argireline®, Ameliox® a Polylift® k redukcii hĺbky vrások
• s relaxačnými a hydratujúcimi účinkami k vyhladeniu a zjemneniu pleti

Ameliox® je komplex lipozómov podporujúcich pôsobenie Argireline®. Ameliox® pôsobí medzi šikmými štruktúrami kolagénových vlákien, čím podporuje ich trvanlivosť.
Pokiaľ je pokožka vystavená dlhodobej mechanickej záťaži (niektoré tvárové svaly používame až 400x za sekundu), môže sa stať, že sa jednotlivé kolagénové vlákna
„zrazia“. To má za následok vytvorenie pevnej a neelastickej štruktúry na jednom mieste pokožky, zatiaľ čo na
inom mieste kolagén úplne chýba. Tým sa vytvárajú vrásky. Ameliox® tiež účinne zachytáva voľné radikály.

LR ZEITGARD Serox Lip Optimizer

LR ZEITGARD Serox Intenzívny krém
Obsah: 50 ml
• vysoko účinné látky Argireline®, Ameliox® a Hylauronic Filling Spheres® pre hladší, sviežejší vzhľad
• s účinkom proti jemným i hlbokým vráskam

Obsah: 15 ml
• viditeľné
eľné zmenšenie vrások v okolí pier
• pevnejšie
nejšie kontúry a krajší tvar pier
• výdatná
atná textúra s vitamínom E

Hyaluronic Filling Spheres® je ďalšia účinná látka, ktorá bojuje proti vráskam. Prostredníctvom pokožky naše
telo stráca vodu. Tento proces bežne nezaznamenáme
(s výnimkou potenia). Hylauronic Filling Spheres sú mikrokapsuly s kyselinou hyalurónovou, ktoré sa vstrebávajú do pokožky. Pokiaľ sa dostanú do styku s vlhkosťou,
napučia a vyplňujú prázdny priestor pod vráskami. Tieto
vrásky sú tak vypínané smerom von.

Detailný pohľad – povrch pokožky

Štvrtou základnou zložkou Serox je biopolymér z mandľových proteínov. Pôsobí na nerovnom povrchu pleti,
kde vytvára tenkú, ale trvanlivú elastickú vrstvu. Vďaka
nej dochádza k vyhladzovaniu kontúr tváre.
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LR ZEITGARD Serox Vyplňovač vrások
Obsah: 15 ml
• intenzívny koncentrát s inovatívnou aplikáciou k cielenému nanášaniu na mimické vrásky
• s vysoko účinnými látkami Argireline®, Gatuline Expression®, Dynalift® a kyselinou hyalurónovou,
ktoré pomáhajú cielene redukovať hĺbku vrások

LR ZEITGARD Serox Profesionálne očné vankúšiky
Obsah: 4 x 2 vankúšiky
• z vysušeného kolagénu, navlhčujú sa aktivačným
tivačným roztokom
• aktivačný roztok z Argireline®, Gatuline
line Expression® a kys
kyseliny hyalurónovej pomáha cielene
redukovať hĺbku vrások

40+

LR ZEITGARD Beauty Diamonds
Kozmetický rad produktov Beauty Diamonds predstavuje jedinečnú starostlivosť so špeciálne vybranými zložkami. Je vhodný pre ženy od 40 rokov, najmä ak majú suchú a náročnú pleť, ktorá ocení
luxusnú starostlivosť. Beauty Diamonds sa postará o zdravý vzhľad pleti, pomáha redukovať vrásky
a zlepšuje pružnosť pokožky.
Produkty Beauty Diamonds obsahujú unikátnu kombináciu zložiek pre starostlivosť o pleť (napr.
Hexapeptid) a najnovšie účinné látky na báze diamantov, ktoré spomaľujú proces starnutia pokožky.

LR ZEITGARD Beauty Diamonds Denný krém
Obsah: 50 ml
• hodvábne jemný denný krém redukuje vrásky a posilňuje pocit pevnosti pleti
• anti-aging účinná látka detoxiquin zabraňuje predčasnému starnutiu pleti
• inovatívny hexapeptid prispieva k ochrane pleti pred voľnými radikálmi

LR ZEITGARD Beauty Diamonds Nočný krém
Obsah: 50 ml
• nočný krém proti vráskam s cennými olejmi a špeciálnymi účinnými látkami
• pomáha redukovať vrásky

LR ZEITGARD Beauty Diamonds Očný krém
Obsah: 30 ml
• jemná a vláčna starostlivosť o očné partie
• zjemňuje kruhy a vačky pod očami
• redukuje vrásky

LR ZEITGARD Beauty Diamonds Intenzívny krém
Obsah: 30 ml
• extra výdatný krém intenzívne ošetruje a rozmaznáva pleť
• kombinácia ceramidov a kyseliny hyalurónovej príznačne redukuje vrásky
• cenné oleje dodávajú pleti zamatovú hebkosť

Vybrané aktívne zložky LR ZEITGARD Serox
Ameliox® je látka, ktorá predchádza vzniku mimických vrások. Má relaxačný a hydratačný účinok
a zmierňuje stuhnutosť kolagénových vlákien.
Argireline® redukuje hĺbku mimických vrások a neutralizuje mikronapätie pleti, čím dochádza
k spomaleniu tvorby jemných línií vrások.

LR ZEITGARD Beauty Diamonds Pleťová voda
Obsah: 125 ml
• osviežujúca hydratačná pleťová voda čistí a osviežuje pleť
• určená tiež pre zmiešanú pleť

DynaliftTM spevňuje pokožku. Tvorí spevňovaciu vrstvu, ktorá okamžite a na dlhú dobou pleť vypína.

Vybrané aktívne zložky LR ZEITGARD Beauty Diamonds

Gatuline Expression® je efektívny v starostlivosti proti vráskam a starnutiu. Redukuje jemné linky
a mimické vrásky na čele, v okolí úst a očí. Účinky sú okamžite viditeľné.

Dermaxyl je cielená zložka proti starnutiu: vyhladzuje vrásky a obnovuje prirodzené ochranné
funkcie pokožky. Obsahuje kombináciu ceramidov 2 a neurotransmiterov – látok, ktoré hrajú dôležitú úlohu v procese regenerácie pleti.

Kyselina hyalurónová je prirodzená súčasť pokožky, ktorá na seba viaže vodu. S pribúdajúcim
vekom dochádza k znižovaniu množstva kyseliny hyalurónovej v pleti a tým k strate vlhkosti.
Hyaluronic Filling SpheresTM sú mikrokapsuly s kyselinou hyalurónovou, ktoré zvnútra nabobtnávajú a tak vypĺňajú vrásky.
®

Ronasphere LDP sú Light Diffusion & Soft Focus Pigment mikročastice rozptyľujúce svetlo,
vďaka ktorým pleť pôsobí sviežo. Presvetlenie pleti poskytuje efekt optickej redukcie.
TM

Sesaﬂash

vďaka sezamovým proteínom poskytuje pleti okamžité spevnenie a hydratáciu.

Lipodermol je lipidový komplex obsahujúci esenciálne mastné kyseliny, fosfolipidy a vitamín A.
Vyhladzuje pokožku.
Moist 24TM – extrakt z koreňa trávy Lalang válcovitý, rastúci v Ázii a v Austrálii. Má intenzívne
24-hodinové hydratačné účinky.
MatrixylTM (mikrokolagen) zlepšuje štruktúru pleti stimuláciou syntézy kolagénu, redukuje jemné
vrásky, hydratuje ich a vyhladzuje.
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®

Radicare má antioxidačný účinok, zlepšuje ochranné mechanizmy pokožky, zabraňuje vzniku
voľných radikálov a posilňuje bunkové steny.
Hexapeptid je látka skladajúca sa z extraktu z húb bohatých na kyselinu hyalurónovú. Tá zabraňuje predčasnému starnutiu pokožky a podporuje regeneráciu buniek. Okrem toho chráni zrelú
pleť pred škodlivými vonkajšími faktormi a účinkami stresu.
Questmix H (ceramidy a fosfolipidy) podporuje a obnovuje prirodzenú ochrannú bariéru pokožky
a súčasne zabraňuje strate vlhkosti. Ceramidy sú najdôležitejšou zložkou lipidovej bariéry kože,
pretože vypĺňajú medzibunkové priestory v jej vrchnej vrstve. Jedná sa o typ membrány, ktorá
okrem iného plní aj funkciu ochrannej bariéry a tiež reguluje konzistenciu zrohovatených buniek.
Eyeliss (kombinácia troch účinných látok) prispieva k posilneniu pokožky a zlepšuje jej pružnosť.
Bio-Bustyl obnovuje pleť zvnútra. Pre pevnú pokožku na krku, dekolte a poprsí.
Kigeline je extrakt z ovocia stromu Kigelia africana (rastie v západnej Afrike a Senegalu), ktorý
je ženami oceňovaný pre svoju schopnosť posilnenia pokožky pŕs. Vedecké štúdie potvrdili, že
látky obsiahnuté v dužine Kigelia (ﬂavonoidy a saponino-fytosteroly) sú zodpovedné za spevnenie
pokožky, a to vďaka svojim vlastnostiam podobným hormónom. Tieto látky pomáhajú vyvážiť
štruktúru zrelej pleti a zlepšiť jej pružnosť, redukujú existujúcu intenzitu vrások a znižujú tvorbu
nových vrások.

20–40+

LR ZEITGARD Racine

Účinná základná starostlivosť zásobuje unavene vyzerajúcu a namáhanú pleť vlhkosťou a novou
energiou. Pre sviežu, vitálnu pleť! Ešte pred vznikom prvých vrások môžete procesu starnutia pleti
zabrániť pomocou komplexu z koenzýmu Q10 a rias. Ochranná séria podporuje celkovú energiu
v bunkách: aktivuje pokožku a prepožičiava jej viac sviežosti a sily.
LR ZEITGARD Racine predstavuje perfektnú základnú starostlivosť s extra dávkou hydratácie
a novej energie vo forme denného, nočného a očného krému. Vysoko koncentrovaná textúra
dodá Vašej pleti väčšiu pružnosť a vypne ju, dodá jej viditeľnú sviežosť.

LR ZEITGARD Racine Denný krém
Obsah: 50 ml
• s koenzýmom Q10 pre viac energie v bunkách
• ošetrujúci komplex s riasami zvyšuje hydratáciu
• UV ﬁlter chráni pred vplyvmi podmienenými svetlom

LR ZEITGARD Racine Nočný krém
Obsah: 50 ml
• koenzým Q10 podporuje fázu regenerácie buniek počas noci
• ošetrujúci komplex s riasami zásobuje pokožku minerálmi
• výdatná textúra s jojobovým olejom a bambuckým maslom

LR ZEITGARD Racine Kolagén
Obsah: 30 ml
• čistý kolagén zvyšuje pevnosť pleti
• intenzívna hydratácia, pleť vyzerá mladistvejšie, sviežo a hladko

LR ZEITGARD Racine Očný krém
Obsah: 15 ml
• s koenzýmom Q10 pre viacej energie v bunkách
• účinná kombinácia vitamínov pre prirodzenú regeneráciu
• ošetrujúci komplex s riasami zvyšuje hydratáciu
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STAROSTLIVOSŤ O MUŽSKÚ PLEŤ
Starostlivosť o pleť dnes nie je zďaleka len doménou žien. Pre moderného muža je rovnako potrebná ako pre modernú ženu. Aj v prípade mužskej pleti hrá dôležitú úlohu
prostredie, stravovanie a stres. Mužská pleť je ale navyše namáhaná holením, ktoré pre citlivú pokožku predstavuje doslova stresujúci zážitok. Pri holení sa muž nezbavuje
len fúzov. Spolu s nimi odstraňuje tiež vrchnú tukovú vrstvu kože, ktorej úlohou je pleť chrániť. Ak má pokožka plnohodnotne plniť svoju ochrannú funkciu, potrebuje byť po
holení cielene ošetrená. Ak zostane neošetrená, má tendencie rýchlo vysychať. Drobné poranenia, ktoré pri holení bežne vznikajú, sa navyše môžu stať cestou k infekcii.
Používanie kvalitných produktov, ktoré pleť zvláčnia, dezinﬁkujú a urýchľujú jej regeneráciu, je nevyhnutné – ako k samotnému odstraňovaniu
fúzov, tak po holení. LR Health & Beauty ponúka mužom kvalitné produkty s nemeckým štandardom kvality.

