


Milí LR partneri, vitajte vo svete zdravia a krásy. 

Brožúra, ktorú práve držíte v rukách, sa od tejto chvíle stá-
va Vaším sprievodcom a radcom v oblasti produktov LR 
Health & Beauty. Nájdete tu zoznam všetkých našich pro-
duktov a kľúčové informácie k nim, ako sú napríklad oblasti 
použitia, cieľové skupiny, pre ktoré je daný produkt vhod-
ný, ale aj odporúčané dávkovanie či rôzne upozornenia. 
Veľkou výhodou je uvedenie vhodných súvisiacich produk-
tov, vďaka čomu podporíte účinnosť daného LR produktu. 
Samozrejmosťou sú nutričné tabuľky a údaje o zložení. 

To však nie je všetko! Keďže portfólio produktov LR obsa-
huje veľký rad skvelých produktov z rôznych oblastí, ku ka-
ždému z nich sme pridali aj zaujímavé informácie týkajúce 
sa pôvodu, metódy pestovania či spracovania. 

Táto brožúra uspokojí aj najnáročnejších LR partnerov, ktorí 
sa chcú dozvedieť niečo viac. Obsahuje totiž aj odporúča-
nia a tipy našich LR lekárov k daným produktom, vďaka 

ktorým sa nepochybne stanete expertom na daný produkt 
a budete schopní odborne poradiť svojim klientom, poprí-
pade im ponúknuť sortiment šitý priamo na mieru.

Určite oceníte aj argumenty, ktoré poukazujú na mnohokrát 
priepastné rozdiely medzi LR produkty a produkty bežne 
dostupných na trhu. Neváhajte ich oznámiť svojim poten-
ciálnym zákazníkom - veď práve kvalita je jedným z najsi-
lnejších pilierov, na ktorých LR obchod stavia už viac ako 
30 rokov. 

Veríme, že sa Lexikón stane Vaším skvelým pomocníkom a 
neodmysliteľnou súčasťou prezentácie LR výrobkov. 

Veľa úspechov a spokojných zákazníkov Vám praje 
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Buďte
online
rovnako
ako my!

Sledujte nás...

INFORMÁCIE
NA STIAHNUTIE

1. KVALITA NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI - MADE IN GERMANY

"Made in Germany" platí vo svete za najvyššiu kvalitu. 
Našou požiadavkou je dokazovať tieto kvalitatívne štan-
dardy každodenne u všetkých našich produktov. Na to 
sa môžu naši zákazníci spoľahnúť!

2. SGS INSTITUT FRESENIUS Pečať kvality

SGS INŠTITÚT FRESENIUS GMBH je najväčšia sve-
tová verifikačná testovacia a certifikačná spoločnosť. 
Funguje už od roku 1878, kedy ju tvorilo sieť labora-
tórií a špecialistov, ktorí vo veľkých prístavoch kontro-
lovali kvalitu kontraktov. Dnes sa spoločnosť výrazne 
rozrástla a získala významné meno.

Vykonáva testy v oblasti poľnohospodárstva, automobilového priemyslu, spot-
rebného tovaru, životného prostredia, stavebníctva, nerastných surovín či petro-
chémie. 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 mikrobiologic-
ké, chemické a senzorické skúšky dlhé mesiace. SGS aplikuje na výrobky celú 
škálu testov, ktoré pre kontrolu opakuje. Hodnotí produkty naprieč trhom a geo-
grafickými 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."

3. IASC (The International Aloe Science Council)

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

Vďaka IASC môžu byť kontrolovaní pestovatelia, spra-
covatelia aj výrobcovia produktov z Aloe. Certifikačný 

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 prí-
pravky z Aloe. Pečať IASC na obale výrobku garantuje: „Kvalita Aloe vera v pro-
duktoch spĺňa certifikačné štandardy pre kvalitu a čistotu Aloe vera."

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 me-
dzinárodne 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 dermato-
lógmi. Je bezpečný a kvalitný."

5. FRIEND OF THE SEA

Spoločnosť LR si je vedomá svojej zodpovednosti voči život-
nému prostrediu, preto pracuje výhradne s dodávateľmi su-
rovín, ktorí môžu potvrdiť najvyššiu kvalitu, ktorá neohrozuje 
životné prostredie. Obľúbený produkt SUPER OMEGA je cer-
tifikovaný pečaťou Friend of the sea (založené r. 2006)

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

VYSOKÁ KVALITA

NAŠE VYSOKÉ KVALITATÍVNE ŠTANDARDY SÚ PRÍSNE KONTROLOVANÉ A CERTIFIKOVANÉ 
UZNÁVANÝMI NEZÁVISLÝMI INŠTITÚTMI. 



IMUNITA
A ZDRAVIE



ALOE VERA DRINKING GÉLY

Žiadna iná rastlina sa nemôže pýšiť tisíc rokov starou a tak úspešnou tradíciou 
ako Aloe vera. Už od počiatku vekom sú jej prisudzované výnimočné schopnosti. 
Starými národmi nazývaná "rastlinou nesmrteľnosti", "tichým liečiteľom" či "zázra-
kom z púšte".

Čo sa ukrýva v Aloe?
Vitamíny: vitamín B1, B2, B6, B12, vitamín C, cholin, kyselina listová, beta-karo-
ten, α-tokoferol

Minerálne látky: sodík, draslík, mangán, horčík, vápnik, zinok, meď, chróm, že-
lezo, selén, fosfor

Esenciálne aminokyseliny: lyzín, valín, leucín, threonín, methionín, isoleucín, fe-
nylalanín, histidín, arginín

Neesenciálne aminokyseliny: hydroxyprolín, kyselina glutamová, kyselina aspa-
ragová, prolín, alanín, tyrosín, glycín

Enzýmy: oxidáza, kataláza, myláza, celuláza, lipáza, fosfatáza, kreatinfosfokiná-
za, dehydrogenáza a i. 

Mono- a polysacharidy: manóza, glukóza, celulóza, L-rhamnóza, aldopentóza, 
manán, acetylovaný manán, acemanány (acetylované glukomanány, galaktán, 
glukomanán, glukogalaktomanán, galaktogalakturán, galaktoglukoarabidoma-
nán, arabidogalaktán, pektíny, hemicelulózy, xylán

Ostatné látky: cholesterol, kampesterol, triglyceridy, triterpenoidy, steroidy, β-si-
tosterol, ligníny, kyselina močová, giberelíny, lektíny, kyselina salicylová, kyselina 
arachidonová, kyselina γ-linolová, sorban draselný

Ukazovateľ kvality LR Aloe Vera Drinking Gélov:
1. Koncentrácia Aloe vera - LR Aloe Vera Drinking Gély obsahujú 85-98 % 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 forma zberu - Aloe vera sa pre LR pestuje vo vyšších nadmor-
ských výškach v panenskej prírode Mexika. Voda aj pôda sú kontrolované a nie 
sú používané umelé hnojivá aj pesticídy. Zbierajú sa iba zrelé rastliny (staršie ako 
2 roky), a to výhradne ručne. 

4. Postup výroby - LR spracováva listy bez šupiek, teda iba dužinu a v nej obsia-
hnutý Aloe vera gél. Aloe Vera Drinking Gély tak neobsahujú takmer žiaden aloín 
(látka v šupkách listov), ktorý má silné preháňavé účinky. 

5. Certifikácia kvality - všetky Aloe Vera Drinking Gély od LR sú atestované a pravi-
delne kontrolované nezávislými testovacími inštitútmi SGS INSTITUS FRESENIUS 
a IASC.

Ako dlho môžem Aloe vera užívať?

Všetky druhy Aloe Vera Drinking Gélov je možné preventívne užívať po celý život, 
a to aj vo vzájomnej kombinácii. 

Kedy musíme byť opatrní?

•  V komplikovanejších prípadoch a pri akútnych stavoch sa v otázkach dávkova-
nia radšej obráťte na našich LR lekárov na infolinke. 

•  Užívanie Aloe vera by mali s lekárov taktiež konzultovať tehotné a dojčiace ženy.
•  Aloe Vera Drinking Gél nesmú užávať ľudia s transplantovanými orgánmi. 

Je Aloe Vera Drinking Gél vhodný pre deti?

Áno, je vhodný aj pre deti. Odporúčame jeho postupné podávanie od troch rokov 
veku. Dávkovanie deťom nesie prekročiť množstvo 20 ml za deň. Pre svoju mi-
erne horkastú chuť nemusí Aloe Vera Gél deťom chutiť. Pre spríjemnenie chuti je 
možné ho zmiešať s vodou alebo ovocnou šťavou. 
Pre deti odporúčame Aloe Vera Drinking Gél broskyňa bez cukru, ktorý obsahuje 
98 % čistého gélu. 

Prečo sa do základného variantu Aloe Vera Drinking Gélu 
pridáva med?

Gél z Aloe je sám o sebe veľmi horký. Preto LR Health & Beauty používa tradičnú 
receptúru františkánskeho kňaza Romana Zaga a pridáva do gélu prírodný kveto-
vý med. Tým sa náš nápoj stáva chutným zážitkom a na rozdiel od iných receptúr 
taktiež originálom.

Prečo sú v nápoji konzervačné látky?

Konzervanty sú látky, ktoré zamedzujú rastu mikroorganizmov a predlžujú tým 
trvanlivosť výrobku, čo je z hľadiska zachovania jeho dlhodobej kvality skutočne 
nevyhnutné. 
Pri odporúčanom dávkovaní cca 100 ml denne spotrebujete fľašu Aloe Vera Drin-
king Gélu za asi 11 dní. 
Po otvorení ju uchovávajte v chlade a spotrebujte do maximálne štyroch týždňov.

Mohlo by Vás zaujímať

ALOE VERA
Drinking gély

VIDEO AV
DRINKING GÉLY VIDEO

VIDEO:
ALOE VERA
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PESTOVANIE
Aloe vera sa pestuje na veľkých plantážach po celom svete. Jej domovom je 
Kuba, Mexiko (Yucatán), Brazília, Afrika a Kanárske ostrovy, taktiež miesta, kde je 
leto extrémne teplé a bez zrážok niekoľko mesiacov. LR Health & Beauty dováža 
čistý gél z Aloe vera barbadensis Miller, ktorá je z pohľadu obsahu cenných látok 
a účinnosti najhodnotnejší a najkvalitenejší druh Aloe vera, a to priamo z plantáží 
nachádzajúcich sa v Mexiku.

VÝROBA
Najdôležitejšou požiadavkou je starostlivosť! V každom štádiu výroby je neustále 
testovaná čistota a kvalita. Prakticky od výsadby rastlina aj po jej zber. Pretože iba 
úplne čistý, a tým pádom veľmi hodnotný gél sa vyznačuje skvelým pôsobením 
na ľudský organizmus. 

ALOE VERA GÉL MÁ PEČAŤ KVALITY.
ČO TO ZNAMENÁ?
Pečať zaručuje kvalitu a čistotu gélu Aloe vera. LR používa na tento účel pečať 
"100 % Aloe vera barbadensis Miller", ktorá zaručuje, že gél je získavaný výhrad-
ne z tohto druhu Aloe vera. 

Mahátmá Gándhí: Aloe vera ho sprevádzala počas 
dlhých období pôstu a očisty. 

ČO SA S ALOE VERA GÉLOM ĎALEJ DEJE?
Chladené sudy sú prepravované loďami alebo lietadlami do Nemecka. Vo farma-
ceutickom podniku sa gél mieša s kvetovým medom podľa našej receptúry a plní 
sa do fliaš. 

PREČO SA DO NÁPOJA PRIDÁVA MED? 
Gél z Aloe vera je veľmi horký. Preto LR Health & Beauty použila tradičnú re-
ceptúru františkána Romana Zaga pridaním čistého prírodného medu do šťavy. 
Nápoj je veľmi chutný a tým vyniká medzi inými receptúrami. 

AKO SA GÉL ZÍSKAVA?
Zelená pokožka listov je opatrne odstránená z vnútornej dužiny rôsolovitej konzis-
tencie. Dužina sa opatrne lisuje a prelieva do nádob. Takýto spôsob zabezpečuje 
absolútnu čistotu výrobku. 

KTORÉ ČASTI 
RASTLINY SA 
POUŽÍVAJÚ NA 
VÝROBU?
Aloe vera má veľmi hrubé 
a šťavnaté listy. Na výrobu 
nášho nápoja sa používajú vý-
hradne štvorročné a päťročné 
rastliny. Z listov je priamo na 
plantážach odstránená zele-
ná koža, ktorá obsahuje aloín 
a zostáva iba dužina listov - 
priehľadná, rôsolovitý hmota, 
ktorá je starostlivo lisovaná. 
Šťava (Aloe vera gél) sa plní do 
veľkých sudov a mieša sa so 
stabilizátormi. Vďaka tomu zo-
stáva šťava čerstvá a nestráca 
cenné látky. 

VÝROBA
ALOE VERA 

GÉLU

100 %
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Aloe Vera Drinking Gél Traditional s medom
Obsah: 1 000 ml (= 11 dní)

Predajné argumenty
• prírodný produkt s 90 % čistého gélu z listov Aloe vera
• 9 % kvetového medu
• tradičná receptúra
• 75 % vitamínu C v dennej dávke
• podporuje metabolizmus

Cieľová skupina
Muži a ženy všetkých vekových kategórií.

Oblasti použitia
• pre normálnu funkciu ciev1

• na udržanie normálneho stavu kostí1

• pre normálny energetický metabolizmus3

• pre normálnu činnosť nervovej sústavy3

• pre normálnu funkciu imunitného systému4

Odporúčané dávkovanie
3x denne 30 ml (zodpovedá 3 uzáverom), najlepšie pred jedlom (v prípade potreby zmiešajte s vo-
dou alebo ovocnou šťavou). Pred použitím pretrepte. Po otvorení skladujte v chladničke a postup-
ne spotrebujte. 

Upozornenie
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Doplnky stravy 
neslúžia ako náhrada pestrej a vyváženej stravy, ktorá je spolu 
so zdravým životným štýlom dôležitá. Udržujte 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 pro-
striedok (kyselina citrónová), stabilizátor (xanthan), vitamín C (kyselina L-askorbová), 
konzervačná látka (sorban draselný).