LR ZEITGARD Platinum
Od 25. roku života sa schopnosť regenerácie mužskej pleti znižuje. Zeitgard Platinum – je účinný systém
starostlivosti určený špeciálne pre mužov. Ponúka jednoduché a rýchle použitie, a pritom efektívny účinok.
Zeitgard Platinum sa rýchlo vstrebáva, pleť intenzívne hydratuje a efektívne ju ošetruje.

LR ZEITGARD Platinum Anti-Aging krém
Obsah: 50 ml
• ľahký krém na tvár s rýchlou absorpciou
• hydratuje a osviežuje
• podporuje pružnosť pleti a pomáha eliminovať známky starnutia
• obsahuje zapuzdrenú vodu z ľadovca, extrakt z kaktusu, kyselinu hyalurónovú a vitamín
tamín E

LR ZEITGARD Platinum Revitalizačný očný gél „Express“
Obsah: 30 ml
• ľahký krém s rýchlou absorpciou sa stará špeciálne o jemnú pokožku v oblasti očí
• pomáha zjemňovať kruhy pod očami a malé vrásky
• s Lumin-Eye®, extraktom zo zelenej kávy a kyselinou hyalurónovou

Aktívne zložky LR ZEITGARD Platinum
ZEITGARD Platinum obsahuje koncentrovaný extrakt z nekvasených zelených kávových bôbov. Vďaka nemu pôsobí ako stimulant, pleť revitalizuje a dodáva jej energiu.
Cytobiol Lumin-EYE® je komplex účinných látok vo forme organického kremíka a vitamínu B3. Ide o látku s trojitým efektom, ktorá
zabraňuje tvorbe kruhov pod očami.
Kyselina hyaluronová silne hydratuje pokožku a vytvára na nej
ochrannú vrstvu.
Light Diffusion sú svetlo rozptyľujúce pigmenty, ktoré opticky
redukujú vrásky.
MF1-Complex je extrakt z opuncie, ktorý upokojuje podráždenie
pokožky, hydratuje ju a spevňuje.
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PARFUM – VAŠA OSOBITÁ AURA
Ponuky parfumov sa na nás hrnú zo všetkých strán. Najčastejšie sa snažia osloviť
prívlastky "lacné", "luxusné" alebo "značkové". Ukazovateľ dobrého parfumu ale
spočíva v niečom inom. Podstatná je konzistencia vonných olejov.

5 faktorov úspechu konceptu LR PARFUMOV
1. Vznik: LR vyvíja svoje inovatívne vône od koncepcie vonných látok cez marketingový koncept až po balenie. To všetko v sídle LR v Nemecku, v spolupráci
s poprednými medzinárodnými výrobcami parfumov a parfumeristov. Výroba prebieha výhradne v centrále LR v nemeckom Ahlene.
2. Kvalita: LR dbá na vysokú koncentráciu parfumových olejov. Bežne sú na trhu
dostupné parfumy Eau de Parfum v kvalite 10 – 14 % koncentrácie vonných olejov. LR Eau de Parfum sa pýši 12 – 25 % podielom parfumových olejov.
3. Rozmanitosť: LR ponúka tri skupiny parfumov na rôznej cenovej úrovni – parfumy celebrít, štýlové vône a LR Classics. Vďaka tomu dokáže LR ponúknuť
vhodný variant mnohým cieľovým skupinám. Premyslený koncept a exkluzívne
vône za rozumnú cenu uspokoja každého zákazníka.
4. Parfumy celebrít: Spoločnosť LR vyvinula jedinečný medzinárodný koncept
vôní celebrít. Medzinárodné hviezdy z oblasti ﬁlmu, dizajnu a módy vytvárajú
v úzkej spolupráci s LR vlastné, veľmi osobné parfumy.
5. Know-how: Odbornosť LR v oblasti vôní potvrdzuje celý rad nominácií na nemecké ocenenie DUFT STARS.
Kvalitný parfum, to je skutočná veda. Jeho vôňa sa prejavuje v troch fázach, ktoré
na seba postupne nadväzujú a plynule sa spájajú v úžasný harmonizujúci zážitok.

Hlava
parfumu
–
Špičková
črta je úvodným
vstupom do vône.
Je to náš prvý dojem
z vône, ktorý predstavuje
rozhodujúci okamih. Už pri
prvom pričuchnutí k vôni ju buď
akceptujeme, alebo odmietneme.
V špičke sa uplatňujú predovšetkým
prchavé vonné látky.
Srdce parfumu – Srdečná črta sa rozvíja niekoľko
minút po nanesení parfumu. Tvorí strednú časť vonnej
kreácie a harmonicky nadväzuje na špičku. Na srdečnú
črtu sa vrství posledná fáza – základná črta.
Základ parfumu – Základná črta zanecháva najintenzívnejší dojem.
Je nositeľom toho, čo ucítime aj po niekoľkých hodinách od nanesenia
vône – podľa typu parfumu a predovšetkým podľa jeho kvality.
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Vedeli ste, že...?
Informácie o vôňach, ktoré Vás možno prekvapia:
1. Jemné rozprášenie parfumu na vnútornú stranu oblečenia alebo kabelky
je rozumnou alternatívou, ako svoju vôňu zintenzívniť a užívať si ju po celý
pracovný deň. Vôňa nás bude jemne a diskrétne sprevádzať po celý deň.
2. Testovanie vôní by sme v skutočnosti nemali prekladať privoňaním ku
káve. Náš čuchový vnem sa tým nevyčistí, ale skôr unaví. Namiesto toho
odporúčame vyskúšať maximálne štyri rôzne vône a potom nechať čuchový
vnem odpočinúť.
3. Najväčším nepriateľom parfumu je svetlo. Skontrolujte, či bielizník alebo
polica, kam zvyčajne ukladáte svoje parfumy, nie sú vystavené slnečnému
žiareniu. Ak áno, nájdite pre nich lepšie miesto.
4. Parfumy by mali byť uchovávané na temnom, suchom a chladnom mieste.
Tým nie je kúpeľňa, pretože striedajúca sa vlhkosť a teplota môžu parfum
počas niekoľkých týždňov pokaziť.
5. Netrite miesto, na ktoré ste aplikovali parfum. Podráždite tak pokožku
a urýchlite proces odparovania parfumu, čím skrátite dojem prvého tónu.
6. Parfum by ste mali testovať vždy dvakrát – prvýkrát na papierovom testovacom prúžku, druhýkrát na pokožke. Dnešní parfuméri už vyrábajú parfumy spôsobom, vďaka ktorému môžete vôňu dobre identifikovať v oboch
prípadoch.
7. Rozdelenie parfumov na dámske a pánske je relatívne novým konceptom.
Po stáročia sa dámy aj muži voňali rovnakou vôňou. V arabských krajinách
to takto funguje dodnes!
8. Chladná a suchá pokožka vôňu dostatočne neudrží. Ak chcete predĺžiť
intenzitu vône, pravidelne vlhčite miesta, na ktoré ste aplikovali parfum.
9. Vôňa grapefruitu pocitovo zoštíhľuje. Výskumy dokazujú, že ľudia voňajúci
po grapefruitoch (napr. dámska Valencia alebo pánsky Boston), sa zdajú pre
okolie o niekoľko kilogramov ľahší. Tiež Bruce Willis vzal vo svojej vôni tento
aspekt do úvahy, grapefruit je jednou zo zložiek jeho vône.
10. Ľahká vôňa jarných kvetín Vám zdanlivo odpočíta roky. Konvalinky, pivónie, magnólie, aj frézie navodzujú dojem mladosti a sviežosti. Práve taká je
napr. dámska vôňa Santorini.
11. Hormonálne výkyvy ovplyvňujú rozvíjanie vône. Môže sa stať, že vôňa,
ktorá Vám nevoňala v stredu, Vám bude voňať v piatok.
12. Je bežné, že po nejakej dobe už vlastný parfum necítime. Ide o prirodzený proces, počas ktorého sme si na túto vôňu jednoducho "zvykli".
V prípade, že budeme používať stále rovnakú vôňu, po nejakej dobe si na ňu
náš nos zvykne tak, že už nebude schopný ju odhaliť. U okolia je to ale iné.
Ľudia okolo nás môžu našu vôňu vnímať ako veľmi intenzívnu. Odporúčanie:
neobmedzujte sa len na svoj obľúbený parfum, ale používajte rôzne vône.
Môžete ich obmieňať v závislosti na nálade, počasí alebo príležitosti.