1 Vitamín C prispieva k normálnej funkcii kolagénu pre normálnu funkciu krvných ciev, kostí, 
funkciu chrupaviek, ďasien, pokožky a zubov. 
2 Aloe vera obsahuje prírodný cukor. 
3 Vitamín C prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu, normálnej činnosti nervovej 
sústavy a normálnej psychickej činnosti.
4 Vitamín C prispieva k normálnej funkcii imunitného systému.
* Referenčné množstvo pre denný príjem
** Denná dávka

Živiny v 100 ml v 90 ml (= 3x 30 ml)**

Vitamín C 67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

Aloe Vera Drinking Gél Broskyňa
Obsah: 1 000 ml (= 11 dní)

Predajné argumenty
• prírodný produkt s 98 % čistého gélu z listov Aloe vera
• bez prídavku cukru2

• s broskyňovou príchuťou
• 100 % vitamínu C v dennej dávke*

Cieľová skupina
Muži a ženy všetkých vekových kategórií.
Vďaka ovocnej chuti a absencii cukru vhodný pre diabetikov a deti.

Oblasti použitia
• pre normálnu funkciu ciev1

• k udržaniu normálneho stavu kostí1

• pre normálny energetický metabolizmus3

• pre normálnu činnosť nervovej sústavy3

• pre normálnu funkciu imunitného systému4

Odporúčané dávkovanie
3x denne 30 ml (zodpovedá 3 uzáverom), najlepšie pred jedlom (v prípade potreby zmiešajte s vo-
dou alebo ovocnou šťavou). Pred použitím pretrepte. Po otvorení skladujte v chladničke a postup-
ne spotrebujte. 

Upozornenie
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Doplnky stravy 
neslúžia ako náhrada pestrej a vyváženej stravy, ktorá je spolu 
so zdravým životným štýlom dôležitá. Udržujte 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, acesul-
fam-K, sacharín sodný), inulín, stabilizátor (xanthan), kysliaci prostriedok (kyselina citró-
nová), vitamín C (kyselina L-askorbová), aróma, konzervačná látka (sorban draselný).

Nutričné hodnoty v 100 ml v 90 ml (= 3x 30 ml)**

Energetická hodnota (kJ/kcal) 15/4 14/4

Tuky < 0,5 g < 0,5 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny < 0,1 g < 0,1 g

Sacharidy 0,7 g 0,6 g

- z toho cukry < 0,5 g < 0,5 g

Bielkoviny < 0,5 g < 0,5 g

Soľ 0,02 g 0,02 g

Vitamín C 89 mg (111 %**) 80 mg (100 %**)

Aloe Vera Drinking Gél Active Freedom
Obsah: 1 000 ml (= 11 dní)

Predajné argumenty
• 88 % gélov z listov Aloe vera
• 56 % vitamínu C1 v dennej dávke*
• 60 % vitamínu E v dennej dávke*
• podporuje pohybový aparát
• obsahuje kolagén

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

Oblasti použitia
• pre normálnu tvorbu kolagénu1

• pre normálnu funkciu kostí1

• pre normálnu funkciu chrupaviek1

• pre normálny energetický metabolizmus2

• pre normálnu činnosť nervovej sústavy2

Odporúčané dávkovanie
3x denne 30 ml (zodpovedá 3 uzáverom), najlepšie pred jedlom (v prípade potreby zmiešajte s vo-
dou alebo ovocnou šťavou). Pred použitím pretrepte. Po otvorení skladujte v chladničke a postup-
ne spotrebujte. 

Upozornenie
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Doplnky stravy 
neslúžia ako náhrada pestrej a vyváženej stravy, ktorá je spo-
lu so zdravým životným štýlom dôležitá. Udržujte mimo dosahu 
malých detí. 

Vhodné súvisiace produkty
Active Freedom Kapsule, Aloe Vera Multifunkčný MSM telový 
gél, Protein Power Vanilkový nápoj v prášku

Zloženie: Aloe vera (barbadensis Miller) gél (88 %), fruktóza, hydrolyzát kolagénu, 
koncentrát z pomarančovej šťavy, chondroitinsulfát (0,5 %), glukosaminsulfát, kysli-
aci prostriedok (kyselina citrónová), stabilizátor (xanthan), konzervačná látka (sorban 
draselný), prírodná pomarančová aróma, vitamín C1 (kyselina L-askorbová), vitamín 
E (DL-alfa-tokoferol).

1 Vitamín C prispieva k normálnej funkcii kolagénu pre normálnu funkciu ciev, kostí, chrupaviek, 
ďasien, pokožky a zubov. 
2 Vitamín C prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu, normálnej činnosti nervovej 
sústavy a normálnej psychickej činnosti. 
* Referenčné množstvo pre denný príjem
** Denná dávka  

Živiny v 100 ml v 90 ml (= 3x 30 ml)**

Vitamín E (α-TE) 8 mg (67 %**) 7,2 mg (60 %**)

Vitamín C1 50 mg (63 %*) 45 mg (56 %*)
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Aloe Vera Drinking Gél Intense Sivera Aloe Vera Drinking Gél Immune Plus Aloe Vera Drinking Gél Açaí Pro Summer
Obsah: 1 000 ml (= 11 dní)

Predajné argumenty
• 90 % gélu z listov Aloe vera
• 7 % medu
• so žihľavovým extraktom

Cieľová skupina
• Muži a ženy všetkých vekových kategórií.

Oblasti použitia
• zlepšenie kvality života 

Odporúčané dávkovanie
3x denne 30 ml (zodpovedá 3 uzáverom), najlepšie pred jedlom (v prípade potreby zmiešajte s vo-
dou alebo ovocnou šťavou). Pred použitím pretrepte. Po otvorení skladujte v chladničke a postup-
ne spotrebujte. 

Upozornenie
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Doplnky stravy neslúžia ako náhrada pestrej 
a vyváženej stravy, ktorá je spolu so zdravým životným štýlom dôležitá. Udržujte mimo dosahu 
malých detí. 

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

Složení: Aloe vera (barbadensis Miller) gel (90 %), květový med (7 %), kopřivový ex-
trakt (2 %), kyselící prostředek (kyselina citronová), stabilizátor (xanthan), antioxidační 
prostředek (kyselina L-askorbová), konzervační prostředek (sorban draselný).

Obsah: 1 000 ml (= 11 dní)

Prodejní argumenty
• 85 % gélu z listov Aloe vera
• so zázvorom, citrónom, medom, zinkom, vitamínom C, selénom
• posilňuje imunitný systém 
• ľahká, prírodná chuť zázvoru

TROJNÁSOBNÉ PLUS PRE VÁŠ IMUNITNÝ SYSTÉM
+ POSILNENIE: Vďaka zázvoru, medu a selénu budú už existujúce bunky posilnené.3

+ AKTIVÁCIA: Aktivuje sa produkcia nových buniek.1,3

+ STIMULÁCIA: Vďaka vitamínu C obsiahnutému v zázvore a citróne môže imunitný systém
   reagovať rýchlejšie.3

Cieľová skupina 
Ženy a muži, ktorí chcú posilniť imunitný systém, či už dlhodobo alebo sezónne. Vhodný je najmä 
pre osoby, ktoré sú pravidelne vystavované nepriaznivému počasiu alebo prichádzajú do kontak-
tu s väčším množstvom ľudí.

Oblasti použitia
• pre normálnu tvorbu kolagénu;1

• pre normálnu funkciu kostí;1

• pre normálnu funkciu chrupaviek;1

• pre normálny energetický metabolizmus;1

• pre normálnu činnosť nervovej sústavy;2

Vďaka unikátnej kombinácii aktívnych zložiek je Aloe Vera Drinking Gél 
Immune Plus ideálny pre posilnenie, aktiváciu a stimuláciu imunitného 
systému. V porovnaní s Aloe Vera Drinking Gélom Traditional s medom 
obsahuje Immune Plus naviac 6 posilňovačov imunity: zázvor, citrón, 
med, vitamín C, zinok a selén. Immune Plus je skutočným odborníkom 
na komplexné posilnenie imunitného systému. Vysoká kvalita je potvr-
dená nezávislými inštitútmi, ako sú SGS Inštitút Fresenius a IASC. Gél 
neobsahuje žiadne umelé farbivá ani aloín. 

Odporúčané dávkovanie
3x denne 30 ml (zodpovedá 3 uzáverom), najlepšie pred jedlom (v prí-
pade potreby zmiešajte s vodou alebo ovocnou šťavou). Pred použitím 
pretrepte. Po otvorení skladujte v chladničke a postupne spotrebujte. 

Upozornenie
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Doplnky stravy neslúžia 
ako náhrada pestrej a vyváženej stravy, ktorá je spolu so zdravým život-
ným štýlom dôležitá. Udržujte mimo dosahu malých detí. 

Vhodné súvisiace produkty
Cistus Incanus Kapsule, Cistus Incanus Ústny sprej, Colostrum 
Liquid, Microsilver Plus Gél na ruky

Zloženie: Aloe vera (barbadensis Miller) gél (85 %), kvetový med (8 %), šťava zo zázvoru 
(Zingiber officinale) (6 %), koncentrát citrónovej šťavy (0,4 %) (Citrus limon), vitamín C 
(kyselina L-askorbová), okysličovadlo (kyselina citrónová), stabilizátor (xanthan), konzer-
vačná látka (sorban draselný), 3-hydrát citrátu zinečnatého, seleničitan sodný.

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

Obsah: 1 000 ml (= 11 dní)

Prodejní argumenty
• 85 % gelu z listů Aloe vera
• s ovocnou příchutí
• obsahuje açaí, lesné ovocie, med, vitamín C, zinok, horčík a meď 
• zaisťuje elektrolytickú vyváženosť 
• podporuje prirodzenú ochranu tela proti slnku

Plody açaí sú známe pre svoj neobvykle vysoký obsah antioxidantov aj mnohých vitamínov 
a minerálnych látok. Vychutnajte si chuť šťavnatého bobuľovitého ovocia. 
Garancia dokonalého osvieženia počas letných dní. 

Cieľová skupina
Muži a ženy, ktorí sa chcú o svoje telo starať počas slnečných dní.

Oblasti použitia
• SUMMER PROTECTION: Trojitá ochrana na leto.
• OCHRANA PRED DEHYDRATÁCIOU: Zaisťuje vodnú a elektrolytickú vyváženosť.
• OCHRANA PROTI SLNKU: Podporuje prirodzenú ochranu tela proti slnku
   a zabezpečuje prirodzene zdravú letnú pleť.
• OBRANNÁ FUNKCIA: Podporuje obranné sily najmä v dobe 
cestovania.
• PRÍRODNÝ: 85 % Aloe vera z listových filetov
   - úplne bez aloínu.
• LETNÝ: S ovocím acai, čiernymi ríbezľami, lesnými plodmi 
   a medom. 
• CHUTNÝ: S prírodnou ovocne sviežou príchuťou plodov açaí.
• VYSOKÁ KVALITA: Made in Germany, certifikované SGS
   Inštitútom Fresenius a IASC (International
   Aloe Science Council).

Odporúčané dávkovanie
3x denne 30 ml (zodpovedá 3 uzáverom), najlepšie pred jedlom 
(v prípade potreby zmiešajte s vodou alebo ovocnou šťavou).

Upozornenie
Aloe Vera Drinking gél je prírodný produkt a farba gélu sa môže 
časom meniť. To nemá žiaden vplyv na jeho kvalitu.

Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera Sun Care, Aloe Vera Sprej prvej pomoci

Upozornenie: Pred otvorením pretrepte. Po tvorení skladujte v chladničke a spotrebujte do 
14 dní. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Doplnky stravy nie sú náhradou pestrej a 
vyváženej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Zloženie: Aloe vera (barbadensis Miller) gél (85 %), kvetový med, açaí šťava (Euterpe oleracea, 
2,5 %), dicitronan trihorečnatý, koncentrovaná šťava z čiernych ríbezlí (Ribes nigrum, 1,4 
%), koncentrovaná jahodová šťava (Fragaria x ananassa, 0,3 %), kyselina citrónová, vitamín 
C (kyselina L-askorbová), koncentrovaná čučoriedková šťava (Vaccinium myrtillus, 0,2 %), 
koncentrovaná malinová šťava (Rubus ideaeus, 0,2 %), stabililzátor (xanthanová guma), 
konzervant (sorban draselný), citronan zinečnatý trihydrát, glukonát meďnatý.

Nutričné hodnoty v 100 ml v 90 ml (= 3x 30 ml)**

Energetická hodnota (kJ/kcal) 108/25 97/23

Tuky < 0,5 g < 0,5 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny < 0,1 g < 0,1 g

Sacharidy 6,0 g 5,4 g

- z toho cukry 5,2 g 4,7 g

Bielkoviny < 0,5 g < 0,5 g

Soľ 0,01 g < 0,01 g

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 %)

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 %)

Meď            336 ug (34 %*)             302 ug (30 %*)

Horčík            278 mg (74 %*)             250 mg (67 %*)
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Ako dlho je možné Aloe Vera Drinking Gél užívať?
Všetky druhy Aloe Vera Drinking Gélov je možné preventívne užívať po celý život, 
a to aj vo vzájomnej kombinácii.

Kedy je potrebné byť opatrný?
• Pri komplikovanejších prípadoch a pri akútnych stavoch sa 
   v otázkach dávkovania radšej obráťte na našich LR lekárov na infolinke. 
• 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 pre deti?
Áno, je vhodný. Odporúčame jeho postupné podávanie od troch ro-
kov veku. Dávkovanie deťom nesmie prekročiť 20 ml 1x denne. Pre svo-
ju mierne horkastú chuť nemusí Aloe Vera Gel deťom chutiť. Na dosiahnu-
tie príjemnejšej chuti ho možno zmiešať s vodou alebo ovocnou šťavou. 
 
Pre deti obzvlášť odporúčame Aloe Vera Drinking Gél Broskyňa bez cukru, ktorý 
obsahuje 98% čistého gélu.

Mohlo by Vás zaujímať

Prečo sú v nápoji konzervačné látky?
Konzervanty sú látky, ktoré zamedzujú rastu mikroorganizmov a predlžujú tým 
trvanlivosť aj uchovávateľnosť výrobku, čo je z hľadiska zachovania jeho dlho-
dobej kvality nevyhnutné.

Pri odporúčanom dávkovaní cca 90 ml denne spotrebujete fľašu Aloe Vera Drin-
king Gelu cca za 11 dní. Po otvorení ju uchovávajte v chlade a spotrebujte maxi-
málne do štyroch týždňov.

Z čoho je Aloe Vera Drinking Gél vyrobený?
Rastlina Aloe Vera má veľmi mäsité listy, ktoré sú zvonku obklopené hustou, ze-
lenou listovou kôrou. Vnútro listov sa skladá z gélovitého parenchymatického 
pletiva, gélu z listov aloe vera. Na výrobu Aloe Vera Drinking Gélov sa používa 
výhradne tento gél so všetkými cennými prísadami.

Prečo Spoločnosť LR používa na výrobu produktov z Aloe 
vera iba Aloe vera barbadensis Miller?
Často spomínaná Aloe arborescens obsahuje veľa aloínu a je teda nevhodná na 
konzumáciu. Naopak Aloe vera barbadensis Miller je jediná odroda z viac ako 
200 druhov Aloe Vera, ktorú je možné konzumovať. Preto LR používa na výrobu 
svojich produktov práve ju.

Odkiaľ pochádzajú rastliny Aloe vera, ktoré spoločnosť LR 
používa na výrobu AV Drinking gélov?
Rastliny Aloe vera, ktoré používa spoločnosť LR na výrobu Aloe Vera Drinking 
Gélov, pochádza z plantáží v Mexiku. LR prísne dbá na to, aby sa pri pestovaní 
nepoužívali žiadne hnojivá, pesticídy ani iné chemikálie.

Je možné doma rozrezať list rastliny Aloe vera a z neho len 
vypiť gél?
Čistý gél z listov rastliny Aloe vera nie je vhodné konzumovať v nespracovanej 
forme. Kôra listov sa musí čisto oddeliť od gélu vo vnútri. Pod kôrou sa drží vrstva 
aloínu, ktorý pri neodbornom spracovaní vyteká ako viskózna žltá šťava. Tá sa 
musí pred konzumáciou opatrne odstrániť. Tento proces by mal byť vykonaný 
pod odborným vedením, pretože aloín je veľmi silná laxatívna zložka, ktorá môže 
spôsobiť hnačku pri požití vo vysokých koncentráciách. Všetky naše LR Aloe Vera 
Drinking Gély sú preto pravidelne podrobované starostlivému testovaniu aloínu. 
Navyše má Aloe vera vo svojej čistej forme horkú chuť.

V každom prípade je ľahšie konzumovať LR Aloe Vera Drinking Gél - a navyše aj 
lepšie chutí.
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COLOSTRUM

Čo je colostrum?
Kolostrum je prvé mlieko kravy. Tvorí sa bezprostredne po narodení teľaťa a za-
bezpečuje mu všetko, čo potrebuje. Obsahuje imunoglobulíny, aminokyseliny 
a rastové faktory, ktoré zaisťujú zdravý vývoj, rovnováhu organizmu a podporu 
pevného imunitného systému. 

Ukazovatele akosti LR Colostra
Pre výrobu produktov Colostrum od LR LIFETAKT využívame výhradne prebytky 
kravského kolostra získaného v prvých hodinách po pôrode teľaťa, a to iba z európ-
skych chovov. Touto zásadou rešpektujeme a zachovávame prirodzené puto medzi 
matkou a teľaťom, žiadny z našich produktov nevzniká na úkor zvieraťa. Všetky vý-
robné kroky prebiehajú v Nemecku. Okrem kvalitatívnej kontroly LR každý spraco-
vateľský krok produktov LR LIFETAKT pravidelne sleduje aj SGS Inštitút Fresenius. 

Čo sú to imunoglobulíny?
Imunoglobulíny fungujú ako "strážcovia tela", ktorí ho bránia pred vniknutím cud-
zích telies, nebezpečných zložiek a látok. Rozpoznávajú nebezpečných votrelcov, 
ako sú vírusy, baktérie a antigény. Hneď ako ich spozorujú, odovzdávajú infor-
mácie iným bunkám (makrofágy, T-bunky, B-lymfocyty), 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 to rastové faktory?
Rastové faktory sú látky produkované bunkami za účelom prenosu informácií do 
iných buniek. Zohrávajú dôležitú úlohu vo vývoji a dozrievaní tela, ale aj pri rege-
nerácii, napr. po fyzickej námahe. Ich funkcia je nevyhnutná najmä v tkanivách, 
ktoré sú vystavené vysokej záťaži - napríklad sliznice dýchacích ciest, povrch 
čriev alebo pokožky. Rastové faktory neustále regulujú potrebný proces obnovy.

Čo sú to imunoregulátory?
Imunoregulátory kontrolujú odolnosť celého organizmu a kontrolujú, aby bolo telo 
schopné účinne chrániť samo seba. Musia veľmi rýchlo a spoľahlivo reagovať 
napríklad v prípade vírusových infekcií, aby sa telo rýchlo a efektívne uzdravovalo. 

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

Prečo existujú pri tekutom Colostre rozdiely vo farbe a zakalení?
Colostrum je prírodný produkt na najvyššom stupni kvality, naviac bez akýchkoľ-
vek prísad. Prírodné vplyvy môžu pri Colostre, rovnako aj pri iných prírodných 
produktoch, mierne zmeniť optický vzhľad a chuť. 

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

Odporúčanie
Pre posilnenie imunity prírodnou, avšak veľmi efektívnou cestou odporúčame uží-
vať Colostrum spolu s niektorým z LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gélov. 

Mohlo by Vás zaujímať

Colostrum a Aloe vera

Colostrum
Doplnok stravy živočíšneho pôvodu, 

ktorý obsahuje predovšetkým špeciálne 
proteíny (imunoglobulíny, rastové

faktory) a enzýmy.

Aloe vera
Doplnok stravy rastlinného pôvodu, 
ktorý obsahuje látky z rodiny sacha-

ridov (polysacharidy, acemannan) 
a mnoho ďalších účinných látok.

TIP ODBORNÍKA

Colostrum představuje velmi účinný komplex již hotových pro-
tilátek s okamžitým účinkem na obranyschopnost organismu 
v kombinaci s látkami aktivně povzbuzujícími imunitní systém. 
Imunoglobuliny, růstové faktory, protibakteriální enzymy, co-
lostrinin, laktoferin – to je jen výčet těch nejdůležitějších lá-
tek v mlezivu, které ve vzájemné souhře působí jako unikátní 
„injekce“ pro náš oslabený a infekcemi mnohokrát zkoušený 
imunitní systém. Studená technologie výroby zaručuje v ko-
lostru maximální koncentraci všech účinných složek.

VIDEO

M
UDr. Pavel Hanzelk

a
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Colostrum Liquid Colostrum Kapsuly
Obsah: 125 ml/15 porcií

Vybrané obsiahnuté látky
•  obsahuje 100% tekuté kolostrum 
•  úplne prírodný produkt obsahujúci kolostrum v tekutej forme k priamemu užívaniu

Mimoriadne vlastnosti
•  vysokokvalitné
•  odtučnené
•  bez kazeínu
•  nepasterizované
•  neobsahuje zvyšky antibiotík ani anabolické androgenné steroidy
•  bez prídavku farbív a konzervačných látok

Cieľová skupina
Konzumácia tehotnými ženami a deťmi by mala byť vopred konzultovaná s lekárom.

Oblasti použitia
• pre zlepšenie kvality života a podporu imunity pri pravidelnom užívaní

Certifikáty: Certifikované  SGS INSTITUT FRESENIUS.

Odporúčané dávkovanie
1x denne jedna odmerka naplnená po značku (=8 ml). Užívajte samostatne alebo zapíjajte vodou 
či ovocnou šťavou. Nemiešajte s teplými nápojmi. 

Upozornenie
Skladujte v suchu a chlade. Po otvorení uchovávajte v chladničke a spotrebujte
do 16 dní po otvorení. 

Vhodné súvisiace produkty…
Colostrum Kapsuly 

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

Obsah: 60 kapsúl/30,9 g/30 porcií

Vybrané obsiahnuté látky
•  80 mg prášku z kolostra v dennej dávke 

Mimoriadne vlastnosti
•  vysokokvalitné 
•  odtučnené
•  šetrne spracované
•  bez prídavku farbív a konzervačných látok 

Cieľová skupina
Konzumácia tehotnými ženami a deťmi by mala byť vopred konzultovaná s lekárom.

Oblasti použitia
• pre zlepšenie kvality života  a podporu imunity pri pravidelnom užívaní

Certifikáty: Certifikované SGS INSTITUT FRESENIUS.

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

Upozornenie
Skladujte v suchu a chlade. 

Vhodné súvisiace produkty
Colostrum Liquid

Zloženie: 77 % prášku z kravského kolostra (prášok z kravského kolostra, odtučnený), želatína, deliaci prostriedok (soli horčíka 
jedlých mastných kyselín).

Nutričné hodnoty v 100 ml v 90 ml (= 3x 30 ml)**

Energetická hodnota (kJ/kcal) 1 419/335 14/3

Tuky 3,9 g < 0,5 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny 2,5 g < 0,1 g

Sacharidy 14 g < 0,5 g

- z toho cukry 14 g < 0,5 g

Bielkoviny 61 g 0,6 g

Soľ 1,2 g < 0,01 g

Nutričné hodnoty v 100 ml v dennej dávke (8 ml)

Energetická hodnota (kJ/kcal) 131/31 11/3

Tuky < 0,5 g < 0,5 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 2,6 g < 0,5 g

- z toho cukry 2,6 g < 0,5 g

Bielkoviny 4,0 g < 0,5 g

Soľ 0,18 g < 0,01 g

MIND MASTER

Obete vlastného tempa
Stres sa v 21. storočí nevyhýba nikomu. Manažéri, maminky a ženy v domácnosti, 
študenti... Určite to dobre poznáte. Všetko musíte, nič nestíhate a už si ani nespo-
mínate, kedy ste naposledy "vypli".
Žijeme veľakrát hektickejšie ako pred niekoľkými desiatkami rokov. Sú na nás 
kladené stále vyššie nároky a nie je jednoduché držať krok s okolitým svetom. 
Zatiaľ čo predtým 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 napá-
dajú a ničia bunky a bunkové štruktúry. Tomuto stavu hovoríme "oxidačný stres". 
Výsledkom je strata výkonnosti. Sme rýchlo unavení a nedokážeme sa sústrediť. 
Nasledovať môžu poruchy spánku, potenie a nepokoj, ale aj následný pocit vyho-
renia a depresie z vyčerpania. 
Mind Master Brain & Body Performance Drink podporuje myseľ aj telo pri 
oxidačnom strese1. Obsahuje navzájom sa doplňajúce špeciálne mikroživiny - 
antioxidanty, resveratrol, chlorofyl, zelený čaj, vitamín E, vitamíny B, cholín, koen-
zým Q10, L-karnitín, železo a selén. 

Čo je dobré vedieť o cenných zložkách obsiahnutých
v Mind Master?
Resveratrol sa nachádza v šupkách a jadrách vínnej révy, ale aj v čučoriedkach 
a čiernych ríbezliach. Ako silný antioxidant vykazuje široké ochranné pôsobenie 
na bunky, tkanivá a celý organizmus. Ovplyvňuje látkovú výmenu tukov, tlmí zráža-
nie krvných doštičiek, má ochranný efekt na srdce, cievy a pôsobí protizápalovo.

Zelený čaj je bohatým zdrojom antioxidantov, tzv. flavonoidov. Na rozdiel od či-
erneho čaju obsahuje viac jednoduchých flavonoidov - katechínov. Výskum uka-
zuje, že tieto látky môžu zohrávať významnú úlohu v prevencii srdcových chorôb, 
mŕtvice a niektorých druhov rakoviny. Ďalšie štúdie dokazujú, že zelený čaj má 
aj protizápalové, protitrombotické, antibakteriálne a antivírusové účinky a zni-
žuje hladinu cholesterolu. Hlavná zložka zeleného čaju - epigallokatechín gallát 
(EGCG) - pôsobí 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 časti zeleniny a v listovej zelenine. 

Vitamín E je účinný antioxidant rozpustný v tukoch. Ovplyvňuje tvorbu červených 
krviniek, zúčastňuje sa obnovy a raste svalovej hmoty a ďalších tkanív. Podporuje 
činnosť pohlavných žliaz a má pozitívne účinky na plodnosť a potenciu. Spomaľu-
je procesy starnutia buniek, má močopudné účinky. 

Železo je významným biogénnym prvkom, ktorý má v organizme niekoľko dôle-
žitých funkcií: podieľa sa na prenose kyslíka v krvi a svaloch, ale aj na bunkovom 
dýchaní. Okrem toho podporuje imunitu a funkciu nervového systému. 

Thiamín je neodmysliteľnou súčasťou výživy. Priaznivo pôsobí na nervový systém 
a proti únave.

Kyselina listová je nevyhnutná na správnu krvotvorbu, tvorbu nukleových kyselín 
a vývoj plodu. 

Vitamíny skupiny B sú nevyhnutné pre správnu funkciu nervovej sústavy, zvláda-
nie stresu a pokojný spánok. Vitamín B12 je dôležitý pre správnu funkciu krvotvor-
by, podieľa sa na tvorbe DNA a bunečnej energie. Zlepšuje pamäť, podporuje 
koncentráciu, znižuje riziko vzniku srdcových chorôb, podporuje liečbu chorôb 
pečene, čriev a pankreasu. 

Koenzým Q10 je látka podobná vitamínom. Významne prispieva k premene 
energie z potravy na chemickú energiu. Najviac ju potrebujú orgány s vysokými 
energetickými požiadavkami - srdce, pľúca a pečeň. V bunkách pôsobí záro-
veň ako antioxidant. Koenzým Q10 má spolu s omega-3 mastnými kyselinami 
významnú úlohu v prevencii srdcovo-cievnych ochorení. Pozitívne ovplyvňuje aj 
neurodegeneratívne ochorenia a pohyb spermií. S vekom vlastná tvorba koenzý-
mu Q10 klesá a jeho koncentrácia v tkanivách je nízka. Jeho hladinu ešte znižujú 
niektoré lieky užívané pri vysokom cholesterole. 