Abeceda parfumov
Ambra má teplú a ťažkú vôňu, mierne sladkastú a aromatickú. Prepožičiava parfumu orientálny charakter.
Bergamot je voňavé ovocie veľkosti pomaranča, farbou podobné citrónu. Vonia
čerstvo, šťavnato a sladko.
Citrusové tóny (pomaranč, citrón, bergamot, limetka a grapefruit) prepožičiavajú
vôni ľahkosť, šťavnatosť a majú osviežujúci charakter.
Drevité vône (cédrové drevo, santalové drevo, pačuli a vetiver) sa najčastejšie používajú pri vytváraní základnej nóty parfumu. Tradične ich nájdeme najmä
v pánskych vôňach. Súčasné trendy ale ukazujú, že sú oveľa častejšie využívané
aj pri výrobe dámskych parfumov.
Santalové drevo má zamatovo teplú a upokojujúco sladkú vôňu.
Tonkové bôby sú semená plodov stromu silovoňa obyčajného. Majú teplú, kvetinovú, mierne orientálnu a afrodiziakálnu vôňu, pripomínajúcu vanilku a marcipán.
Heliotrop má púdrovú, sladkú vôňu pripomínajúcu vôňu vanilky, marcipánu a mandlí.
Iris je rastlina z čeľade kosatcovitých. Je charakteristická svojou zemitou a sladko
drevitou vôňou.
Jazmín sa používa predovšetkým pri výrobe dámskych parfumov. Vyznačuje sa
sladkou, opojnou vôňou s medovou nótou.
Kardamóm je korenie hojne využívané v arabských krajinách. Má pikantnú, aromatickú vôňu.
Morské nóty navodzujú sviežu, čistú a silnú vôňu pripomínajúcu morský vánok,
vodopád alebo oceán.
Neroli je vôňa horkých oranžových kvetov. Je aromatická, horko-sladká, ovocná
a jemne kvetinová. Pripomína slnko a teplo.
Orientálne vône majú teplý, silný, zmyselný a zvodný charakter. Ide často o vôňu
exotických kvetín, vanilky, ambry a bôbov tonka.
Oud je arabský termín pre vonnú esenciu získavanú zo vzácneho stromu Aquilara
malaccensis Lam, známeho pod názvom Agarwood. Ide o jednu z najdrahších
parfumových zložiek vôbec. Na Východe je oud známy viac ako 2000 rokov, hoci
sa celosvetovo využíva ešte len krátko.
Pačuli je tropická bylina z čeľade hluchavkovitých. Má zemitú, drevito-sladkú,
ťažkú vôňu. Pačuli dodáva vôni tajomnú a zvodnú auru.
Pižmo vyžaruje prírodné teplo a sladkosť.
Tuberóza je známa tiež ako nocovka, alebo nočný hyacint či bielokvet. Jedná sa
o vytrvalú rastlinu s výrazným, bielym, silne voňajúcim kvetom. Tuberóza je vynikajúca vonná esencia využívaná najmä v luxusných parfumoch.
Vanilka je považovaná za kráľovnú korenia. Vyznačuje sa teplou, jemnou, sladkou
a intenzívnou vôňou.
Vetivéria je rastlina, ktorej korene majú silnú dymovo drevitú vôňu. Je jednou
z vonných látok, bez ktorých sa parfuméria nezaobíde - zvlášť pánske parfumy.
Má zemitú, drevitú, tabakovú teplú vôňu.
Vodné tóny evokujú sviežosť, ľahkosť a priezračnosť vody.
Ylang-ylang je žltkastá kvetina, ktorá sa pestuje v juhovýchodnej Ázii a vonia
podobne ako jazmín: kvetinovo, sladko a opojne.
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DÁMSKE PARFUMY

Lightning Collection
Essence of Marine EdP
Obsah: 50 ml

Príležitosť

Typ vône

Charakteristika vône

LR Dámsky parfum
Vôňa: vodná - kvetinová - inšpirujúca

Rôzne príležitosti

Živelná

Kvetinová

LR Classics Santorini

Obchodné schôdzky

Jednoduchá
a zároveň
zmyselná

Ovocná

Beautyqueen

Zmyselná

Heart & Soul

Všedné dni

Guido Maria Kretschmer for Women
Pseudonym

Rôzne príležitosti

Ženská

Kvetinová

Lovingly

Slávnostné príležitosti

Romanticky
štýlová

Zelená

Sensual Grace

Elegantná

Elegantná
Rôzne príležitosti

Aktívna

Svieža

LR Classics Valencia

Neformálne udalosti

Sebavedomá

Kvetinová

LR Classics Los Angeles

Letné obdobie

Prirodzená

Fascinujúca

PURE by Guido Maria Kretschmer

Šport

Inšpirujúca

Rockin´ Romance
LR Classics Marbella

Večerné udalosti

Zmyselná

Orientálna

LR Classics Hawai

Párty

Expresívna

Púdrová

LR Classics Antiqua

Zimné obdobie

Výstredná

Zvodná

Femme Noblesse

Zvodná

Harem

Hlava parfumu: bergamot, citrón, vodné tóny
Srdce parfumu: ylang-ylang, vanilka, pikantné tóny
Základ parfumu: cédrové drevo, mošus, santalové drevo
Vône celebrít
Emma Heming-Willis – modelka a zároveň šťastná a rozžiarená matka a manželka hollywoodskej hviezdy Brucea Willisa
– pravý zástupca tejto exkluzívnej kolekcie vôní.
Dizajn vône
Lightning Collection s krištáľom Swarovski prináša trblietavé
esencie života v troch vonných kompozíciách. Vysokokvalitné
kamene sú certiﬁkované pečaťou „Crystals from Swarovski“,
ktorá garantuje ich pravosť, lebo označuje výhradne produkty zhotovené zo stopercentných originálov ﬁrmy Swarovski.
Vďaka číslu na etikete si môžete pravosť sami overiť.
Kompozícia vône
Ako blýskajúce sa odrazy svetla na vodnej hladine – vône vodné
a svieže.
Podobné vône
LR Classics Valencia, LR Classics Los Angeles, Rockin´ Romance, LR Classics Marbella.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Benzyl Salicylate, Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Citral, Linalool, Geraniol,
Benzyl Benzoate, Farnesol.
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Lightning Collection
Essence of Rose EdP

Lightning Collection
Essence of Amber EdP

Lovingly by Bruce Willis EdP

Obsah: 50 ml

Obsah: 50 ml

Vôňa: kvetinová – zelená – elegantná

Vôňa: kvetinová - ovocná - zmyselná

Vôňa: orientálna - pudrová - zvodná

Hlava parfumu: zeleň, jazmín
Srdce parfumu: ruža, pikantné tóny, púdrové tóny
Základ parfumu: mošus, orientálne tóny, sladké tóny

Hlava parfumu: bergamot, čerešňa, mandarínka
Srdce parfumu: kvet pomarančovníka, ruža, kosatec
Základ parfumu: bôby tonka, pačuli, vanilka

Hlava parfumu: citrusové plody, hruška, pikantné tóny
Srdce parfumu: jazmín, ľalia, pivonka, tuberóza
Základ parfumu: biele cédrové drevo, santalové drevo, mošus

Kompozícia vône
Žiarivo krásne a rozmanité emócie – vône romantické
a okúzľujúce.

Kompozícia vône
Stelesnenie rýdzej životnej energie v celej jej dynamike – vône
hrejivé a zmyselné.

Podobné vône
Lovingly by Bruce Willis, Sensual Grace.

Podobné vône
LR Classics Hawaii, LR Classics Antigua, Femme Noblesse,
Harem.

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Benzyl Salicylate, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Geraniol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Limonene, Ethylhexyl Salicylate, Hexyl
Cinnamal, Benzyl Benzoate, Eugenol, CI 17200 (Red 33).

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene,
Benzyl Salicylate, Linalool, Coumarin, Geraniol, Ethylhexyl Methoxycinnamate,
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Citral,
Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol.

Obsah: 50 ml

Vône celebrít
Od jesene 2011 rozšírila LR sortiment vôní o osobný parfum manželky hollywoodskeho herca Brucea Willisa – Emmy
Heming-Willis. Vyznanie lásky Brucea Willisa v podobe parfumu – to je okúzľujúca vôňa Lovingly.
Dizajn vône
Flakón má klasický a elegantný vzhľad. Ručne vyrobená saténová stuha je symbolom intímneho spojenia a lásky medzi
Bruceom a Emmou.
Kompozícia vône
Vôňou bielych kvetov s kvapkou sviežeho citrusového ovocia
vás tento parfum zahalí do zmyselnej aury plnej šarmu a radosti zo života. Santalové drevo a mošus jej dodajú hrejivosť
a rýdzu romantiku.
Ocenenia
Parfum Lovingly bol nominovaný na nemecké ocenenie DUFT
STARS 2012.
Podobné vône
Sensual Grace
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Benzyl Salicylate, Ethylhexylglycerin,
glycerin, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Limonene, LLinalool, Benzyl
Alcohol, Geraniol,
niol, Eugenol, Coumarin, Citral.
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Guido Maria Kretschmer
for Women EdP

PURE
by Guido Maria Kretschmer
EdP for Women

Harem EdP

Vôňa: kvetinová – ovocná – zmyselná

Obsah: 50 ml

Hlava parfumu: bergamot, mandarínka, slivka, hruška
Srdce parfumu: ruža, jazmín, kvet pomarančovníka, lotos
Základ parfumu: ambra, santalové drevo, vanilka, mošus

Vôňa: svieža - kvetinová - inšpirujúca

Hlava parfumu: bergamot, mandarínka, čokoládový karamel
Srdce parfumu: jazmín, broskyňa, marhuľa
Základ parfumu: pačuli, vanilka, korenie

Obsah: 50 ml

Vône celebrít
Ako medzinárodne uznávaný módny návrhár vytvára Guido
Maria Kretschmer dámsku i pánsku módu už dlhé roky. Jeho
modely sa plne prispôsobujú ľuďom, ktorí ich nosia.
Sám návrhár hovorí: „Dôležité je mať rád ľudí, vedieť sa do
nich vžiť a módou sa ich dotýkať. Podobné je to aj s dobrým
parfumom. Nechce len zvádzať, chce sa dotýkať.“
Dizajn vône
Do ﬂakónu sa premieta Guidov štýl, nadčasový dizajn, elegancia, dôraz na detail a dotyk medzinárodnej módnej vlny.
Kompozícia vône
Jemné zvádzanie sa snúbi s nadčasovou eleganciou – od hlavy až po päty. Zmes vôní mandarínky, ruže a vanilky parfumu
dodáva zvodné a teplé tóny.

Obsah: 50 ml
Vôňa: orientálna – púdrová – zmyselná

Hlava parfumu: hruška, čierne ríbezle, citrusy
Srdce parfumu: broskyňa, jazmín, konvalinka
Základ parfumu: ambra, cédrové drevo, mošus

Kompozícia vône
Strhujúca kompozícia sviežej mandarínky a lahodného mixu
čokolády a karamelu. Okúzľujúca vanilka a výrazné pačuli túto
gurmánskú kreáciu zdokonalia.

Kompozícia vône
Vôňa je osviežujúca v hlave, citlivá v srdci a zmyselne teplá
v základe. Kompozícia z broskyne, jazmínu a cédrového dreva.

Podobné vône
LR Classics Hawaii, LR Classics Antigua, Femme Noblesse.

Podobné vône
LR Classics Valencia, LR Classics Los Angeles, Rockin’ Romance, LR Classics Marbella

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Alpha-Isomethyl Ionone, Hydroxycitronellal, Benzyl Benzoate, Limonene,
Citronellol, Linalool, Isoeugenol, Tris(Tetramethylhydrox ypiperidinol) Citrate, CI
19140 (Yellow 5), CI 17200 (Red 33)

Ingredients: Alcoholdenat., Parfum (Fragrance),Aqua (Water), Benzyl Salicylate,
Hexyl Cinnamal, Limonene, Alpha-IsomethylIonone, Citronellol, Linalool, Geraniol, Citral, Benzyl Benzoate

Podobné vône
LR Classics Santorini, Beautyqueen, Heart & Soul, Pseudonym.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Benzyl
Salicylate, Hexyl Cinnamal, Limonene, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl, Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, Geraniol, Benzyl Benzoate, Citral, Farnesol, CI 17200 (Redd 33)
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Rockin´ Romance EdP

Heart & Soul EdP

Femme Noblesse EdP

Obsah: 50 ml

Obsah: 50 ml

Obsah: 50 ml

Vôňa: svieža – kvetinová – inšpirujúca

Vôňa: kvetinová – ovocná – zmyselná

Vôňa: kvetinová - zelená - elegantná

Hlava parfumu: pomaranč, citrón, škorica
Srdce parfumu: gardénia, ruža, jazmín, ylang-ylang
Základ parfumu: mošus, cédrové drevo

Hlava parfumu: ananás, frézia, červený pomaranč
Srdce parfumu: ríbezľa, pivonka, hruška, ringlota
Základ parfumu: mošus, santalové drevo, biele santalové
drevo, tóny vanilky

Hlava parfumu: kvet pomarančovníka, bazalka, bergamot,
muškát
Srdce parfumu: ylang-ylang, jazmín, ﬁalka, tuberóza, škorica,
kardamóm, klinčeky
Základ parfumu: vanilka, med, mošus, santalové drevo, mach

Kompozícia vône
Vôňa je príťažlivá nekonvenčným charakterom. Prejavuje sa
energiu dodávajúcim citrusovým ovocím a súčasne zmyselnosťou vychádzajúcej z romantickej ruže, ušľachtilej ambry
a teplého cédrového dreva.
Podobné vône
LR Classics Valencia, LR Classics Los Angeles, LR Classics
Marbella.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Citral, Linalool, Cinnamal, Citronellol.