Selén pôsobí ako antioxidant. Dostatok selénu pozitívne ovplyvňuje vývoj plodu 
a pôsobí preventívne proti vzniku rakoviny prostaty. 

L-karnitín a jeho estery pomáhajú redukovať oxidačný stres, preto môže byť uži-
točný pri podpore liečby srdcových ochorení, obezity a pod. 

Cholín je súčasťou acetylcholínu, ktorý zaisťuje prenos vzruchov v centrálnej a pe-
riférnej nervovej sústave. Výskumy realizované na Univerzite v Severnej Karolíne do-
kazujú jeho význam pre zlepšenie pamäte. Okrem toho podporuje fyzickú kondíciu.

Aloe vera – 36 % čistého Aloe vera gélu zabezpečuje zvýšenú biologickú dostup-
nosť všetkých vyššie uvedených zložiek. 

VIDEO
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Mind Master Formula Green Mind Master Formula Red
Obsah: 500 ml (= 6 dní)

Vybrané obsiahnuté látky 
• vitamíny a stopové prvky • 51 % selénu v dennej dávke*
• 100 % vitamínu E v dennej dávke* • 36 % gélu z listov Aloe vera
• 100 % vitamínu B1 (thiamín) v dennej dávke* • s hroznovou šťavou
• 100 % vitamínu B9 (kyselina listová) v dennej dávke* • s extraktom zo zeleného čaju
• 100 % vitamínu B12 v dennej dávke* • s L-karnitínom
• 30 % železa v dennej dávke* • s koenzýmom Q10

Cieľová skupina
Vhodný pre všetky vekové kategórie. Pre každého, kto sa chce chrániť pred oxidačným stresom. 

Oblasti použitia
• prispieva k ochrane buniek                                • snižuje únavu a vyčerpání2

   pred oxidačným stresom1                                                          • prispieva k normálnej činnosti kognitívnych funkcií4

• pre normálny energetický metabolizmus2                   • prispieva k normálnej psychickej činnosti3                               

• prispieva k normálnej činnosti nervovej sústavy3

Certifikáty: Certifikované SGS INSTITUT FRESENIUS.

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

Odporúčané dávkovanie
1x denne 80 ml (zodpovedá 8 uzáverom) 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.

Upozornenie
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Doplnky stravy nenahrádzajú pes-
tré a vyvážené stravovanie, ktoré je spolu s dodržiavaním zdravého životného štýlu 
dôležité. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. 

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-Carnitin-
-L-tartrát, zmes vitamínov (thiaminmononitrát, 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 (ky-
selina L-askorbová), cholín bitartrát, seleničitan sodný.

Obsah: 500 ml (= 6 dní)

Vybrané obsiahnuté látky
• vitamíny a stopové prvky • 51 % selénu v dennej dávke*
• 100 % vitamínu E v dennej dávke* • 36 % gélu z listov Aloe vera
• 100 % vitamínu B1 (thiamín) v dennej dávke* • s hroznovou šťavou
• 100 % vitamínu B9 (kyselina listová) v dennej dávke* • s extraktom zo zeleného čaju
• 100 % vitamínu B12 v dennej dávke* • s L-karnitínom
• 30 % železa v dennej dávke* • s koenzýmom Q10

Cieľová skupina 
Vhodný pre všetky vekové kategórie. Pre tých, ktorí sa chcú chrániť pred oxidačným stresom. Vďaka 
svojej ovocnej j príchuti je Formula Red vhodný pre deti od školského veku po teenagerov.   

Oblasti použitia
• prispieva k ochrane buniek                                 • snižuje únavu a vyčerpání2

   pred oxidačným stresom1                                                          • prispieva k normálnej činnosti kognitívnych funkcií4

• pre normálny energetický metabolizmus2                   • prispieva k normálnej psychickej činnosti3                               

• prispieva k normálnej činnosti nervovej sústavy3

Certifikáty: Certifikované SGS INSTITUT FRESENIUS.

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

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

Upozornenie
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Doplnky stravy nenahrádzajú 
pestré a vyvážené stravovanie, ktoré je spolu s dodržiavaním zdravého život-
ného štýlu dôležité. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. 

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

Zloženie: šťava z koncentrátu z červeného hrozna, Aloe vera (barbadensis Miller) gél (36 %), voda, dext-
róza, stabilizátor (xanthan), zmes extraktov (extrakt z hroznových semien, extrakt zo zeleného čaju, extrakt 
zo šupiek hrozna bohatý na resveratrol), L-Carnitin-L-tartrát, antioxidačný prostriedok (kyselina L-askor-
bová), koenzým Q10, zmes vitamínov (thiaminmononitrát, kyselina listová, vitamín B12, DL-alfa-tokofe-
rylacetát), kysliaci prostriedok (kyselina citrónová), železo(III)-pyrofosfát, konzervačná látka (sorban drasel-
ný), sladidlo (steviolglykosidy), cholín bitartrát, seleničitan sodný, farbivo (meďnatý komplex chlorofylínu).Nutričné hodnoty    v 100 ml         v 80 ml*

Energetická hodnota (kJ/kcal)          226/53      181/42

Tuky          < 0,5 g      < 0,5 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny               0 g           0 g

Sacharidy            13 g        10 g

- z toho cukry            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 %*)

Thiamín    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 %*)

Nutričné hodnoty v 100 ml v 80 ml*

Energetická hodnota (kJ/kcal)         177/42     142/34

Tuky       < 0,5 g     < 0,5 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny           0 g         0 g

Sacharidy          10          8

- z toho cukry          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 %*)

Thiamin 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 normálnemu energetickému metabolizmu, k normálnej činnosti nervovej sústavy a k zníženiu 
miery únavy a vyčerpania. 
3 Thiamín prispieva k normálnej činnosti nervovej sústavy, k normálnej psychickej činnosti a k normálnej činnosti srdca. 
4 Železo prispieva k normálnym rozpoznávacím funkciám. 
* Referenčné množstvo pre denný príjem 

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

Vybrané obsiahnuté látky 
• 80 mg kofeínu z guarany • 100 % vitamínu B12 v dennej dávke*
• leucín, isoleucín, valín (BCAA) • 25 % vitamínu C v dennej dávke*
• s extraktom zo zeleného čaju • s práškom z Aloe vera
• 100 % vitamínu D v dennej dávke* • 20 % zinku v dennej dávke*
• 100 % vitamínu E v dennej dávke* • 36 % selénu v dennej dávke*
• 100 % vitamínu B1 (thiamín) v dennej dávke* • s koenzýmom Q10
• 100 % vitamínu B6 v dennej dávke*

Oblasti použitia 
• rýchla dávka energie1,2 • vyššia duševná výkonnosť vďaka vitamínu B4
• ochrana pred oxidačným stresom vo forme to-go3 • vitamín C prispieva k normálnej funkcii  
     imunitného systému3
Odporúčané dávkovanie
Raz denne užite obsah vrecúška podaním priamo do úst a nechajte pomaly rozpustiť.

Upozornenie
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Doplnky stravy nie sú náhradou vyváženej a pest-
rej stravy a zdravého životného štýlu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nadmerný príjem môže viesť 
k laxatívnym účinkom. Obsahuje kofeín. Nie je určené pre deti a tehotné ženy (80 mg kofeínu v dennej 
odporúčanej dávke). Uchovávajte na suchom a chladnom mieste.

Zloženie: sladidlo (xylitol) (64 %), kyselina citrónová, taurin, inositol, kofeín v mikrokapsuliach (kofeín, leštiaca látka (mono- a di-
glyceridy mastných kyselín), extrakt z guarany (Paullinia cupana Kunth) (2 %), DL-alfa-tokoferylacetát, extrakt zo zeleného čaju 
(Camellia sinensis (L.) (1 %), kyselina L-askorbová, prírodná aróma sladkého drievka (Glycyrrhiza glabra L.), koenzým Q10, 
aróma granátové jablko, prášok z Aloe vera (Aloe barbadensis Miller), protispekavá látka (horečnaté soli mastných kyselín, 
fosforečnan vápenatý), citronan zinečnatý, L-serín, L-glutamín, L-leucín, kyanokobalamín, cholekalciferol, riboflavin-5-fosfát, 
sodná soľ, sladidlo (sukralóza), L-isoleucín, L-valín, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, sladidlo (acesulfam-K), se-
lenan sodný.

1 Kofeín z guarany prispieva k zvyšeniu bdelosti a koncentrácie.
2 Kofeín z guarany prispieva k zvýšeniu výdrže.
3 Vitamín C prispieva k normálnemu fungovaniu imunitného systému a k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
4 Thiamín, vitamín B6 a B12 prispievajú k normálnej psychickej činnosti.

Obsiahnuté látky 1 vrecko (2,5 g) % RHP*

Kofeín 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-valín 2 mg **

L-isoleucín 2 mg **

Koenzým Q10 15 mg **

Vitamín C 20 mg 25

Vitamín D 5 µg 100

Vitamín E 12 mg 100

Thiamín 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 príjmu nie je stanovené

Mind Master Extreme
Ste pripravení na príval čistej energie? LR LIFETAKT Mind Master Extreme Vám 
okamžite dodá energiu1,2 vďaka 80 mg kofeínu, vyššiu výkonnosť2 vďaka amino-
kyselinám leucínu, isoleucínu a valínu a vitamínom B. Poskytne Vám efektívnejšiu 
ochranu3 vďaka obsahu antioxidantov, ktoré chránia pred oxidačným stresom. 

2v1 ENERGIA & OCHRANA
Rýchla dávka energie1,2 pre duševnú a telesnú výkonnosť a zároveň ochrana pred 
oxidačným stresom3.

Praktické Mind Master Extreme vrecúško sa zmestí do každého vrecka a stačí ho 
v priebehu sekundy nasypať do úst. 

3 Restartujte 
svou energii

2 Není třeba 
zapíjet

1 Jednoduše 
odtrhněte
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Obsah: 30 vrecúšok á 3,7 g

Vybrané obsiahnuté látky
•   L-tryptofán1

•   horčík
•   zinok
•   vitamíny skupiny B2

•   Aloe Vera
•   výťažok z chmeľu3 a šafranu4

Oblasti použitia
•   prispieva k lepšiemu a kvalitnejšiemu spánku a rýchlejšiemu zaspávaniu
•   podporuje prirodzený regeneračný proces tela počas noci
•   dlhodobo redukuje únavu a vyčerpanie

Cieľová skupina
Muži a ženy všetkých vekových kategórií. Výrobok nespôsobuje závislosť.

Odporúčané dávkovanie
Obsah vrecúška vmiešajte do 100 ml vody a vypite tesne pred spaním.

Upozornenie
Nevhodné pre tehotné a dojčiace ženy, deti a mladistvých. Môže ovplyv-
niť schopnosť riadiť a obsluhovať stroje. V prípade, že užívate antidepre-
síva, poraďte sa o užívaní výrobku so svojím lekárom.

Night Master

VIDEO

1 L-tryptofán predchádza serotonínu, hor-
mónu šťastia, ktorý je spracovávaný mela-
tonínom – spánkovým hormónom.

3 Chmeľ sa vyznačuje upokojujúcimi a uvoľ-
ňujúcimi účinkami. 

2 Vitamíny sk. B majú rozhodujúci význam pri 
tvorbe serotonínu a melanínu, čím prispieva-
jú k prirodzenému rytmu spánku a bdenia, 
podporujú telesnú a duševnú regeneráciu 
a dlhodobo redukujú únavu a vyčerpanie.

4 Šafran napomáha rýchlejšiemu zaspáva-
niu, zlepšuje kvalitu spánku, regeneráciu 
a znižuje vnútorný nepokoj. 

TIP ODBORNÍKA

Night Master představuje jedinečnou kombinaci aminokyseli-
ny L-tryptofanu, účinných přírodních látek z chmele a šafránu, 
hořčíku, zinku a vitamínů skupiny B, které pomáhají zvyšovat 
hladinu „spánkového hormonu” melatoninu, zesilovat jeho 
účinky a zcela přirozeným způsobem tak navozovat spánek 
bez rizika rozvoje závislosti či nepříjemných nežádoucích účin-
ků. Rychlé usínání, hluboký spánek a svěží probuzení, to jsou 
základní účinky nového produktu.

M
UDr. Pavel Hanzelk

a

Zloženie: (v dennej dávke = 3,7 g): horečnaté soli kyseliny citrónovej, sladidlo (xylitol), L-tryptofán, farbiaca zložka (prášok 
z červenej repy), glukónan zinocnatý, výťažok blizny/cnelky šafránu siateho (Crocus sativus, 0,8 %)1, výťažok zo šišiek chmelu 
obyčajného (Humulus lupulus, 0,7 %)1, prírodná aróma, nikotínamid, prášok z Aloe vera (barbadensis Miller, 0,4 %)1, pyridoxín-
hydrochlorid, tiamínmononitrát, metylkobalamín.

1) Thiamín, vitamín B6, vitamín B12 a horčík prispievajú k normálnemu energetickému metabolizmu.
2) Vitamín B6, vitamín B12 a horčík prispievajú k zníženiu miery únavy a vyčerpania.

Nutričné hodnoty
v dennej dávke  

(1 ampulka = 25 ml)
% NRV*

Vitamín A 600 µg RE 75 

Vitamín E 12 mg α-TE 100 

Vitamín D3 5 μg 100

Thiamín 1,1 mg 100 

Riboflavín 1,4 mg 100 

Niacín 16 mg NE 100 

Vitamín B6 1,4 mg 100 

Vitamín B12 2,5 μg 100 

Biotín 50 μg 100 

Vitamín C 80 mg 100 

Horčík 187,5 mg 50 

Zinok 10 mg 100 

Mangán 0,5 mg 25 

Meď 270 μg 27 

Selén 45 μg 82 

Hydrolyzát kolagénu 2,5 g **

Extrakt zo zeleného čaju 90 mg **

Polyfenoly z extraktu zo zeleného čaju 50 mg **

Kofeín z extraktu zo zeleného čaju 7,5 mg

Koncentrát šťavy z čiernych ríbezlí 200 mg

Extrakt z čierneho korenia 1 mg

Z toho piperín 0,95 mg

Extrakt z červeného pomaranča 7,8 mg

Arginín 690 mg

Cysteín 100 mg

Prolín 432 mg

* Referenčné hodnoty príjmu
** NRF nie je k dispozícii

MADE IN GERMANYTIP ODBORNÍKA

Přípravkem LR LIFETAKT 5in1 Men‘s Shot společnost LR vyvinula další skvělý produkt 
speciálně pro muže. Mužský organismus se od ženského zásadně liší. To je důvod, proč 
přípravek 5in1 Men‘s Shot kombinuje dobře sladěné přísady ze světa vědy a přírody, které 
se zaměřují na potřeby mužů. Praktické a přímé řešení, které lze dlouhodobě snadno integ-
rovat do vašeho každodenního života.

MUDr. Sven Werchan
(odborník na výživu)

TIP ODBORNÍKA

Unikátny prípravok vyvinutý špeciálne pre mužov. Pre optimálny metabolizmus a tvorbu 
energie, normálnu funkciu svalov, zdravie pokožky a vlasov, obranyschopnosť, redukciu 
únavy, stresu a podporu reprodukčných schopností muža. Je bez cukru, laktózy, lepku 
a umelých farbív a nie je potrebné uchovávať ho v chlade. Viditeľné a citeľné zmeny hlásia 
muži užívajúci tento produkt už po niekoľkých mesiacoch pravidelného užívania. Pre udrža-
nie dosiahnutých zmien je vhodné jeho dlhodobé užívanie, vrátane možnosti kombinovania 
s ďalšími LR LIFETAKT doplnkami.   

VIDEO
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5in1 Men’s Shot
Obsah: 30 x 25 ml

Vybrané obsiahnuté látky
•   kolagén
•   L-arginín
•   100 % odporúčanej dennej dávky rôznych vitamínov1, 2

•   meď
•   horčík2

•   mangán
•   selén
•   extrakty zo zeleného čaju, čierneho korenia, červených
     ríbezlí a červeného pomaranča

Oblasti použitia
•   pre viac energie
•   pre pevnú pokožku bez vrások
•   pre zdravšie, hustejšie a lesklejšie vlasy
•   pre lepšiu tvorbu svalovej hmoty
•   podporuje tvorbu testosterónu

Hĺbkovo účinný Active-Complex aktivuje päť základných stavebných procesov na dosiahnutie 
čistej mužnosti. Podporuje energetický metabolizmus, spevňuje pokožku a zabraňuje tvorbe vrá-
sok. Účinné látky vyživujú vlas od korienkov, vďaka čomu vlasy menej vypadávajú, sú hustejšie, 
lesklejšie a zdravšie. Naviac podporuje tvorbu testosterónu pre dokonalú potenciu. Preventive-
-Complex pôsobí zvnútra aj zvonka ako prevencia pred prejavmi starnutia. 

Cieľová skupina
Muži od 18 rokov.

Odporúčané dávkovanie
1x denne 1 ampulka. Pred použitím pretrepte.

Upozornenie
Obsahuje kofeín (7,5 mg/ampulka). Výrobok nie je vhodný pre deti a mladistvých. Chráňte pred 
priamym slnečným svetlom. Skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote. Doplnky stravy nie sú 
náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.

Zloženie: voda, hydrolyzát kolagénu, dicit-
rát trihorečnatý, okysľovač: kyselina mlieč-
na; L-arginín, koncentrát šťavy z čiernych 
ríbezlí (Ribes nigrum (0,7 %)), L-cysteín, 
L-prolín, extrakt zo zeleného čaju (Camellia 
sinensis), kyselina L-askorbová, citrát zi-
nečnatý, DL-a-tokoferyl-acetát, nikotína-
mid, retinylpalmitát, extrakt z červeného 
pomaranča (Citrus sinensis), glukonát 
meďnatý, pyridoxínový hydrochlorid, síran 
manganatý, riboflavín, hydrochlorid thiamí-
nu, extrakt z čierneho korenia (Piper nig-
rum), seleničitan sodný, D-biotín, cholekal-
ciferol, kyakobalamín, konzervačná látka: 
sorban draselný, benzoan sodný; zahus-
ťovadlo: xanthan; aróma, sladidlo: steviol 
glykosidy, cyklamát sodný, acesulfám K, 
sacharín sodný.           
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WOMAN PHYTO
- PRE ŽENY V NAJLEPŠÍCH ROKOCH

Hormonálne rozdiely pohlaví
Základné rozdiely medzi ženským a mužským telom sú podmieňované prítom-
nosťou pohlavných hormónov. Aj keď v sebe majú muži a ženy 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 a v povahe 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 približne vo veku 40 rokov. Ide o obdobie, 
kedy je žena najplodnejšia. Postupom času ale hladina estrogénov v tele klesá. 
Tomuto procesu sa hovorí menopauza a označuje dobru poslednej menštruá-
cie plus jeden rok. Klimaktérium, ako sa toto obdobie nazýva, so sebou nesie 
úbytok estrogénu aj progesterónu. Pretože má ich optimálny pomer zásadný 
vplyv na zdravie, vitalitu a duševnú funkciu, má ich úbytok logicky za následok 
opak. V období klimaktéria sa preto častejšie objavuje únava, poruchy spánku, 
nervozita, podráždenosť, bolesti hlavy, pocit napätia v prsiach, návaly horúčav 
a nadmerné potenie. 

Riešenie v podobe Woman Phyto Kapsúl
Woman Phyto Kapsuly potláčajú stavy sprevádzajúce obdobie menopauzy. Ob-
sahujú účinné substancie, fytoestrogény, ktoré sú veľmi podobné fyziologickým 
hormónom žien. Vyskytujú sa v kvetoch, listoch a plodoch rastlín. Môžeme ich 
chápať ako prírodné "anti-aging" látky, ktoré sú bohato zastúpené predovšetkým 
v sóji a v červenej ďateline. Pretože chce LR pre svoje zákazníčky to najlepšie, 
použila v produkte Woman Phyto Kapsuly práve výťažky z červenej ďateliny. Pri-
daním vitamínu D a vápnika sme jej prirodzenú silu ešte znásobili.

Odporúčanie
Produkt Woman Phyto Kapsuly je vhodný aj pre ženy, ktoré ešte nie sú v me-
nopauzovom veku. Ak Vás toto obdobie čaká, chcete si nasledujúce roky aktívne 
vychutnať a zároveň poskytnúť svojmu organizmu čo najlepšiu prevenciu, dopraj-
te si Woman Phyto Kapsuly už teraz. 

Woman Phyto Kapsuly
Obsah: 90 kapsúl/46,8 g (= 30 dní)

Vybrané obsiahnuté látky
• s izoflavonoidmi z červenej ďateliny
• 100 % vitamínu D v dennej dávke*
• 50 % vápnika v dennej dávke*
• bez laktózy
• bez lepku 

Oblasti použitia
• pre normálny energetický metabolizmus1

• prispieva k normálnej funkcii nervových prenosov2

Cieľová skupina
Vyvinuté špeciálne pre ženy v menopauze alebo krátko pred ňou.

Odporúčané dávkovanie
3x denne 1 kapsula, zapite vodou.

Upozornenie
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Doplnky stravy nie sú náhradou pestrej a vyvá-
ženej 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 iba pre ženy!

Zloženie: uhličitan vápenatý, obal kapsuly (hydroxypropylmethylcelulóza), extrakt z červenej ďateliny (16 %), deliaci prostriedok 
(soli horčíka jedlých mastných kyselín), vitamín D.

1 Vitamín C prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu.
2 Vápnik prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu a k normálnej funkcii nervových prenosov. 
* Referenčné množstvo pre denný príjem.
** Referenčná hodnota denné príjmu nie je stanovená.

Živiny v 100 g v dennej dávke (3 kapsuly) % NRV*

Vápnik 25,6 g 400 mg 50

Vitamín 321 µg 5 µg 100

Extrakt z červenej ďateliny 16 g 250 mg ***

- z toho izoflavóny 
z červenej ďateliny

3,2 g 50 mg ***

TIP ODBORNÍKA

Prírodný extrakt fytoestrogénov z ďateliny lúčnej 
s vitamínom D a vápnikom obnovuje vitalitu a za-
bezpečí pohodu v období menopauzy. 
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Obsah: 30 x 25 ml

Vybrané obsiahnuté látky
•   kolagénové peptidy
•   kyselina hyalurónová
•   meď
•   zinok
•   Aloe Vera gél
•   100 % odporúčanej dennej dávky vitamínu E a C
•   75 % odporúčanej dennej dávky vitamínu C
•   výťažok z červených pomarančov, čučoriedok,
     rozchodnice ružovej a zeleného čaju

Oblasti použitia
•   pre mladistvý vzhľad, menej vrások a pevnejšiu siluetu
•   pre pleť bez nedokonalostí
•   pre silné a lesklé vlasy
•   pre silné a zdravé zuby

Účinná kombinácia s vedecky preukázanými účinkami: Active-Complex s 2,5 g kolagénnych pep-
tidov, 50 mg kyseliny hyalurónovej a obsahom 9 vysokokoncentrovaných vitamínov bojuje proti 
známkam starnutia zvnútra aj zvonka. Preventive-Complex s Aloe Vera gélom a prírodnými výťaž-
kami pôsobí ako prevencia pred prejavmi starnutia, ako sú vrásky či ovisnuté kontúry.

Cieľová skupina
Ženy všetkých vekových kategórií.

Odporúčané dávkovanie
1x denne 1 ampulka. Pred použitím pretrepte.

Upozornenie:
Obsahuje kofeín (0,8 mg/ampulka). Nevhodné pre tehotné a dojčiace ženy, deti a mladistvých. 
Uchovávajte na suchom mieste pri izbovej teplote. Chráňte pred priamym slnečným svetlom. 
Doplnky stravy nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.

5in1 Beauty Elixir

LR LIFETAKT 5in1 Beauty 
Elixir sa stal víťazom v kate-
górii „Beauty & Care“ na sláv-
nostnom odovzdávaní cien 
German Brand Award 2019.

Naviac získal ocenenie „Spe-
cial Mention“ v kategórii „Pro-
duct of the Year“. Táto cena je 
porotou udeľovaná za mimori-
adny aspekt vo vedúcom po-
stavení na trhu.

Obsiahnuté látky
v dennej dávke 

(1 ampulka = 25 ml)
% RHP*

Thiamín 600 µg RE               75   

Riboflavín 12 mg α-TE              100

Niacín 1,1 mg              100

Biotín 1,4 mg              100

Horčík 16 mg NE              100

Zinok 1,4 mg              100

Mangán 2,5 µg              100

Meď 50 µg              100

Kyselina hyalurónová 80 mg              100

Hydrolyzát kolagénu 56,3 mg             15

Extrakt zo zeleného čaju 1,5 mg             15

Kofeín z extraktu rozchodnice ružovej 0,5 mg             25

Exrakt z čučoriedok 270 µg             27

Extrakt z červeného pomaranča 50 mg             **

Polyfenoly zo zeleného čaju a extraktu 
z červeného pomaranča

2,5 g             **

Extrakt ze zeleného čaje 9 mg             **

Kofein z extraktu zeleného čaje 0,8 mg             **

Extrakt z rozchodnice růžové  
(Rhodiola Rosea)

10 mg             **

Extrakt z borůvek 3 mg             **

Extrakt z červeného pomeranče 10 mg             **

Polyfenoly ze zeleného čaje a extraktu 
z červeného pomeranče

8 mg             **

Citrusové bioflavonoidy 3 mg             **

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

Zloženie: voda, Aloe vera (barbadensis miller) gél, sirup z agáve (Agave tequilana), hydrolyzovaný kolagén, koncentrovaná 
šťava z bieleho hrozna, koncentrovaná pomarančová šťava, koncentrovaná hrušková šťava, koncentrovaná marhuľová šťa-
va, kyselina citrónová, uhličitan horečnatý, arómy, kyselina L-askorbová, kyselina hyalurónová, sorban draselný (konzervačná 
látka), xanthanová guma (zahusťovadlo), nikotínamid, DL-alfa-tokoferyl-acetát, retinyl-palmitát, extrakt z rozchodnice ružovej 
(Rhodiola rosea), glukonát zinečnatý, extrakt z červeného pomaranča (Citrus sinensis), extrakt z čučoriedok (Vaccinium myrtillus 
L.), extrakt zo zeleného čaju (Camelia sinensis L.), citrusový bioflavonoid, glukonát meďnatý, síran manganatý, pyridoxín-hyd-
rochlorid, riboflavín, thiamín-hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín.

TIP ODBORNÍKA
Doposiaľ najkomplexnejší produkt pre krásu a zdravie ženy 
v každom veku. Dva unikátne komplexy – aktívny a preventív-
ny v jednej dennej dávke s cieľom udržania zdravia, sviežeho 
vzhľadu a pevnosti pokožky, vlasov a nechtov, spomaľova-
nia procesov starnutia, zníženia pocitu vyčerpania a únavy. 
Cieľom pravidelného užívania je posilnenie ženskej krásy a vi-
tality. Pre dosiahnutie najvyššej kvality účinkov vyrobený z tých 
najkvalitnejších surovinových zdrojov, bez sladidiel, umelých 
farbív, bez laktózy a lepku. 

VIDEO
MUDr. Tomáš Kampe, 

PhD., MPH
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PRO 12 - KVALITA ŽIVOTA ZAČÍNA V ČREVÁCH 

Keď je trávenie trápením
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 trápi niektorý z týchto problémov, 
mali by ste spozornieť. Môže to totiž znamenať, že Vaše črevo nie je v pohode.

Jedlo, ktoré je pre telo ťažko stráviteľné, môže v črevách zostať aj niekoľko týžd-
ňov, hromadiť sa, hniť a uvoľňovať do organizmu toxické látky. Následky tejto ne-
nápadnej "skládky" vnútri brucha môžu byť drastické. Črevné prostredie naberá 
na toxicite, až jeho funkcia klesne na polovicu. Pretože črevá predstavujú 80 % 
ľudskej imunity, nemali by ste brať túto informáciu na ľahkú váhu. 