Kompozícia vône
Heart & Soul je symbolom sebavedomej ženy. Inšpirujúca
a vášnivá. Ovocno-zmyselný koktail vône cassis, červeného
pomaranča a tónov mošusu zdôrazňuje neobyčajný šarm
každej ženy.
Podobné vône
LR Classics Santorini, Beautyqueen, Pseudonym, Guido
Maria Kretschmer for Women.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Citronellol, Linalool.

Kompozícia vône
Neobyčajná vonná kompozícia pomarančových kvetov, YlangYlang, vanilky a vzácneho Tonka Absolut. Fascinujúci príťažlivý
parfum pre ženy s charakterom a štýlom.
Podobné vône
LR Classics Hawaii, Harem, LR Classics Antigua.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Alpha-Isomethyl
Ionone, Linalool, Limonene, Benzyl Salicylate, Geraniol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Coumarin, Citronellol, Benzyl Benzoate, Citral, Farnesol, Benzyl Alcohol, CI 14700 (Red 4), CI
19140 (Yellow 5).
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Beautyqueen EdP

Sensual Grace EdP

Brilliant Look EdP

Obsah: 50 ml

Obsah: 50 ml

Obsah: 50 ml

Vôňa: kvetinová – ovocná – zmyselná

Vôňa: kvetinová – zelená – elegantná

Vôňa: kvetinová – orientálna

Hlava parfumu: bergamot, mandarínka, ananás, cassis
Srdce parfumu: ruža, jazmín, ﬁalka
Základ parfumu: ambra, mošus, vanilka

Hlava parfumu: divoká slivka, hloh
Srdce parfumu: ruža, heliotrop, frézia, kosatec, konvalinka,
gurmánske tóny
Základ parfumu: santalové drevo, biely mošus, vanilka, vetíver,
cédrové drevo, ambra

Hlava parfumu: bergamot, frézia, hruška
Srdce parfumu: jazmín, kosatec, kvet pomarančovníka
Základ parfumu: karamel, pačuli, vanilka

Kompozícia vône
Mix ovocne sviežej mandarínky, romantickej ruže a zvodného
mošusu.
Podobné vône
LR Classics Santorini, Heart & Soul, Pseudonym, Guido Maria
Kretschmer for Women.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Limonene, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Hexyl Cinnamal, Citronellol,
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Geraniol, Benzyl Alcohol, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 61570 (Green 5),
CI 19140 (Yellow 5)

Kompozícia vône
Fascinujúca kombinácia ruže, vanilky a zmyselného jazmínu
a aromatických sladkých gurmánskych tónov.
Podobné vône
Lovingly by Bruce Willis.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Tris(tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Coumarin, Benzyl Benzoate, Citronellol, Limonene, Geraniol, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Alcohol, CI 17200 (Red 33).

Kompozícia vône
Explozívna zmes vôní ovocného bergamotu, kvetov pomarančovníka a úchvatného pačuli. Vôňa modernej ženy plnej života.
Podobné vône
LR Classics Hawaii, LR Classics Antigua, Femme Noblesse.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, Linalool,
Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Limonene, Citronellol,
Citral, Coumarin, CI 19140 (Yellow 5), CI 17200 (Red 33).
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Pseudonym EdP

LR Classics Hawaii EdP

LR Classics Santorini EdP

Obsah: 50 ml

Obsah: 50 ml

Obsah: 50 ml

Vôňa: kvetinová – ovocná – zmyselná

Vôňa: orientálna – púdrová – zmyselná

Vôňa: kvetinová – ovocná – zmyselná

Hlava parfumu: cassis, melón, liči, broskyňa
Srdce parfumu: lekno, jazmín, ruža, ﬁalka
Základ parfumu: teplé drevité tóny (santalové drevo, vetíver),
jemné tóny vanilky

Hlava parfumu: bergamot, škorica, klinčeky
Srdce parfumu: jazmín, ruža, heliotrop, konvalinka
Základ parfumu: vanilka, mošus, bôby tonka

Hlava parfumu: frézia, liči
Srdce parfumu: magnólia, jazmín, zázvor, korenie
Základ parfumu: ambra, mošus

Kompozícia vône
Spomienky na posledné letné ﬂirtovanie. Exotický mix vôní zo
škorice, skrutca, vanilky a bôbov tonka.

Kompozícia vône
Kompozícia žiarivá ako východ slnka. Vôňa omámi fréziami,
jazmínom a mošusom.

Podobné vône
Harem, LR Antigua, Femme Noblesse.

Podobné vône
Beautyqueen, Heart & Soul, Pseudonym, Guido Maria
Kretschmer for Women.

Kompozícia vône
Pseudonym je okúzľujúci vďaka tajuplne ženskej kompozícii
vôní broskyne, šťavnatého liči, ľúbivej ﬁalky a santalového dreva.
Podobné vône
LR Classics Santorini, Beautyqueen, Heart & Soul, Guido
Maria Kretschmer for Women.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Alpha-Isomethyl Ionone, Hydroxycitronellal, Benzyl Benzoate, Citronellol, Limonene, Linalool, Isoeugenol, Benzyl Alcohol, Tris(tetramethylhydroxypiperidinol)
Citrate, CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5).

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Coumarin,
Citronellol, Geraniol, Benzyl Benzoate, Linalool, Limonene, Benzyl Cinnamate,
Eugenol, Citral

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Benzyl
Benzoate, Hydroxycitronellal, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, Limonene, Geraniol, Ethylhexyl
Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Alpha-Isomethyl Ionone,Ethylhexyl Salicylate, Citral, Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, CI 17200
(Red 33), CI 60730 (Ext. Violet 2)
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LR Classics Antigua EdP

LR Classics Marbella EdP

LR Classics Valencia EdP

Obsah: 50 ml

Obsah: 50 ml

Obsah: 50 ml

Vôňa: orientálna – púdrová – zmyselná

Vôňa: svieža – kvetinová – inšpirujúca

Vôňa: svieža – kvetinová – inšpirujúca

Hlava parfumu: broskyňa, marhuľa, bergamot, ﬁalka
Srdce parfumu: kosatec, heliotrop, ruža, jazmín
Základ parfumu: santalové drevo, vanilka, mošus

Hlava parfumu: bergamot, pomaranč, tóny ozónu
Srdce parfumu: ruža, jazmín
Základ parfumu: pačuli, vetíver, mošus, vanilka

Hlava parfumu: citrón, grapefruit
Srdce parfumu: kardamóm, jazmín, červené bobule
Základ parfumu: ambra, cédrové drevo, mošus

Kompozícia vône
Ako intenzívne letné bozky na bielej piesočnatej pláži. Kvetinová symfónia ruže, kosatca, ﬁalky a jazmínu. Antigua je nádherná kvetinová vôňa symbolizujúca dovolenku v raji.

Kompozícia vône
Marbella znamená umenie šarmantného zvádzania a pravý
luxus. Nadčasovo pôvabná kompozícia šťavnatého pomaranča, ušľachtilej ruže a jazmínu doplnená vzácnym pačuli.

Kompozícia vône
Vôňa Stredomoria koncentrovaná vo ﬂakóniku. Inšpirujúca
súhra citrusových plodov, kvetinových tónov a okúzľujúceho
mošusu.

Podobné vône
LR Classics Hawaii, MEU by Cristina Ferreira, Femme Noblesse.

Podobné vône
LR Classics Valencia, LR Classics Los Angeles, Rockin´
Romance.

Podobné vône
LR Classics Los Angeles, Rockin‘ Romance, LR Classics Marbella.

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Alpha-Isomethyl
Ionone, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hydroxycitronellal,
Cinnamyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Citronellol, Benzyl Salicylate, Geraniol, Eugenol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Cinnamal, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate,
CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5), CI 60730 (Ext.
Violet 2).

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Limonene, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Benzyl
Benzoate, Citral, Benzyl Alcohol, Tris (Tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate, CI
17200 (Red 33)

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Hydroxycitronellal, Limonene, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Citral, Linalool, CI 19140
(Yellow 5)

130

Lexikon_SK_2020_verze_02_2020.indd 130

25.2.2020 8:11:01

LR Classics Los Angeles EdP
Obsah: 50 ml
Vôňa: svieža – kvetinová – inšpirujúca
Hlava parfumu: melón, jablko, cassis, ﬁalka, koriander, ružové
korenie, lekno
Srdce parfumu: jazmín, lotosové kvety, konvalinka, ružový
olej, zázvor, slivka, kosatec
Základ parfumu: : santalové drevo, ambra, vanilka, biely mošus
Kompozícia vône
Okúzľujúci, pulzujúci a plný života. Oživujúci kokteil vôní
z hrušky, konvalinky, lotosu a s dotykom santalového dreva.
Podobné vône
LR Classics Valencia, LR Classics Marbella, Rockin´ Romance.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Citronellol,
Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Limonene, Citral, CI 60730
(Ext. Violet 2), CI 17200 (Red 33)
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PÁNSKE PARFUMY

Bruce Willis EdP
Obsah: 50 ml
Vôňa: drevitá – zelená – elegantná

Príležitosť

Typ vône

Charakteristika vône

LR Dámsky parfum

Rôzne príležitosti

Sebavedomá

Aromatická

Terminator

Obchodné schôdzky

Aktívna

Zelená

LR Classics Boston

Všedné dni

Charizmatická

Charizmatická

Rôzne príležitosti

Maskulínna

Drevitá

Metropolitan Man

Slávnostné príležitosti

Expresívna

Zelená

LR Classics Monaco

Štýlová

Elegantná

PURE by Guido Maria Kretschmer

Elegantná

LR Classics Stockholm
Bruce Willis

Rôzne príležitosti

Aktívna

Svieža

Just Sport

Neformálne udalosti

Ležérna

Vodná

Ocean´Sky

Letné obdobie

Moderná

Športová

LR Classics Niagara

Šport

Prirodzená
Športová

Večerné príležitosti

Kozmopolitná

Orientálna

Racing

Párty

Zvodná

Pikantná

Guido Maria Kretschmer for Men

Zimné obdobie

Výstredná

Okúzľujúca

Bruce Willis Personal Edition

Okúzľujúca

Jungle Man
LR Classics Singapore

Hlava parfumu: grapefruit, pomaranč
Srdce parfumu: korenie, kvety muškátu
Základ parfumu: cédrové drevo, vetíver
Vône celebrít
Smart guys live forever – presne ako Bruce Willis. Vôňa akčného hrdinu je imponujúca, mužná a nekonvenčná. Pri príležitosti vzniku prvého parfumu Brucea Willisa ho LR tím navštívil
v New Yorku a v New Orleanse, kde spolu diskutovali o vonnej
kreácii, vzhľade ﬂakónu i balení. Herec na prezentácii svojho
parfumu (v roku 2010 vo Frankfurte) povedal: „Vyvíjať novú
vôňu spolu s veľmi odhodlaným a vášnivým tímom LR ma veľmi bavilo. Produkty symbolizujú individuálny prístup a jedinečnosť. To je to, čo ma presvedčilo a čo nás s LR spája.“
Dizajn vône
Kvalitný nápadný ﬂakón s kovovou doštičkou a menom Brucea Willisa. Uzáver z pravého cédrového dreva z udržateľných
zdrojov. Každý ﬂakón je unikát, pretože každé viečko je vyrobené z dreva s rôznymi letokruhmi.
Kompozícia vône
Prenikavosť santalového dreva a korenia sa snúbi so zemitým
vetíverom a sviežim grapefruitom.
Podobné vône
Metropolitan Man, LR Classics Monaco, LR Classics Stockholm.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Diethylhexyl Syringylidene Malonate, Caprylic/Capric Triglyceride, Limonene, Linalool, Butylphenyl
Methylpropional, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Benzyl Alcohol, Citral, Eugenol, Hydroxycitronellal, Benzyl Salicylate, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Farnesol, Benzyl Benzoate, Alpha-Isomethyl Ionone, Evernia Prunastri
(Oakmoss) Extract, Evernia Furfuracea (Treemoss) Extract, CI 60730 (Ext. Violet 2),
CI 61570 (Green 5), CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5).
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Bruce Willis
Personal Edition EdP

Guido Maria Kretschmer
for Men EdP

Obsah: 50 ml

Obsah: 50 ml

Vôňa: orientálna – korenitá – šarmantná

Vôňa: orientálna – korenitá – šarmantná

Obsah: 50 ml

Hlava parfumu: bergamot, mandarínka, ružové korenie
Srdce parfumu: korenie, pelargónia
Základ parfumu: vanilka, vetíver, koža

Vôňa: drevitá – zelená – elegantná

Hlava parfumu: bergamot, kardamóm
Srdce parfumu: levanduľa, tóny tabaku
Základ parfumu: tóny kože, oud, pačuli

PURE
by Guido Maria Kretschmer
EdP for Men

Vône celebrít
Bruce Willis aj jeho manželka Emma Heming-Willis boli pri
zrode jeho druhého parfumu, a to od výberu vône cez tvorbu dizajnu až po vzhľad ﬂakónu. Výsledkom je zrelá vôňa pre
charizmatických a priamočiarych mužov.

Vône celebrít
Ako medzinárodne uznávaný módny návrhár vytvára Guido
Maria Kretschmer dámsku i pánsku módu už roky. Jeho modely sa plne prispôsobujú ľuďom, ktorí ich nosia.

Dizajn vône
Flakón z ušľachtilého skla, hliníková doštička s menom, drevené
viečko – veľmi zaujímavý mix materiálov. Teplé farby a jasné línie
s nadčasovými prvkami symbolizujú silný mužský charakter.

Dizajn vône
Haute Parfum – prvá kolekcia vôní od Guida Maria Kretschmera.
Podobne ako jeho modely aj parfum Guida Maria Kretschmera
je veľmi osobný: so štýlovou a nadčasovou eleganciou, dôrazom na detail a s dotykom medzinárodnej módnej vlny.

Ocenenie
Parfum Brucea Willisa Personal Edition sa umiestnil medzi
piatimi najlepšími parfumami v Nemecku v kategórii Lifestyle
Men. Parfum získal v januári 2012 v Münsteri-Osnabrücku
marketingovú cenu za úspešné uvedenie na trh!
Kompozícia vône
Citrusové plody a čierne korenie sa postarajú o svieži úvod,
aromatické tóny so štipkou tabaku evokujú mužnú eleganciu.
Silný základ s tónmi kože a vzácneho oud dodávajú vôni originálny rukopis, ktorý reﬂektuje osobnosť Brucea Willisa.
Podobné vône
Racing, Guido Maria Kretschmer for Men, Jungle Man,
LR Classics Singapore.

Kompozícia vône
Mužné, svieže aromatické tóny bergamotu, korenia a kože dávajú vôni šarmantný a nezabudnuteľný punc. Ušľachtilá, korenistá a svieža esencia na pokožke postupne rozvíja všetky
svoje vzrušujúce tóny.
Podobné vône
Racing, Bruce Willis
LR Classics Singapore.

Personal

Edition,

Jungle

Hlava parfumu: děhel, šafran, ruža
Srdce parfumu: klinček, guajakové a cédrové drevo
Základ parfumu: santalové drevo, ambra, pižmo
Kompozícia vône
Vôňa je charizmatická v hlave, rôznorodá v srdci a korenistá
v základe. Kompozícia zo šafranu, guajakového a cédrového
dreva a ambry.
Podobné vône
Metropolitan Man, LR Classics Monaco, LR Classics Stockholm, BruceWillis
Ingredients: Alcoholdenat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Limonene, Coumarin, Eugenol, Benzyl Salicylate

Man,

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Coumarin, Linalool, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Methoxycinnamate,
Eugenol, Ethylhexyl Salicylate, Citral, Citronellol, Geraniol, CI 14700 (Red 4),
CI 42090 (Blue 1), CI 19140 (Yellow 5).

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Ethylhexyl
Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Limonene, Linalool, Coumarin, Citral, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 14700 (Red 4),
CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5).
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Just Sport EdP

Racing EdP

Ocean´Sky Sport EdP

Obsah: 50 ml

Obsah: 50 ml

Obsah: 50 ml

Vôňa: svieža – dynamická – športová

Vôňa: orientálna – korenitá – šarmantná

Vôňa: svieža – dynamická – športová

Hlava parfumu: zázvor, ananás, badián
Srdce parfumu: kardamóm, muškátový orech
Základ parfumu: vetíver, palisander, mošus

Hlava parfumu: citrusové plody, pomaranč, kardamóm, klinčeky, bazalka
Srdce parfumu: jazmín, levanduľa, cédrové drevo
Základ parfumu: ambra, mošus, vanilka

Hlava parfumu: bergamot, jablko, klementínka, zázvor, tymian
Srdce parfumu: melón, uhorka, zelená mäta, lístky eukalyptu
Základ parfumu: cédrové drevo, pačuli

Kompozícia vône
Svieže citrusové plody, dynamický pikantný zázvor a korenistý
kardamóm v kombinácii so zmyselne elegantnými tónmi dreva
a mošusu – pre tých, ktorí milujú ležérny a uvoľnený životný štýl.
Podobné vône
Ocean‘ Sky, LR Classics Niagara.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Benzyl Salicylate, Limonene, Coumarin, Alpha-Isomethyl Ionone, Citral, Citronellol,
Eugenol, Geraniol.

Kompozícia vône
Vôňa presvedčí sviežim pomarančom, kardamómom, zvodným jazmínom a silou cédrového dreva.
Podobné vône
Guido Maria Kretschmer for Men, Bruce Willis Personal Edition, Jungle Man, LR Classics Singapore.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Limonene, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Geraniol, Citral, Eugenol.

Kompozícia vône
Vôňa evokujúca sviežosť mora kompozíciou citrusového bergamotu, melónu, eukalyptu a pačuli.
Podobné vône
LR Just Sport, LR Classics Niagara.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Citral, Methyl 2-Octynoate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, CI 42090 (Blue 1), CI 60730 (Ext. Violet 2).
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Metropolitan Man EdP

Terminator EdP

Jungle Man EdP

Obsah: 50 ml

Obsah: 50 ml

Obsah: 50 ml

Vôňa: drevitá – zelená – elegantná

Vôňa: aromatická – zelená – charizmatická

Vôňa: orientálna – korenitá – šarmantná

Hlava parfumu: grapefruit, čierne korenie, bergamot
Srdce parfumu: kardamóm, sečuánske korenie, muškát
Základ parfumu: cédrové drevo, vetíver, ambra, čokoláda

Hlava parfumu: citrusové akordy, bergamot
Srdce parfumu: levanduľa, eukalyptus
Základ parfumu: ambra, bôby tonka, cédrové drevo

Hlava parfumu: bergamot, mäta, palina
Srdce parfumu: kardamóm, levanduľa, klinčeky
Základ parfumu: bôby tonka, mošus, santalové drevo,
cédrové drevo, vanilka

Kompozícia vône
Dokonalá zmes citrusového bergamotu, čokolády, sečuánskeho korenia a mužne elegantného vetíveru.

Kompozícia vône
Výrazná mužská vôňa vyznačujúca sa maskulínnym štýlom
a klasickými nadčasovými tónmi. Výrazná zmes sviežeho bergamotu, citrónu a ambry.

Podobné vône
LR Classics Monaco, LR Classics Stockholm, Bruce Willis.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Coumarin, Linalool, Citral, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Benzoate,
Citronellol.

Podobné vône
LR Classics Boston.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Linalool, Citral, Coumarin, Geraniol, Citronellol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5), CI 60730 (Ext. Violet 2).

Kompozícia vône
Vôňa uchváti kompozíciou levandule, zelenej mäty a vzácnych
bôbov tonka.
Podobné vône
Racing, Guido Maria Kretschmer for Men, Bruce Willis Personal
Edition, LR Classics Singapore.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Benzyl Alcohol,
Eugenol, Limonene, Geraniol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5),
CI 42090 (Blue 1).
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LR Classics Monaco EdP

LR Classics Stockholm EdP

LR Classics Niagara EdP

Obsah: 50 ml

Obsah: 50 ml

Obsah: 50 ml

Vôňa: drevitá – zelená – elegantná

Vôňa: drevitá – zelená – elegantná

Vôňa: svieža – dynamická – športová

Hlava parfumu: zázvor, kvet pomarančovníka, bergamot, grapefruit
Srdce parfumu: zeleň, ovocné tóny
Základ parfumu: cédrové drevo, ambra, tabak, mošus, pačuli

Hlava parfumu: bergamot, citrón, aníz
Srdce parfumu: cédrové drevo
Základ parfumu: cédrové drevo

Hlava parfumu: mandarínka, bergamot, citrón, mäta, koriander
Srdce parfumu: jazmín, muškátový oriešok, levanduľa, klinčeky
Základ parfumu: santalové drevo, cédrové drevo, vetíver, mošus

Kompozícia vône
Metropola fascinujúca exkluzivitou a luxusom. Mix sviežeho
grapefruitu, opulentnej ambry a vybraných akordov dreva.

Kompozícia vône
Moderné a pulzujúce škandinávske mesto: raj dizajnu, módy
a večerných párty. Jemná drevitá vôňa: cédrové drevo, ambra
a bergamot.

Kompozícia vône
Sloboda, energia vodopádov a moc prírody. Kombinácia morských tónov, mäty a cédrového dreva.

Podobné vône
Metropolitan Man, LR Classics Stockholm, Bruce Willis.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Hydroxyisohexyl
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Citronellol,
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5), CI 42090
(Blue 1).

Podobné vône
Metropolitan Man, LR Classics Monaco, Bruce Willis.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Ethylhexyl
Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Linalool, Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Benzyl
Benzoate, Hydroxycitronellal, Citral, Citronellol, Geraniol, CI 19140 (Yellow 5),
CI 60730 (Ext. Violet 2).