Nepríjemné následky zlého stravovania
Práve preto, že črevo je najdôležitejším orgánom ľudskej imunity, pociťujeme jeho 
diskomfort najviac na svojom zdraví. Podliehate virózam viac než kedykoľvek 
predtým a cítite sa stále unavení? Príčina môže byť skutočne vo vnútri Vášho 
brucha. Problémom je možné predchádzať striedmym stravovaním. Omnoho úči-
nnejšia je ale cielená starostlivosť o črevá. K tomu výborne poslúžia probiotické 
kapsuly Pro 12 s miliónmi prospešných baktérií. Tie osídlia celú plochu čreva. 
Fungujú doslova ako "upratovacia čata". V tráviacom trakte dokážu poraziť škod-
livé baktérie, eliminovať toxické procesy a naštartovať prirodzené a šetrné prečis-
ťovanie čriev. 

Ukazovatele akosti
1. Množstvo prospešných baktérií: Čím viac prospešných baktérií probiotické 
tablety obsahujú, tým lepšie pre naše črevá. Pro 12 obsahuje 12 rôznych bakteri-
álnych kmeňov, čo je vo výsledku 1 miliarda prospešných baktérií.
2. Patentovaný postup výroby: Pro 12 tvorí jedinečné mikrokapsuly s unikátnym 
patentovaným zapuzdrením, ktoré baktérie chráni pred kyselinami počas ich kri-
tického prechodu žalúdkom.  
3. Pro 12 sú obohatené podporným prebiotikom: nestráviteľnou zložkou stra-
vy, ktorá probiotiku poskytuje živiny a podporuje jeho správny rast a aktivitu.

Na ceste do čreva musia probiotické baktérie prejsť žalúdkom. Tento prechod pre 
ne môže byť kritický. Žalúdočné šťavy totiž obsahujú kyselinu chlorovodíkovú, ktorý 
dokáže probiotické baktérie znehodnotiť. Najdôležitejším ukazovateľom kvality pro-
biotík je teda miera schopnosti prežiť prechod kritickou pasážou žalúdka. Štúdie 
ukázali, že dvojité patentované mikrozapuzdrenie Pro 12 tomuto riziku predchádza 
a kapsuly sa vďaka "ochrannému plášťu" dostávajú do čreva neporušené. 

Odporúčanie
Antibiotiká sú predmetom mnohých diskusií. Ich úlohou je vyhubiť v črevách 
nepriateľské baktérie, pôvodcov ochorení. Antibiotiká však nedokážu rozlíšiť 
rôzne typy baktérií, preto spoločne s nepriateľskými vyhubia aj baktérie pria-
teľské. Imunita však môže byť v norme iba v prípade, že je podiel priateľských 
a nepriateľských baktérií v čreve vyvážený, čo sa po preliečení antibiotikami ne-
deje. Z tohto dôvodu môžete po antibiotickej liečbe trpieť nadúvaním, zápchou, 
hnačkou, mykózami či oparmi. Navráťte črevám rovnováhu s Pro 12 Kapsulami. 

Mohlo by Vás zaujímať
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Baktérie 
chránené dvojitou 
mikrokapsulou1

10.0001 / 15.0002--násobné zväčšenie rastovým elektrónovým mikroskopom 

Nechránené baktérie2 

TIP ODBORNÍKA

Pro 12 Kapsle jsou unikátní kombinací dvanácti kmenů probio-
tických bakterií, které jsou navíc díky mikrozapouzdření chráně-
né od nežádoucího vlivu žaludeční kyseliny. Probiotické bakterie 
zlepšují stav střevní mikroflóry, upravují trávení, snižují rizika vzni-
ků střevních zánětů i nádorů a přes střevní stěnu trénují a posilují 
imunitní systém celého těla. Jejich využití je tak značně široké  
a uplatní se nejen v pomocné léčbě řady střevních onemocně-
ní, ale například také u alergiků, astmatiků či ekzematiků.

Pro 12 Kapsuly
Obsah: 30 kapsúl/17,9 g (= 30 dní)

Vybrané obsiahnuté látky
• 12 kmeňov baktérií
• vláknina

Oblasti použitia
• pre vyváženú črevnú mikroflóru 

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
• Bifidobacterium bifidum • Lactobacillus rhamnosus
• Bifidobacterium infantis • Lactobacillus acidophilus
• Bifidobacterium lactis • Lactobacillus bulgaricus
• Lactobacillus plantarum • Streptococcus thermophilus

Patent: Pro 12 Kapsuly sú vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu patentované. Číslo patentu:  
EP 2228067 A1.

Odporúčané dávkovanie
1x denne 1 kapsula Pro 12, zapite pohárom vody.

Upozornenie
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Doplnky stravy nie sú náhradou pestrého a vyvá-
ženého stravovania, ktoré je spolu s dodržiavaním zdravého životného štýlu dôležité. Uchovávajte 
mimo dosahu malých detí. Skladujte v suchu, pri izbovej teplote. Dózu po otvorení opäť pevne 
uzavrite. 

Zloženie: Fruktooligosacharidy (40 %), kukuričný škrob, obal kapsuly (hydroxypropylmethylcelulóza), kultúry baktérií (B. lon-
gum, 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).
Môže obsahovať stopy laktózy a sóje. 

Nutričné hodnoty 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
***Referenčná hodnota príjmu nie je stanovená. 
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PRO BALANCE - PRE HARMÓNIU ORGANIZMU

Začína to prekyslením....
Hektické dni a plná hlava starostí si na každom z nás vyberajú svoju daň. Stres, 
nevhodné stravovanie a nezdravé životné návyky totiž v našom tele spúšťajú me-
chanizmy, ktoré často vedú k chorobám. 

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

Pro Balance navracia telu rovnováhu
Pro Balance dodáva telu minerály, ktoré pomer zásaditých a kyslých látok v orga-
nizme vyrovnávajú. Horčík, vápnik, meď, chróm či molybdén, to sú len niektoré 
z prospešných látok, ktoré sú obsiahnuté v produkte. Naviac neobsahuje laktózu, 
a je vhodný aj pre osoby alergické na mliečne bielkoviny.  

Čo je to vlastne prekyslenie (latentná acidóza)?
Ak dávame telu prebytok kyselín, telo ich nestíha vylučovať. Snaží sa ich preto 
neutralizovať na soli a tie ukladá, nanešťastie do základnej medzibunkovej hmoty. 
Kvôli tomu dochádza k nedostatočnej výžive buniek a následne aj k závažnému 
narušeniu nášho zdravia.

Prečo prekyslenie vzniká?
Hlavným dôvodom vzniku prekyslenia sú stravovacie návyky - minimum zása-
dotvornej stravy a prebytok kyselinotvorných jedál (predovšetkým nekvalitných 
tukov, cukrov a alkoholu) - to sú chyby, ktorých sa denne dopúšťame. K latentnej 
acidóze prispieva aj stres a znečistené životné prostredie. 

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

Pre koho je prekyslenie nebezpečné?
Opatrní by mali byť predovšetkým ľudia s poruchou kardiovaskulárneho systé-
mu. Prekyslenie totiž spomaľuje obeh krvi. Akonáhle sa červené krvinky ocitnú 
v kyslom prostredí, stratia svoju elasticitu, stuhnú a nie sú schopné prejsť 
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 orgánov. Dlhodobé prekyslenie 
je naviac ideálne pre prežívanie nádorových buniek a upchávanie tepien, čo 
môže viesť aj k cievnym príhodám. 

Nepodceňujte ani mierne prekyslenie
Dlhodobé tzv. "mierne prekyslenie" môže byť mimoriadne nebezpečné, pretože mu 
väčšinou nevenujeme prílišnú pozornosť. Latentná acidóza sa ale môže nepozoro-
vane zvrtnúť. Jej dlhodobé pôsobenie dokáže rozvíjať rakovinu, diabetes,  Parkin-
sonovú a Alzheimerovú chorobu, kardiovaskulárne ochorenia či osteoporózu. 

TIP: Zmerajte si hodnotu pH pomocou pH prúžkov
Pripravte si kelímok s čerstvým močom. Suchými prstami odtrhnite jeden testo-
vací prúžok a ponorte ho na sekundu do moču. Vyberte a odstráňte prebytočné 
kvapky. Podľa hodnoty pH zmení prúžok svoju farbu. Po 2 minútach porovnajte 
farbu s farebnou stupnicou a určte hodnotu, ktorá sa najviac približuje zafarbeniu 
testovacieho prúžka (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 ide o prekyslenie. Pre následné 
riešenia sa obráťte na svojho LR partnera alebo na LR lekára. 

Mohlo by Vás zaujímať

TIP ODBORNÍKA

Pro Balance je důmyslně vyváženou kombinací zásadotvor-
ných minerálů, která dodává našemu tělu jejich potřebné 
množství. Vyrovnává tím nežádoucí působení látek kyseli-
notvorné povahy, které v naší civilizované stravě přijímáme v 
nadměrném množství, protože je často nutričně nevyvážená. 
Pro Balance představuje pro náš organismus také významný 
zdroj vápníku a hořčíku. Je ideálním zdrojem potřebných mine-
rálů, například i pro sportovce.

Pro Balance Tablety
Obsah: 360 tabliet/252 g (= 30 dní)

Vybrané obsiahnuté látky 
• zladené 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 normálnu činnosť nervovej sústavy1

• pre normálnu funkciu svalov1

• prispieva k elektrolytickej rovnováhe2

• pre normálny energetický metabolizmus3 

• prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí a zubov3

Cieľová skupina
Muži a ženy všetkých vekových kategórií

Odporúčané dávkovanie
3x denne 4 tablety, zapite vodou. 

Upozornenie
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Doplnky stravy nie sú náhradou pestrého a vyvá-
ženého stravovania, ktoré je spolu s dodržiavaním zdravého životného štýlu dôležité. Uchovávajte 
mimo dosahu malých detí. Skladujte v suchu. Dózu po otvorení opäť pevne zatvorte. Pri nadmer-
nej konzumácii môže mať laxatívne účinky. 

Vhodné súvisiace produkty
Vita Active Red.

Zloženie: hydrogenuhličitan sodný, uhličitan vápenatý, plniaca látka (sorbitol), 
plniaca látka (mikrokryštalická celulóza), uhličitan horečnatý, citrát draselný, citrát 
sodný, hydrogenuhličitan draselný, citrát horečnatý, citrát vápenatý, maltodextrín, 
kukuričný škrob, deliaci prostriedok (oxid kremičitý a soli horčíka jedlých mast-
ných kyselín), glukonát meďnatý, chlorid chromitý, molybdát sodný.

Živiny v 100 g 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 normálnej činnosti nervovej sústavy a svalov.
2 Horčík prispieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania a k elektrolytickej rovnováhe. 
3 Vápnik prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu a k udržaniu normálneho
  stavu kostí a zubov. 
* Referenčné množstvo pre denný príjem. 
** Referenčná hodnota príjmu nie je stanovená. 
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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 chorôb a že pozitívne 
ovplyvňuje rovnováhu v tele, ktorá je pre zdravie najdôležitejšia.  

Ukazovatele akosti:
1. Kvalitné metódy pestovania: Existujú 3 metódy pestovania. LR zvolila metó-
du, ktorá produkuje najkvalitnejšie plodnice, teda kultiváciu na dlhých dubových 
klátoch. Výsledkom je huba s veľmi vysokým obsahom (cca 30 %) polysacharidov. 

2. Dôkladný výber surovín: Zo šiestich farebných variantov Reishi spracová-
vame červené plodnice, tie totiž obsahujú vôbec najsilnejší koncentrát účinných 
látok zo všetkých druhov Reishi. 

3. Koncentrácia účinných látok: Existujú dva spôsoby výroby potravinových 
doplnkov z Reishi. Pretože je každý výnimočný niečim iným, LR dômyselne kom-
binuje oba tieto varianty. Vďaka tomu obsahuje LR Reishi maximum účinných lá-
tok a má vysokú koncentráciu polysacharidov. Reishi Plus Kapsuly obsahujú 240 
mg extraktu z huby a 100 mg jej prášku, čo je veľmi silná a efektívna koncentrácia. 

V Japonsku a Číne je Reishi schválený liek užívajúci sa ako významný doplnok 
onkologickej liečby pri mnohých nádorových ochoreniach. Existuje veľa kazuistík 
o pozitívnych účinkoch Reishi na zhubné nádory. 

Reishi obsahuje triterpény - organické zlúčeniny a základné stavebné kamene 
každého živého organizmu. Patria medzi ne napríklad aj vitamín A. Triterpény sú 
často súčasťou liekov podporujúcich vykašliavanie pri akútnych a chronických 
ochoreniach dýchacích ciest. 

Chemickou modifikáciou triterpénov vznikajú triterpenoidy a z nich odvezené ga-
noderové kyseliny. Najznámejšou z nich, ganoderová kyselina A a B, majú mnoho 
biologických účinkov, napríklad ochraňujú pečeň a znižujú hladinu hormónov - 
androgénov - v prostate, čím pôsobí protinádorovo.  Znižujú aj hladinu choleste-
rolu a krvného tlaku. 

Reishi je veľmi bohatá na polysacharidy. Výskum priniesol poznatky o tom, že na-
jaktívnejšími formami polysacharidov s vyššou biologickou aktivitou sú nerozpust-
né beta-glukány, ktoré majú schopnosť aktivovať činnosť imunitného systému. 

Imunológovia z Univerzity v Lousville zistili, že sa beta-glukány viažu na povrch 
imunitných buniek, ktoré sú súčasťou vrodenej imunity. To imunitným bunkám 
umožňuje rozoznávať "cudzie" od "vlastného" (jedna zo základných funkcií imunity 
- vlastné tolerovať a cudzie ničiť). Štúdie uvádzajú, že beta-glukány majú význam-
né protinádorové účinky, pôsobia proti vzniku metastáz, zvyšujú účinok chemo-
terapie 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 ochoreniam. 

K ďalším dôležitým zložkám Reishi patria: lanostan s protialergickým účinkom, 
manitol s pozitívnym účinkom pri opuchoch, polyfenoly s antioxidačnými 
vlastnosťami, kumaríny, proteíny, vitamíny skupiny B a C, meď, zinok, man-
gán, draslík a horčík. 