Podobné vône
LR Just Sport, Ocean’Sky.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene,
Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citral, Benzyl Benzoate, Hydroxycitronellal, Citronellol, Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone, Evernia
Prunastri (Oakmoss) Extract, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, CI 42090 (Blue 1), CI 60730 (Ext. Violet 2).
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LR Classics Boston EdP

LR Classics Singapore EdP

Obsah: 50 ml

Obsah: 50 ml

Vôňa: aromatická – zelená – charizmatická

Vôňa: orientálna – korenitá – šarmantná

Hlava parfumu: jablko, citrón, pomaranč
Srdce parfumu: jazmín, ruža, konvalinka
Základ parfumu: mošus, ambra, cédrové drevo

Hlava parfumu: bergamot, pomaranč, mandarínka, citrón,
kardamóm, mäta
Srdce parfumu: santalové drevo, cédrové drevo, jazmín,
levanduľa, muškát, šalvia
Základ parfumu: vanilka, mošus

Kompozícia vône
Pre všetkých, ktorí milujú život v celej jeho premenlivosti a multikultúrnosti. Svieža ovocná kombinácia jablka a pomaranča
doplnená cédrovým drevom a ambrou.
Podobné vône
Terminator.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Limonene, Eugenol, Citral

Kompozícia vône
Zvodný a tajuplný Singapur – jedno z najvášnivejších miest
na svete plné kontrastov. Vôňa orientálneho korenia sa prelína
s vôňou cédrového dreva a vanilky.
Podobné vône
Racing, Bruce Willis Personal Edition, Jungle Man, Guido Maria
Kretschmer for Men.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Coumarin, Linalool, Benzyl Alcohol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Alpha-Isomethyl
Ionone, Benzyl Benzoate, Ethylhexyl Salicylate, Citral, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Benzyl Cinnamate, Hexyl Cinnamal, Geraniol, CI 17200 (Red 33), CI
60730 (Ext. Violet 2), CI 42090 (Blue 1)
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DEKORATÍVNA KOZMETIKA – VAŠA DRUHÁ TVÁR
Dekoratívna kozmetika by mala byť v dnešnej dobe výbavou
každej ženy. Byť upravená je totiž popri inteligencii a prirodzenosti najväčšia ženská zbraň. Dekoratívna kozmetika
dnes zďaleka nepredstavuje len kabelku plnú líčidiel všetkých farebných tónov. Nie je pre našu pleť len ozdobou, ale aj
ochranným štítom, ktorý bráni usadzovaniu nečistôt a škodlivým vplyvom vlhkosti a UV žiarenia. Pleť je neustále vystavovaná nepriaznivým faktorom a kvalitnú starostlivosť si skutočne zaslúži. Líčenie, ak má pokožku chrániť, musí dosahovať
zodpovedajúcu kvalitu. Kvalitná dekoratívna kozmetika je tá,
ktorá neupcháva póry, umožňuje pleti dýchať, prijímať potrebné množstvo vlhkosti a zároveň ju pred nadbytkom vlhka
i pred vysúšaním chráni. To všetko dobrá kozmetika dokáže
– preukazuje nám obrovskú službu a popri tom ešte zdôrazňuje našu krásu.
Cieľom dekoratívnej kozmetiky LR Health & Beauty je zvýrazniť krásu, upraviť nedokonalé a podčiarknuť to, čo z Vás
prirodzene vyžaruje. Vytvorili ju profesionáli a odborníci, preto
pleti padne na mieru a dodáva jej navyše tie najlepšie ošet-

rujúce látky. Rovnako ako ostatné LR produkty, aj rad dekoratívnej kozmetiky sa pýši nemeckým štandardom kvality.
COLOURS alebo DELUXE?
Colours je dekoratívna kozmetika, ktorá ponúka varianty
všetkým farebným typom. Obsahuje kvalitné prirodzene sa
vyskytujúce minerálne pigmenty a nenájdete v nej mastenec, syntetické oleje, silikóny ani parfumy. Séria Colours je
jedinečná paletou farebných tónov, z ktorých si vyberie žena
akéhokoľvek farebného typu. Colours ponúka produkty pre
studené a teplé typy pleti, a to vždy v odtieni svetlý, stredný
a tmavý. S Colours získavate prípravky nemeckého štandardu kvality vo farbách, ktoré Vám presne padnú.
Dekoratívna rada Deluxe je určená pre senzačný make-up
look a pre perfektne zladené textúry. Dokážete s ňou dokonale vystihnúť samú seba alebo meniť štýl podľa nálady. Deluxe
poskytuje komfort zladený do najjemnejších detailov. Tieto vysoko nadštandardné produkty sa skvele dopĺňajú a zaručujú
profesionálny výsledok pre každú príležitosť.

PERY

LR Colours
Transparentný lesklý rúž
Obsah: 1,6 g
• perfektná kombinácia rúžu a lesku na
pery
• s lákavou ovocnou príchuťou

LR Colours
Balzam na pery

Výber farieb a tipy
VÝBER FARBY RÚŽU
Ak máte svetlú pokožkou, mali by ste siahnuť po ružových, hnedých a telových odtieňoch. Pri večernom líčení
však možno bez obáv použiť aj výraznejšie farby. V prípade
chladného odtieňa pleti by sa mali použiť červené odtiene
ladiace do modra. Ženy so stredným a olivovým odtieňom
pleti môžu aj pri dennom líčení siahnuť po sýtejších červených alebo ostružinových, ﬁalových a červenohnedých odtieňoch. Karmínovo červené, fuksiové a tmavohnedé tóny
sa výborne hodia pre tmavé typy pleti.

KOREKTÚRA PIER
V prípade úzkych perí nevolíme príliš tmavé odtiene, lebo tie
pery ešte viac opticky zúžia. Ceruzkou na pery obtiahneme
vonkajšiu kontúru perí a osobitne zvýrazníme Amorov oblúk
aj stred spodnej pery, čo perám dodá väčšiu plnosť. Potom pery vyfarbíme a rozjasňovačom zvýrazníme stredovú
priehlbeň Amorovho oblúka. Pomocou vhodne zvoleného
lesku na pery v ich strede objem pier opticky zväčšíme.
V prípade príliš plných perí sa vyhneme svetlým rúžom
a ponecháme prirodzenú kontúru pier.

STAROSTLIVOSŤ O PERY
Pery potrebujú intenzívnu starostlivosť! Z dôvodu chýbajúcich
mazových žliaz a minimálneho tukového tkaniva nie sú chránené pred škodlivými vplyvmi okolitého prostredia. Preto by
pery mali dostať v lete ochranu minimálne LSF 15 pred škodlivým UV žiarením a v zime výdatné ošetrenie. Aby ste pery
zbavili prebytočných zvyškov kože, použite peeling na pery
alebo pery ošetríme krúživými pohybmi mäkkej kefky na zuby.

TIPY
V prípade tenkých pier sa treba vyhnúť tmavým odtieňom.
Lebo pery potom vyzerajú ešte užšie. Okrem toho teplé
červené odtiene zvýraznia zafarbené zuby. Modrasté tóny
pleť zosvetlia. Dbajte na to, aby očné tiene ladili s ružovým
odtieňom rúžu. Snažte sa vždy zvýrazniť iba jednu časť.

Obsah: 4,5 g
• jemná starostlivosť pre citlivé a suché
pery
• chráni a ošetruje vďaka maslu
cupuacu a vitamínu E
• pre prirodzenú starostlivosť
o pery
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LR Deluxe
Lesk na pery Brilliant

LR Colours
Kontúrovacia ceruzka

LR Colours
Rúž

Obsah: 4 ml
• 3D efekt: pery pôsobia plnším dojmom
• s ošetrujúcimi účinnými látkami

Obsah: 1,16 g
• ideálna na kontúry i korekcie
• perfektne zladené s LR Colours rúžmi

Obsah: 4,5 g
• brilantné farby, s ošetrujúcim
vitamínom E

Warm Rose
Svetlý odtieň pleti,
modré oči, stredná
blond, svetlo-hnedé
vlasy

Magic Mauve
Veľmi svetlý odtieň
pleti, modré oči,
blond vlasy

Juicy Rose
Stredný odtieň pleti,
hnedé oči,
svetlo-hnedé vlasy

Orange Toffee

LR Colours
Lesk na pery

LR Deluxe
Rúž High Impact

Obsah: 10 ml
• ultra lesklá farba, mimoriadne odolná
• ošetrujúci vďaka vitamínu E a extraktu
z rozmarínu

Obsah: 3,5 g
• intenzívne farby, krémová textúra
• rovnomerné dávkovanie farby,
trvácnosť a pocit hebkej pokožky

Signature Red
Olivový odtieň pleti, zelené
oči, hnedé vlasy

Sensual
Rosewood
Veľmi svetlý odtieň pleti,
modré oči, blond vlasy
Light Chocolate
Stredný odtieň pleti, hnedé
oči, svetlo-hnedé vlasy

Svetlý odtieň pleti,
hnedé oči, hnedé
vlasy

Midnight Plum
Olivový odtieň pleti,
zelené oči, hnedé
vlasy

Hot Chilli
Peppy Tomato
Svetlý odtieň pleti, hnedé
oči, tmavo-hnedé vlasy

Camney Red
Tmavý odtieň pleti, hnedé
oči, tmavo-hnedé vlasy
Soft Beige
Svetlý odtieň pleti, modré
oči, stredná blond
– svetlo-hnedé vlasy

Svetlý odtieň pleti,
hnedé oči,
tmavo-hnedé vlasy

Brown Rose
Stredný odtieň pleti,
hnedé oči,
tmavo-hnedé vlasy
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OČI, OBOČIE A MIHALNICE
Postup líčenia, tipy a výber farby
JEDNOTLIVÉ KROKY LÍČENIA
1. krok: najprv naneste podkladovú bázu na očné viečka.
2. krok: podľa typu pleti naneste na očné partie jednotlivé tóny očných tieňov
jeden po druhom a dobre rozotrite, aby neboli vidno farebné prechody.
3. krok: podľa obľuby namaľujte očnú linku na korienky horných mihalníc.
4. krok: naneste maskaru na horné i dolné mihalnice. Dbajte pritom na to, aby ste
zafarbili aj vnútorné krátke mihalnice.
5. krok: obočie tvorí dôležitú obrysovú líniu tváre. Upravte jeho tvar pomocou
dokonalého Stylera na obočie.
6. krok: pred spaním sa nezabudnite odlíčiť! Použite na to Odličovač očného
make-upu.
7. krok: aby ste stimulovali rast mihalníc a docielili hustejšie a dlhšie mihalnice,
naneste ku korienkom horných i dolných mihalníc Aktivizujúce sérum na
mihalnice.
TIPY
V prípade začervenaných očí sa vyhnite červenkastým a ﬁalkastým tónom očných
tieňov, lebo oči budú vyzerať unavene a uplakane. V tomto prípade siahnite po
hnedých a šedých tónoch bez väčšej prímesi červenej. K vnútornému kútiku oka
nezabudnite naniesť svetlé očné tiene. Pohľad potom bude pôsobiť sviežo a živo.
Okrem toho dbajte na to, aby ste dosiahli plynulý prechod jednotlivých farieb
pomocou LR by da Vinci Štetca na rozmazávanie očných tieňov. Líčenie očí vždy
ukončite očnou linkou pozdĺž horných a spodných mihalníc.
OBOČIE
Skôr než nanesiete na oči nové líčidlo, treba viečka a mihalnice zbaviť zvyškov
predošlých líčidiel. Potom skontrolujte tvar obočia, prípadne ho vytrhaním upravte. Pritom vždy dbajte na to, aby ste vytrhali chĺpky iba spod obočia a medzi
obočím a nie príliš mnoho. Pre docielenie správneho tvaru obočia si určite body,
odkiaľ začnete, najvyššie body a body, kde skončíte, a odstráňte všetky chĺpky,
ktoré sú mimo stanoveného tvaru. Preto položte tenkú násadku štetca od krídla
nosa cez vnútorný kútik oka. Línia násadky určí počiatočný bod obočia. Najvyšší
bod sa vyznačí tiež pomocou štetca, položeného od krídla nosa cez stred zorničky k obočiu. Až k tomuto bodu línia obočia stúpa nahor a potom opäť klesá
smerom ku koncovému bodu. Násadka označí presný koniec obočia tak, že sa
položí od krídla nosa cez vonkajší kútik oka.
MIHALNICE
Ak chcete dodať mihalniciam viac rozkvetu, jednoducho ich pred farbením vytvarujte pomocou klieští na mihalnice. Pre husté mihalnice dajte kefku maskary čo
najbližšie ku korienkom mihalníc. Potom ich ľahkými pohybmi tam a späť pretierajte až po končeky, aby sa mihalnice dobre zvýraznili.

KOREKTÚRY
Pri blízko posadených očiach možno vzdialenosť medzi očami opticky zväčšiť
tak, že sa na viečko pri vnútornom kútiku oka nanesie svetlejší odtieň, zatiaľ čo
tmavší odtieň sa aplikuje pozdĺžne nad vonkajší kútik oka. Pri ďaleko posadených očiach nedávame očné tiene nad vonkajší kútik oka a očné tiene nanesieme
v zaguľatenom tvare až k hornému okraju viečka, aby oko nevyzeralo také pretiahnuté. K vnútornému kútiku nanesieme tmavšiu farbu a mihalnice obtiahneme
tmavou kajalovou linkou.
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LR Colours
Minerálne očné tiene
Duo
Obsah: 2 x 1,25 g
• žiarivo jasné, pestré farby
• púdrová, jemná textúra s jemne
trblietavými komponentmi
• s obsahom rýdzich minerálov
a Phycocorail®
•bez obsahu mastenca

LR Colours
Kajalová ceruzka
Obsah: 1,1 g
• intenzívne farbí, ľahko sa nanáša
• vysoká odolnosť

LR Colours
Maskara
pre extrémny objem

LR Colours
Vodovzdorná maskara
na predĺženie mihalníc

Obsah: 11 ml
• senzačne plné, intenzívne mihalnice
s efektom maximálneho objemu

Obsah: 7 ml
• perfektne oddelené a opticky
predĺžené mihalnice
• vodeodolná, mimoriadne
dlhotrvácna textúra

LR Colours
Maskara pre objem
a natočenie mihalníc

LR Colours
Obojstranná ceruzka
na obočie

LR Colours
Tekuté očné linky

LR Colours
Rozjasňovač
očných viečok

Obsah: 10 ml
• mihalnice jemne oddelí a vykúzli
mimoriadny objem

Obsah: 4,9 g & 1,3 g
• ostrejšia strana: na vyplnenie
a zakončenie
• hrubšia strana: na líčenie

Obsah: 2,5 ml
• rýchloschnúce
nú a dlhotrvajúce
h

Obsah: 2 x 4,6 g
• jemná ružová na deň
• ligotavá biela na večer
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LR Deluxe
Umelecké očné tiene
Quattro

LR Deluxe
Aktivizujúce sérum
na mihalnice

Obsah: 4 x 0,5 g
• perfektne zladené odtiene pre more
farebných kombinácií
• extrémne hodvábna a vysoko
pigmentovaná proﬁ-textúra
a
• suchá alebo vlhká aplikácia
(navlhčeným aplikátorom)

Obsah: 5,5 ml
• preukázateľne predlžuje a zhusťuje
mihalnice
• až o 35 % dlhšie mihalnice
už po 6 týždňoch
• znížená strata mihalníc a maximálna
níc
hustota mihalníc

LR Deluxe
Colour Superliner
Obsah: 1,1 ml
• tekuté linky na zvýraznenie očí
• intenzívna farba a vysoká trvácnosť
− vydržia až 12 hodín
• jemná plstená špička pre presnú líniu

LR Deluxe
Fantastická maskara

LR Deluxe
Metalické očné linky

Obsah: 10 ml
• pre neuveriteľný efekt umelých
mihalníc
• ešte hustejšie, dlhšie a oddelenejšie
mihalnice
• jedinečná štruktúra štetín: zvlnené
vlákna zaručia perfektný výsledok

Obsah: 0,37 g
• odolné, vodovzdorné
• s integrovanou hubkou
na rozotieranie
e

LR Deluxe
Vyživujúci balzam
na mihalnice

LR Deluxe
Odličovač
očného make-upu

LR Deluxe
Podkladová báza
na oči a pery

Obsah: 9 ml
• základ pod akúkoľvek maskaru
• intenzívny zážitok z maskary
a neuveriteľný
ný objem
• jemné vlákna
a v biele
bielej textúre zmenia
mihalnice na
a dlhšie
e a výra
výraznejšie

Obsah: 125 ml
• 2-fázový systém: odličovač a
ošetrujúce komponenty
• odstraňuje aj vodovzdorný make-up
• pred použitím pretrepať

Obsah: 2,2 g
• vyrovnáva tón pleti
• vďaka nej rúž i očné tiene vydržia dlhšie
• použite pod make-up pier aj očí
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SPRIEVODCA NA POUŽÍVANIE ŠTETCOV
Na každý účel zvoľte vhodný štetec
STAROSTLIVOSŤ O ŠTETCE
Štetce by sa mali každé 2 až 3 týždne umyť, aby sa ich vlas vytvaroval a odstránili
sa zvyšky líčidiel. Na čistenie použite čistič na štetce alebo Aloe Vera Jemnú Umývaciu Emulziu. Na dlaň naneste čistiaci prostriedok, štetec navlhčite a otáčajte
jeho vlasom na ruke. Štetec dôkladne preperte, aby sa odplavili všetky zvyšky

Štetec na
make-up

Štetec
na púder

čistidla. Pri sušení nikdy neukladajte štetec vlasom dolu – mohlo by sa uvoľniť
lepidlo, ktorým je vlas pripevnený k násadke. Vytlačte tekutinu pomocou uteráka
a upravte tvar štetca. Pre dosušenie ho položte na 24 hodín cez okraj stola.

Štetec
na líca

Ručne
vyrobené
v Nemecku

Oblasť použitia

Štetec na
rozmazávanie
očných tieňov

Štetec na
obočie a
očné linky

•

•

•

Kefka na
obočie a
mihalnice

•

•
•

Mihalnice

•

Obočie

•
•

Použitie

Pery

Nanášanie

•

•

Zastrieť

•

•

Kontúrovať

•

•

•
•

•
•

Línie

•

Tieňovať

•

Štetiny

Textúra

Formovať

•

Púdrová

•

•

•

•

Tekutá

•

•

Krémová

•

•
•

Prírodné
Syntetické

Štetec
na pery

•

Líca
Oči
Tvár

Štetec
na očné
tiene

•

•

•

•

•
•

•

•
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PODKLADOVÁ BÁZA A PÚDER
Nájdite svoju dokonalú podkladovú bázu
1. KROK
Určite typ svojej pleti. Matné podkladové bázy sa najlepšie hodia na mastnejšiu
a väčšinou mladšiu pokožku. Hodvábne a prírodné podkladové bázy sú vhodné
pre všetky typy pleti. Púder nie je vhodný na suchšie typy pleti, lebo čiastočky
púdru sa s pokožkou nespoja a okrem toho ju vysušujú.

Výsledný efekt

Krycia sila

Radiant Skin
Primer

Transparentná

2. KROK
Ktorá báza sa k vašej pleti hodí najlepšie, zistíte tak, že vybrané odtiene si nanesiete na bradu. Odtieň, ktorý splynie s pokožkou, je ten pravý.
3. KROK
Uvedomte si, že odtieň pleti sa počas roka mení. Namiešajte si váš optimálny
odtieň z dvoch nuansí, alebo v lete používajte tmavšiu podkladovú bázu.

Podkladová
báza Perfect
Wear

•

Vysoká

•

•
•

Zmatňujúci

•

Stredná

•

Hodvábny
Prirodzený

•

SPF

37

30

•

•
•

Na cesty
Koriguje
nepravidelnosti
Použitie

Kompaktná
podkladová
báza

Púder
Hollywood
Multicolour

Púder
Hollywood
Duocolour

Púder
Velvet Touch
Micro

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

Reflektuje
pigmenty

•

•

•

Pre každý
odtieň pleti

•

6 odtieňov

6 odtieňov

•
•

•

LR by Da Vinci
Štetec
na make-up

LR by Da Vinci
Štetec
na make-up

Integrovaná
hubka

LR by Da Vinci
Štetec na
púder/líca

LR by Da
Vinci Štetec na
púder/líca

Multifunkčný
Štetec

•
LR by Da Vinci
Štetec
na púder
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LR Colours
Bezolejový make-up
Obsah: 30 ml
• jemne krémový make-up
so stredne krycou silou
• najjemnejšie zložky zaistia dlhodobo
matný účinok

Výsledný efekt

Krycia sila

Bezolejový
make-up

BB Cream

Transparentná
Stredná

•

Zmatňujúci

Minerálny práškový
púder

Lisovaný minerálny
púder

•

•
•

•
•

Vysoká

•

•

•

Prirodzený

•

SPF

15

•

Pre každý odtieň pleti

•

•

3 odtiene

•

•
•

LR by Da Vinci
Štetec na make-up

LR by Da Vinci
Štetec na púder

LR by Da Vinci
Štetec na púder

•

•

•

6 odtieňov

6 odtieňov

2 odtiene

Multifunkčný
Štetec

•

•

•

Reflektuje pigmenty
Hydratuje

•

LR Colours
Lisovaný
isovaný minerálny púder
Obsah: 9 g
• jemná ľahká textúra pleť rozžiari
a umožní jej voľne dýchať
• pre perfektne matnú pleť

Hodvábny

Koriguje
nepravidelnosti
Použitie

Krémový make-up

LR by Da Vinci
Štetec na make-up

LR by Da Vinci
Štetec na make-up
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LR Colours
Krémový make-up

LR Colours
BB krém

Obsah: 30 ml
• mimoriadne odolný (až 12 hodín)
make-up s vysokou krycou
schopnosťou a matujúcim efektom

Obsah: 30 ml
• hydratuje, vyrovnáva tón pleti,
zmatňuje, zakryje nerovnosti
osti
• UV ﬁlter s SPF
PF 15

LR Colours
Púdrová tvárenka

LR Colours
Krycia tyčinka

Obsah: 4 g
• jemná, ľahká textúra pre vitálny,
prirodzený vzhľad

Obsah: 2,5 g
• Sun Shine maskuje tiene pod očami
• Soft Moss maskuje začervenanú
pokožku
• perfektná krycia schopnosť