Odporúčanie
Najlepšou overenou kombináciou je užívanie Reishi spoločne s Aloe Vera Drin-
king Gélom. Aloe vera gél má podobné účinky ako Reishi a jej silu ešte znáso-
buje. Výnimočný prínos pri užívaní Reishi má aj vitamín C, ktorý zlepšuje vstre-
bateľnosť oboch vyššie uvedených produktov. 

Mohlo by Vás zaujímať

TIP ODBORNÍKA

Reishi je promyšlenou kombinací extraktu z houby s vysokým 
obsahem beta D glukanů, triterpenoidů a sušené, jemně roze-
mleté houby s obsahem celého spektra všech účinných látek 
lesklokorky. Představuje tak významnou podporu pro náš imu-
nitní systém a posiluje jej v boji a prevenci s chorobami i tak 
zákeřnými, jako jsou právě nádorová onemocnění.

Reishi Plus Kapsuly
Obsah: 30 kapsúl/15,2 g (= 30 dní)

Vybrané obsiahnuté látky 
• 48 % extraktu z Reishi (240  mg v 1 kapsule)
• 20 % prášku z Reishi (100 mg v 1 kapsule)
• 75 % vitamínu C v dennej dávke* (60 mg v 1 kapsule)

Oblasti použitia
• prispieva k normálnej funkcii ciev1

• pre normálny energetický metabolizmus2

• prispieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania3

• prispieva k normálnemu stavu 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 odporúčané denné dávkovanie. Doplnky stravy nie sú náhradou pestrého a vy-
váženého stravovania, ktoré je spolu s dodržiavaním zdravého životného štýlu dôležité. 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 kapsuly (hydroxypropylemethylcelulóza), vitamín C  
(12 %), deliaci prostriedok (soli horčíka jedlých mastných kyselín).

Živiny v 100 g v dennej dávke (1 kapsule) % NRV*

Vitamín C 12 g 60 mg 75

1 Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu pre normálnu funkciu ciev, kostí, chrupaviek,
  pokožky a zubov.
2 Vitamín C prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu.
3 Vitamín C prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom a k zníženiu miery únavy a vyčerpania.
* Referenčné množstvo pre denný príjem
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Vita Active Red
Obsah: 150 ml (= 30 dní)

Vybrané obsažené látky
•  21 druhov prírodných ovocných a zeleninových koncentrátov
•  100 % denní dávky 10 různých vitamínů: E, B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (kyselina 

pantothenová), B6, B7 (biotin), B9 (kyselina listová), B12
•  200 % dennej dávky vitamínu D

Oblasti použitia
• pre podporu imunitného systému2

• pre normálny energetický metabolizmus1

• pre normálnu činnosť nervovej sústavy1

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 odporúčané denné dávkovanie. Doplnky stravy nie sú náhradou pestrej a vyvá-
ženej stravy, ktorá je spolu s dodržiavaním zdravého životného štýlu dôležitá. Uchovávajte výrobok 
mimo dosahu malých detí. Skladujte pri teplotách do 25 °C. Po otvorení opäť dobre uzatvorte, 
uchovávajte v chladničke a spotrebujte do 5 týždňov. Pred použitím pretrepte.

Vhodné súvisiace produkty
Pro Balance Tablety. 

Zloženie: koncentráty z ovocia a zeleniny (95 %, obsahujúce červené hrozno, jablká, višne, bazu, čierne ríbezle, šípky, jahody, 
ostružiny, mrkvu, trnky, čučoriedky, arónové čerešne, slivky, červené ríbezle, rakytník, citróny, broskyňa, marhule, maliny, mali-
noostružiník, hroznový cukor, koncentrát z paradajok, emulgátor (slnečnicový lecitín), niacín, vitamín E, kyselina pantothenová, 
vitamín B12, biotín, vitamín D, vitamín B6, thiamín, riboflavín, kyselina listová. 

1 Thiamín a vitamín B12 prispievajú k normálnemu energetickému metabolizmu a normálnej psychickej činnosti.
2 Vitamín C prispieva k normálnej funkcii imunitného systému. 

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

Thiamín 22 mg 1,1 mg 100

Riboflavín 28 mg 1,4 mg 100 

Vitamín B6 28 mg 1,4 mg 100 

Vitamín B12 50 µg 2,5 µg 100 

Niacín (NE) 320 mg 16 mg 100 

Kyselina listová 4 000 µg 200 µg 100 

Kyselina panthotenová 120 mg 6 mg 100 

Biotín 1 000 µg 50 µg 100 

VITA ACTIVE – VITAMÍNOVÁ EXPLÓZIA

Nedostatočné zdroje vitamínov
O dôležitosti vitamínov a ich nenahraditeľných účinkoch máme všeobecne široké 
povedomie a snažíme sa ich prijímať konzumáciou ovocia a zeleniny. 

V období chemických postrekov a rýchlopestovania sa ale môže naše snaženie 
jednoducho minúť účinkom. Paradajka, ktorá vyzerá na pohľad lákavo, v skutoč-
nosti nemusí dodať telu toľko "dobrého", koľko by sme očakávali. 

Čo je Vita Active?
Vita Active je koktail z 21 druhov ovocia a zeleniny. Obsahuje množstvo vitamí-
nov, stopových prvkov a minerálov, ktoré majú nezastupiteľný vplyv na fungovanie 
ľudského organizmu. 
Obsahuje červené hrozno, jablká, višne, bazu, slivky, čierne ríbezle, ostružiny, šíp-
ky, červené ríbezle, broskyne, trnky, marhule, jahody, čučoriedky, maliny, citrón, 
arónovú čerešňu, ostružinu boysen, paradajky, rakytník, mrkvu. 

Odporúčanie
Vita Active je vhodný pre všetky vekové kategórie, od detského veku po starobu. 
Je to výborný tip pre rodičov, ktorých deti odmietajú jesť ovocie a zeleninu. Naviac 
je úplne bez farbív a pridaných konzervačných prísad. 

Super Omega Kapsuly
Obsah: 60 kapsúl/100,8 g (= 30 dní)

Vybrané obsiahnuté látky
•  1 260 mg omega 3 mastných kyselín
•  63 mg EPA
•  420 mg DHA
•  117 mg betaglukán

Oblasti použitia
• prispievajú k normálnej činnosti srdca1

Cieľová skupina
Muži a ženy všetkých vekových kategórií. Špeciálne odporúčané pre tých, ktorí chcú podporiť 
svoje srdce a kardiovaskulárny systém.

Certifikované
"Friend od Sea" je nezávislá nezisková organizácia. Jej poslaním je prispievať ku zdraviu oceánov. 
Výrobky certifikované touto organizáciou spĺňajú štandardy udržateľného rybolovu a pokyny pre 
ekologické označovanie rýb a rybích výrobkov z morských lovísk.

Odporúčané dávkovanie
1 kapsula 3x denne, zapite vodou.

Upozornenie
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Doplnky stravy nie sú náhradou pestrej a vyváženej 
stravy,  ktorá je spolu s dodržiavaním zdravého životného štýlu dôležitá. Uchovávajte mimo dosa-
hu malých detí. Skladujte v suchu a pri maximálnej teplote do 20 °C.

Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera Drinking Gély. 

Zloženie: rybí tuk (41 %), želatína, pupalkový olej (13 %), jačmenné vlákna obsahujúce ¬β-glukan, zvlhčujúca látka (glycerín), 
emulgátor (mono a diglyceridy jedlých mastných kyselín), palmový olej, farbivo (oxid železa). Obsahuje lepok.

1 EPA a DHA prispievajú k normálnej činnosti srdca.
  K tomu je potrebná denná dávka min. 250 mg EPA a DHA.
* Referenčné množstvo pre denný príjem.
** Referenčná hodnota príjmu nie je stanovená. 

Obsiahnuté látky v 100 g v dennej dávke (3 kapsuly) % NRV*

Omega 3  
mastné kyseliny

25 g 1 260 mg **

EPA (kyselina eikosa-
pentaenová)

13 g 630 mg **

DHA (kyselina doko-
sahexaenová)

8,3 g 420 mg **

¬β-glukan z jačmeňa 2,3 g 117 mg **

SUPER OMEGA – NAŠA SRDCOVÁ ZÁLEŽITOSŤ

Rozlišujte medzi tukmi
Pokiaľ ide o tuky, máme väčšinou všetci jasno - je ich všade prebytok, škodia na-
šej postave, nášmu srdcu aj zdraviu všeobecne. Tuky ale nemajú len túto temnú 
stránku. Okrem toho, že výborne chutia a žiadne "varenie v pare" sa im nevyrov-
ná, môžu aj pomáhať. Je ale potrebné ich rozlišovať podľa kvality. 

Zdravé tuky
Tuky, za ktoré nám bude naše telo vďačné vždy, nazývame nenasýtené mastné 
kyseliny. Tie sú pre organizmus nevyhnutné (esenciálne). Ľudské telo ich nedo-
káže vyprodukovať, a preto ich musíme prijímať vo forme potravy. Principiálne 
sa líšia od tzv. nasýtených mastných kyselín (mäso, syry, vajcia, mlieko), ktoré si 
organizmus dokáže vyrobiť z cukru. Kvalitné živočíšne tuky ako domáce vajcia 
alebo bio mäso môžu byť veľmi hodnotné. Primárny je vždy pôvod potraviny. 

Čím sú tvorené zdravé tuky?
Genialita nenasýtených mastných kyselín spočíva v dvoch zložkách. Kyseline lino-
lovej (omega 6 mastné kyseliny) a kyseline linolenovej (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 eikosapentaenovej (EPA).
EPA majú jedinečnú schopnosť udržiavať ľudské srdce v kondícii. Vďaka týmto 
látkam si držia cievy pružnosť a zvyšuje sa ich odolnosť voči infarktu myokardu 
a mozgovým príhodám. Naviac účinne znižujú vysoký cholesterol, ktorý má srd-
cové disfunkcie často na svedomí. Ich užitočné vlastnosti ocenia aj tí, ktorí trpia 
problémy s kĺbmi a chrupavkami. Okrem toho sú EPA prevenciou nepríjemných 
alergií, ako atopický ekzém alebo astmy.
DHA pôsobia na zdravý vývoj mozgu - starajú sa o neho celý život. Ich zvýšený 
prísun sa odporúča už v dobe tehotenstva - podieľajú sa na správnom vývoji ner-
vovej sústavy plodu. Rovnako dôležité sú i po narodení, aby sa u kojencov správ-
ne rozvíjali všetky funkcie. U detí školského veku podporujú koncentráciu a v do-
spelosti spomaľujú starnutie mozgu spojené s rozvojom Alzheimerovej choroby. 

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

Prečo omega 3 v kapsuliach?
Žijeme vo vnútrozemí a čerstvú rybu každý deň si pravdepodobne nemôže dopriať 
nikto z nás. Pritom by sme mali telu dodať minimálne 250 mg DHA denne. Túto 
možnosť máme vďaka Super Omega Kapsuliam obsahujúcim nenasýtené matné 
kyseliny zo sardiniek, makrel a tuniaka, ktoré pochádzajú výhradne z udržateľné-
ho rybolovu v juhoamerickom Pacifiku. Produkt nie je geneticky upravovaný.  

TIP ODBORNÍKA

Vita Active představuje unikátní kotejl z 21 druhů ovoce a zeleni-
ny. Posiluje náš organismus obzvláště obranný systém našeho 
těla v boji s mikroorganismy. Je nejen vynikajícím preventivním 
prostředkem, ale také doplňkem klasické léčby řady přede-
vším infekčních onemocnění. Je velmi chutný a proto i oblíbený 
v dětské populaci. Osobně mám velmi dobré zkušenosti právě 
u této skupiny pacientů, kde pomáhá zkracovat průběh zvláště 
respiračních nemocí a snižovat riziko komplikací.

TIP ODBORNÍKA
Super omega 3 dodávají našemu tělu nezbytné omega 3 mastné kyse-
liny, Zvyšují tak poměr mezi těmi pro naše tělo příznivými mastnými ky-
selinami a těmi, kterých máme v potravě nadbytečné množství (omega 
6 MK). Zlepšuje se tak stav našeho kardiovaskulárního aparátu, snižuje 
riziko civilizačních chorob, jakými jsou například infarkt myokardu nebo 
cévní mozková příhoda, zlepšuje se stav našeho nervového systému, 
schopnost soustředění, myšlení i paměťových funkcí. Zvyšují účinek 
buněčné mikrovýživy Cell Essence, se kterou se velmi vhodně doplňují. 
Osobně užívám omega 3 MK s velmi dobrými výsledky u řady svých 
pacientů v kombinaci s klasickou léčbou.M

UDr. Pavel Hanzelk
a

M
UDr. Pavel Hanzelk

a
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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 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

• 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

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

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

Vybrané obsiahnuté látky
•  72 % Cistus incanus
•  100 % odporúčanej dennej dávky vitamínu C
•  20 % odporúčanej dennej dávky zinku
•  100 mg polyfenolov v kapsule

Oblasti použitia
• podpora imunitného systému1

Cieľová skupina
Muži a ženy všetkých vekových kategórií. Vhodné na podporu imunitného systému.

Odporúčané dávkovanie
2x denne 1 kapsula, zapite vodou. 

Upozornenie
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Doplnky stravy nie sú náhradou pestrého a vy-
váženého stravovania, ktoré je spolu s dodržiavaním zdravého životného štýlu dôležité. Výrobok 
uchovávajte mimo dosahu malých detí. Skladujte v suchu a chlade. 

Vhodné súvisiace produkty
Cistus Incanus Čaj, Cistus Incanus Ústny sprej. 

Zloženie: extrakt z Cistus incanus (72 %), obal kapsuly (hydroxypropylmethylcelulóza), kyselina L-askorbová  
(9 %), glukonát zinku (1,3 %), deliaci prostriedok (soli horčíka jedlých mastných kyselín, oxid kremičitý), farbivo (oxid titaničitý).

1Vitamín C prispieva k normálnej funkcii imunitného systému. 
*Referenčné množstvo pre denný príjem.
**Referenčná hodnota príjmu nie je stanovená.