LR Colours
Minerálny práškový
púder

LR Deluxe
Radiant Skin Primer

Obsah: 15 g
• transparentný, vhodný ku každému
make-upu
• perfektná ﬁxácia pre pôvabnú,
súmernú pleť

Obsah: 30 ml
• koriguje nepravidelnosti, predlžuje
trvácnosť make-upu
• textúra marhuľovej farby dodá pleti
sviežosť
• použite pod make-up alebo
atne
samostatne

LR Colours
Bronzové
tónovacie perly

LR Deluxe
Kompaktná podkladová
báza Perfect Smooth

Obsah: 18 g
• tónovací púder vo forme periel
• dodáva pleti nádych letného
opálenia
• vhodné aj na zvýraznenie
nie lícnych
partií alebo dekoltáže
koltáže

Obsah: 8,5 g
• krémová kompaktná podkladová
báza so stredne krycou silou
• jednoduché a rýchle krytie
nerovnomernosti, perfektné na cesty
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LR Deluxe
Rozjasňovač pleti

LR Deluxe
Vyplňovač vrások

Obsah: 2,5 ml
• magický: zahladzuje všetky príznaky
únavy
• nanášajte pod oči, okolo pier
a maskujte nepravidelnosti

Obsah: 3,6 g
• zvonka vyplní vrásky, nerovnosti
i jazvičky
• naneste pod make-up a nechajte
krátko zaschnúť
úť

LR Deluxe
Púder
Hollywood Duocolour

LR Deluxe
Púder
Hollywood Multicolour

Obsah: 10 g
• žltá je ideálna pre ranné osvieženie
• ﬁalová osvieži pleť aj počas noci

Obsah: 12 g
• ideálny pre každú časť dňa a každý
odtieň pleti
• make-up je ﬁxovaný, pleť je súmerná
a žiarivá

LR Deluxe
Púder
Velvet Touch Micro

LR Deluxe
Podkladová báza
Perfect Wear

Obsah: 8 g
• vysokokvalitný multifunkčný púder
• redukuje lesk a zjednocuje tón pleti

Obsah: 33 ml
• hodvábna textúra so stredne krycou
silou pre žiarivú pleť
• dokonalý look bez efektu masky
• ochranný faktor SPF 30

LR Deluxe
Sun Dream Bronzer

LR Deluxe
Farba na líca
Perfect Powder

Obsah: 11 g
• jemný lisovaný púder
• rovnomerne naneste na celú pleť,
alebo zvýraznite jednotlivé partie

Obsah: 11,1 g
• hodvábny púder Vás presvedčí
praktickým dávkovaním
a brilantnými
ými farbami
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NECHTY
Výber farby, rady pri ošetrení a lakovaní
VÝBER FARBY
Pri výbere farby laku sa riadime predovšetkým požadovaným optickým pôsobením. Na večernú akciu sa hodia najmä elegantné, tmavé a červené nechty. S krikľavými farbami získame nápadný vzhľad, ružové odtiene a odtiene farby
pleti pôsobia zasa veľmi prirodzene.
e. Tmavé farby nechty
zároveň opticky zmenšujú. Svetlé farby majú zase opačný
efekt, preto sú veľmi vhodné pre malé nechty.
SPRÁVNE
RÁVNE LAKOVANIE
Pred lakovaním sa odporúča nechty ošetriť odlakovačom,
aby sa odmastila povrchová vrstva. Pred nanesením laku
štetôčku otriete tak, aby na nechte nevznikli kvapky a nerovnosti. Lak nanášajte vždy smerom od nechtového lôžka
ku končekom nechtov čo najmenším počtom ťahov. V prípade širších nechtov sa odporúča ponechať na oboch stra-

nách nechta
echta tenký prúžok bez laku. Nechty potom vyzerajú
užšie, a preto jemnejšie. Malé nechty by sa mali nalakovať
celé. Svetlé farby ich opticky zväčšia.
STAROSTLIVOSŤ O NECHTY
Skôr než sa pustíte do strihania a pilovania nechtov, nechty
na 5 až 10 minút ponorte do olivového oleja. Tak predídete
strapkaniu nechtov pri pilovaní. Všetky nechty by sa mali opíliť na požadovaný tvar a rovnakú dĺžku. Nožničky používajte
iba vtedy, ak máte na nechte záder. Skracovať nechty by
ste mali vždy pilníkom s brúsnou plochou. Najprirodzenejšie
pôsobia nechty opilované do oblúčika. Ich tvar by sa mal
prispôsobiť lunule nechta (nechtovému mesiačiku). Na matné a žlto sfarbené nechty použijeme ošetrujúci lak, sérum na
nechty a leštiaci pilník.

LR Colours
L
Lak na nechty
Tr
True Colour
Obsa 5,5 ml
Obsah:
perfektná krycia sila, brilantný lesk,
• perf
sýte farby, dlhodobý efekt
profesionálna vejárovitá štetôčka,
• profes
ktorá ssa perfektne prispôsobí tvaru
nechta, pre precízne nanášanie farby
jedným ťťahom
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LR Colours
Spevňovač nechtov

LR Colours
Podkladový lak

LR Colours
Bilionnails

Obsah: 5,5 ml
• spevní a obalí prírodné nechty
• vďaka ochrannému ﬁlmu nechty
posilní a spevní

Obsah: 5,5 ml
• vyhladí povrch nechtov a skvele ich
pripraví pre farebný lak

Obsah: 5,5 ml
• komplex z vitamínov E, C, F,
bielkovín a vápnika podporuje rast
nechtov, posilní ich, spevní a zníži ich
lámavosť

LR Colours
Nail Therapy

LR Colours
Sérum na ruky
a nechty

LR Colours
Odlakovač

Obsah: 5,5 ml
• ideálne pre mäkké, lámavé nechty
• vitamín E a extrakt z bambusu zvýšia
elasticitu a odolnosť nechtov

Obsah: 15 ml
• na zjemnenie kože na rukách
• s olejom z hroznových jadier,
avokádovým
a jojobovým
olejom
a vitamínom E

Obsah: 100 ml
• prírodný olej
z marhuľových
jadier regeneruje
• bez acetónu

LR Colours
Ochranný lak
na nechty
Obsah: 5,5 ml
• obalí farebný lak, čím predĺži jeho
trvácnosť
• chráni nechty pred rozštiepením

LR Colours
Nádobka na
odlakovanie nechtov
Obsah: 100 ml
• na okamžité a dokonalé odstránenie
laku
• prírodný olej z marhuľových jadier
regeneruje
• bez acetónu
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VYSOKÁ KVALITA
NAŠE VYSOKÉ KVALITATÍVNE ŠTANDARDY SÚ PRÍSNE KONTROLOVANÉ A CERTIFIKOVANÉ
UZNÁVANÝMI NEZÁVISLÝMI INŠTITÚTMI.
1. KVALITA NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI - MADE IN GERMANY
"Made in Germany" platí vo svete za najvyššiu kvalitu.
Našou požiadavkou je dokazovať tieto kvalitatívne štandardy každodenne u všetkých našich produktov. Na to
sa môžu naši zákazníci spoľahnúť!

audit zahŕňa kontrolu výrobného zariadenia a odber vzoriek z každého výrobku,
ktorý je predložený na certiﬁkáciu. Pečať IASC zaručuje vysokú úroveň kvality
a čistoty Aloe Vera. IASC je symbol, ktorý garantuje skutočnú hodnotu. Sama
spoločnosť prešla prísnou a odbornou kontrolou. Čistota a kvalita Aloe Vera bola
vedecky potvrdená a certiﬁkovaná nezávislou skupinou odborníkov.
Všetky produkty spoločnosti LR Health & Beauty, ktoré sú vyrobené z Aloe, nesú
pečať kvality IASC. Certiﬁkované sú Aloe Vera Drinking Gély aj kozmetické prípravky z Aloe. Pečať IASC na obale výrobku garantuje: „Kvalita Aloe Vera v produktoch spĺňa certiﬁkačné štandardy pre kvalitu a čistotu Aloe Vera."

2. SGS INSTITUT FRESENIUS Pečať kvality
SGS INŠTITÚT FRESENIUS GMBH je najväčšia svetová veriﬁkačná testovacia a certiﬁkačná spoločnosť.
Funguje už od roku 1878, kedy ju tvorilo sieť laboratórií a špecialistov, ktorí vo veľkých prístavoch kontrolovali kvalitu kontraktov. Dnes sa spoločnosť výrazne
rozrástla a získala významné meno.
Vykonáva testy v oblasti poľnohospodárstva, automobilového priemyslu, spotrebného tovaru, životného prostredia, stavebníctva, nerastných surovín či petrochémie. Certiﬁkuje tiež systémy manažmentu a služieb.
SGS INŠTITÚT FRESENIUS GMBH nekompromisne dohliada na bezpečnosť,
zdravotnú nezávadnosť, kvalitu a čistotu produktov. Prioritou číslo jedna je pre
neho ochrana spotrebiteľov. Z týchto dôvodov vykonáva nákladné mikrobiologické, chemické a senzorické skúšky dlhé mesiace. SGS aplikuje na výrobky celú
škálu testov, ktoré pre kontrolu opakuje. Hodnotí produkty naprieč trhom a geograﬁckými zónami.
SGS INŠTITÚT FRESENIUS Pečaťou kvality sú označené Aloe Vera Drinking Gély,
Colostrum a Mind Master. Značka SGS INŠTITÚT FRESENIUS GMBH na obale
výrobku garantuje: „Produkt je overený, kvalitný a hodnotný."

4. Dermatest (Research Institute for Reliable Results)
Dermatest je významná nemecká
certiﬁkačná spoločnosť, ktorá vykonáva lekárske a dermatologické testy kozmetických a farmaceutických výrobkov.
Jej certiﬁkácie sú založené na medzinárodne uznávaných metódach „allergologic
tests". Vlastnia moderné zariadenia, ktoré umožňujú výskum a testovanie výrobkov na kvalitatívne vysokej úrovni. Produkty sú detailne testované odborníkmi
a odskúšané dermatológmi. Kozmetické prípravky majú výrazný vplyv na kvalitu
našej pleti. Dermatologické testy sú preto najlepším dôkazom kvality. LR Health
& Beauty prispôsobuje svoje produkty všetkým typom pleti. Certiﬁkát Dermatest
bol udelený celému radu našich výrobkov, napr. Zeitgard či kozmetické produkty
s Aloe Vera.
Pečať Dermatest na obale výrobku garantuje: „Výrobok bol testovaný dermatológmi. Je bezpečný a kvalitný."

5. FRIEND OF THE SEA

Medzinárodná vedecká rada pre Aloe je certiﬁkačná
spoločnosť, ktorá potvrdzuje skutočné množstvo Aloe
Vera v produktoch a surovinách.

Spoločnosť LR si je vedomá svojej zodpovednosti voči životnému prostrediu, preto pracuje výhradne s dodávateľmi surovín, ktorí môžu potvrdiť najvyššiu kvalitu, ktorá neohrozuje
životné prostredie. Obľúbený produkt SUPER OMEGA je
certiﬁkovaný pečaťou Friend of the sea (založené r. 2006)

Vďaka IASC môžu byť kontrolovaní pestovatelia, spracovatelia aj výrobcovia produktov z Aloe. Certiﬁkačný

Udržateľný rybolov prebieha metódou chytania rýb do sietí
v oblasti juhovýchodného Paciﬁku.

3. IASC (The International Aloe Science Council)
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