Živiny v 100 g v dennej dávke (2 kapsuly) % NRV*

Vitamín C 7 156 mg 80 mg 100

Zinok 179 mg 2 mg 20

Extrakt z Cistus Incanus 72 g 0,8 g ***

CISTUS INCANUS – „PERLA STREDOMORIA“

História Cistusu incanusu sa datuje do 4. storočia pred naším letopočtom. Na 
Strednom východe, v severnej Afrike a v oblasti Stredozemného mora bol už 
v tej dobe veľmi populárny vo forme čaju, ktorý miestni obyvatelia pili, aby si tak 
upevnili zdravie. 

V období stredoveku bol Cistus incanus takmer zabudnutý a až v roku 1999 sa 
o ňom opäť objavili informácie na prvých stránkach novín po celej Európe.

Malá, ale silná. 
Rastlinka Cistus incanus sa môže vďaka nežnému vzhľadu javiť ako nenápad-
ná a krehká. V skutočnosti ale len klame svojím zovňajškom. V Cistuse sa totiž 
skrýva nevídaná sila. Táto divoká ruža rastie vo forme kra prevažne na suchých 
svahoch gréckych hôr v pôde bohatej na horčík.

Čo Cistus dokáže?
Cistus incanus SSP tauricus, ktorý používame na spracovanie našich produktov, je 
veľmi účinný v boji so všetkými druhmi vírusov, vrátane tých vysoko agresívnych, pričom 
zabraňuje ich prenikaniu do buniek. Môžu za to predovšetkým polyfenoly, na ktoré je 
rastlina extrémne bohatá. Majú vysoké antioxidačné účinky a neutralizujú voľné radi-
kály. Polyfenoly majú výnimočnú schopnosť detoxikovať organizmus, zvyšovať obra-
nyschopnosť, brániť telo pred nežiaducimi vplyvmi a zároveň pôsobia protizápalovo.

Spracovávame to najkvalitnejšie z rastliny
LR spracováva iba jemne rezané listy bohaté na účinné zložky. Do našich zmesí 
nepridávame drevnaté časti rastlín. Pravidelné kontroly v priebehu spracovania ga-
rantujú najvyššiu čistotu a kvalitu. Listy rastliny sa zbierajú, sušia, čistia a sekajú, aby 
mohli byť prepravené do renomovaných výrobných laboratórií. Tu sa transformujú 
do výluhu. Extrakt z výluhu sa následne vysuší a používa sa na výrobu kapsúl, čaju 
alebo ústneho spreja. Na výrobu využívame štandardné a overené technológie. 

Odporúčanie
Cistus incanus ocenia všetci, ktorí sú citliví na zmeny počasia a často podlie-
hajú virózam a prechladnutiu, aj tí, ktorých imunita je oslabená z akéhokoľvek 
iného dôvodu (zlé stravovacie návyky, stres, zvýšený pracovný  nápor, poope-
račný stav, rekonvalescencia).

TIP ODBORNÍKA

Sila prírodných antioxidantov „skalnej ruže“ poskytuje účinnú po-
moc pri infekciách a chráni tkanivá pred poškodením zápalom.

MUDr. Tomáš Kampe

Cistus Incanus Ústny sprej
Obsah: : 30 ml (= 30 dní)

Vybrané obsiahnuté látky
• 86 % extraktu z Cistus incanus
• 38 % vitamínu C v dennej dávke
• 42 % vitamínu E v dennej dávke 

Oblasti použitia
• podpora imunitného systému1

Cieľová skupina 
Muži a ženy všetkých vekových kategórií. Vhodný na podporu imunitného systému. 

Odporúčané dávkovanie
3x denne 3 streky (po 0,1 ml, čo zodpovedá 0,9 ml/deň) priamo do úst. 

Upozornenie
Neprekračujte odporúčanie denné dávkovanie. Doplnky stravy nie sú náhradou pestrého a vyvá-
ženého stravovania, ktorá je spolu s dodržiavaním zdravého životného štýlu dôležité. Uchovávajte 
výrobok mimo dosahu malých detí. Chráňte pred priamym slnečným svetlom. Skladujte pri izbovej 
teplote, po otvorení uchovajte v chladničke. Chráňte svoje oblečenie a textil pred zašpinením, 
sprej sa zle odstraňuje z textílií. 

Odporúčanie
Po každom použití očistite striekaciu trysku teplou vodou. Voda odstráni zvyšky produktu a vy tak 
zabránite možnému upchatiu/prilepeniu spreja.

Zloženie: extrakt z Cistus incanus (86 %), vitamín C, voda, prírodná aróma mäty, vitamín E, konzervačná látka (sorban drasel-
ný), sladidlá (acesulfam K, cyklamát sodný, sacharín sodný, sukralóza).

1Vitamín C prispieva k normálnej funkcii imunitného systému. 
*Referenčné množstvo pre denný príjem. 
**Referenčná hodnota príjmu nie je stanovená. 

Nutričné hodnoty v 100 ml v dennej dávke (9 vstrekov) % NRV*

Vitamín E (α-TE) 556 mg 5 mg 42

Vitamín C 3 333 mg 30 mg 38

Extrakt z Cistus Incanus 92 g 0,8 g ***
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TIP ODBORNÍKA
Active Freedom Kapsle jsou kombinací ne-
zbytných složek pro výživu a správné fun-
gování našich kloubů. Glukosaminsulfát 
a chondroitinsulfát  zlepšují výživu a zvyšují 
odolnost kloubní chrupavky, vitamín D3, vi-
tamín E a mangan tento účinek ještě zesilují. 
Velmi výborná je kombinace s Aloe Vera Drin-
king Gelem Freedom, která tak zajistí to nej-
lepší fungování našeho pohybového aparátu. 
Osobně mám výborné zkušenosti s touto 
kombinaci u degenerativního postižení klou-
bů, kdy při dlouhodobém užívání dochází i ke 
snižování startovacích či pozátěžových bolestí 
v kloubech artrózou poškozených. 

M
UDr. Pavel Hanzelk
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Active Freedom Kapsuly
Active Freedom obsahuje dôležité živiny, ako sú vitamíny E, D a mangán. Tie prispievajú k normá-
lnej energetickej látkovej výmene. 

Vitamín D podporuje tvorbu svalov1, mangán2 prispieva k tvorbe spojivových tkanív.
Bez laktózy a bez lepku. 

Vybrané obsiahnuté látky 
•  50 % vitamínu D v dennej dávke
•  83 % vitamínu E v dennej dávke
•  50 % mangánu v dennej dávke 

Oblasti použitia
• Prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí a svalov1

• Prispieva k normálnej tvorbe spojivových tkanív2

Upozornenie: Neprekračujte uvedené odporúčané denné dávkovanie. Doplnky stravy nie sú ná-
hradou pestrej a vyváženej stravy, ktorá je spolu s dodržiavaním zdravého životného štýlu dôležitá. 
Uchovávajte mimo dosahu malých detí. 

Odporúčané dávkovanie: 2x denne 1 kapsula.

Zloženie: glukosamínsulfát (z kôrovcov) (54 %), želatína, chondroitínsulfát (8,1 %), vitamín E,
glukonát mangánu, deliaci prostriedok (soli horčíka jedlých mastných kyselín), vitamín D, farbivo  
(oxid titaničitý).

1Vitamín D v kapsuliach Active Freedom prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí.
2Mangán v kapsuliach Active Freedom prispieva k normálnej tvorbe spojivových tkanív.
*Referenčné množstvo pre denný príjem.
**Referenčné množstvo pre denný príjem (NRV) nebolo zatiaľ stanovené. 

Živiny V 100 g
V dennej dávke

(2 kapsuly)
% NRV*

Vitamín E 806 mg 10 mg 83

Vitamín D 202 µg 2,5 µg 50

Mangán 81 mg 1,0 mg **

Glukosamínsulfát 54 g 675 mg **

Chondroitínsulfát 8,1 g 100 mg **
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LR FIGUACTIVE Koktejl Smooth Cocoa
Obsah: 496 g (16 porcií à 31 g)

Vybrané obsiahnuté látky
• vyvážená kombinácia živín
• vegánske bielkoviny z hrachu, cícera a fazule
• hodnotná vláknina zo šupiek psyllia

Mimoriadne vlastnosti
• bez lepku
• bez laktózy
• bez cukru, sladené stéviou
• bez palmového oleja
• bez umelých farbív
• bez zvýrazňovačov chuti

Oblasti použitia
• Pre zníženie hmotnosti nahraďte 2 denné jedlá.1

• Pre udržiavanie hmotnosti nahraďte 1 denné jedlo.2

Príprava
Pre optimálnu rozpustnosť pripravujte LR FIGUACTIVE koktejl vždy v shakeri.

1. Do shakera nalejte 300 ml nesladeného sójového mlieka.
2. Pridajte 3 polievkové lyžice koktejlového prášku.
3. Pretrepte a máte hotovo!

Upozornenie
Prosíme, dbajte na to, aby ste v priebehu Vašej diéty prijímali dostatočné množstvo tekutín (denne 
2–3 litre vody alebo nesladeného čaju). Na dosiahnutie vytúženého výsledku musí byť dodržaný ná-
vod na prípravu. Súčasťou výživy musia byť aj iné potraviny. Tento produkt je vyrábaný z prírodných 
zložiek a môže obsahovať stopy jadier a šupiek. Dózu pred použitím pretrepte. Skladujte na suchom 
a chladnom mieste. Po otvorení spotrebujte čo najskôr.

Zloženie: hrachový proteín (39 %), maltodextrín, kokosový olej, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku (7 %), prášok 
zo šupiek psyllia (6 %), prírodné aromatické látky, emulgátor: sójové lecitíny; proteínový koncentrát z cícera (2 %), pro-
teínový izolát bôbu obyčajného (2 %), inulín (1 %), fosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý, hydroxid horečnatý, sladidlo: 
steviol-glykosidy zo stévie; fosforečnan draselný, kyselina L-askorbová, protihrudkujúca látka: oxid kremičitý; kuchynská 
soľ, oxid zinečnatý, nikotínamid, pyrofosfát železa, D-pantotenát vápenatý, antioxidant: alfa-tokoferol; síran manganatý, 
D-α-tokoferylacetát, uhličitan meďnatý, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, thiamín mononitrát, retinylacetát, jodid sodný, 
kyselina pteroylmonoglutamová, seleničitan sodný, fylochinón, D-biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín.

*1 porcia = 31 g prášku + 300 ml nesladeného sójového mlieka
**Referenčného množstva pre denný príjem (NRV)
***NRV nie je k dispozícii

FIGUACTIVE – SKVELÝ POMOCNÍK NA VAŠEJ CESTE
K VYSNÍVANEJ HMOTNOSTI

Základnými a najdôležitejšími aspektmi na ceste k vysnívanej hmotnosti sú tri 
veci: pravidelná a vyvážená strava s dostatkom makroživín v správnom 
pomere, dostatočný príjem tekutín a pohyb. Na tom sa zhodnú odborníci, aj 
laická verejnosť. 

Zdravá strava nemôže byť nahradená rýchlymi a drastickými diétami, vďaka 
ktorým sa skôr či neskôr dostaví jo-jo efekt. Slovo diéta preto hneď vymažte zo 
svojho slovníka a pri nakupovaní stavte radšej na sezónne potraviny a kvalitné 
tuky. Sladkosti plné prázdnych cukrov vymeňte za kvalitnú čokoládu s vysokým 
obsahom kakaa alebo za ovocie.

Vždy platí, že energetický príjem musí byť nižší než výdaj – tu prichádza na rad 
pohyb. Na dosiahnutie vytúženého výsledku však nemusíte byť vrcholoví špor-
tovci. Stačí, ak na začiatku začnete s pravidelnými prechádzkami vo svižnom 
tempe. Časom sami uvidíte, že sa šport stane neodmysliteľnou súčasťou Vášho 
dňa. Po fyzickej aktivite prichádza na rad regenerácia. Výdatný a ničím neruše-
ný spánok pomôže telu kvalitne zregenerovať a odplaví prebytočný stres, čo sa 
priaznivo odrazí aj na Vašom chudnutí. 

V priebehu dňa by ste rozhodne nemali zabúdať na pitný režim. Naše telo je z asi 
60 % tvorené vodou. Napriek tomu, že sú v poslednej dobe populárne freshe, 
džúsy a pod., najlepšia je pre Vaše telo práve čistá voda alebo bylinkový a zelený 
čaj. Nielenže sú pre Vaše telo tou najlepšou voľbou, ale dokážu tiež rýchlo zahnať 
hlad alebo chuť na jedlo.

Chcem schudnúť, ale nemám čas

Rýchly životný štýl, stres, starostlivosť o rodinu a takmer nulový čas pre seba 
samého sa na našej telesnej aj duševnej kondícii môže nepríjemne podpísať. Ak 
nemáte na každodennú prípravu zdravého a vyváženého jedla čas, potom musíte 
určite vyskúšať naše FIGUACTIVE produkty. Tie obsahujú kvalitné suroviny s vy-
váženým pomerom bielkovín, sacharidov, tukov, vitamínov a minerálov. Nielenže 
Vám pomôžu s redukciou1 či udržiavaním2 hmotnosti, ale vďaka mnohým skvelým 
príchutiam obohatia Váš jedálniček!

1 Kontrola hmotnosti: Nahradenie dvoch hlavných denných jedál v rámci nízkokalorickej diéty touto 
náhradou jedla (LR FIGUACTIVE koktejly, polievky a lupienky) prispieva k zníženiu hmotnosti. Na dosia-
hnutie stanoveného účinku by mali byť denne nahradené dve hlavné jedlá.

2 Udržiavanie hmotnosti: Nahradenie jedného hlavného denného jedla v rámci nízkokalorickej diéty 
touto náhradou jedla (LR FIGUACTIVE koktejly, polievky a lupienky) pomáha pri udržaní váhy. Na dosia-
hnutie uvedeného účinku by malo byť každý deň jedno hlavné jedlo nahradené náhradou jedla.

FIGUACTIVE – SKVELÝ POMOCNÍK NA VAŠEJ CESTE K VYSNÍVANEJ HMOTNOSTI

* **
***

*Okrem LR FIGUACTIVE Polievky Juicy Tomato. Tá obsahuje cukor z prírodných surovín (napr. z paradajok). Bez pridaného cukru.
**Bielkoviny prispievajú k udržaniu a rastu svalovej hmoty.
***Okrem LR FIGUACTIVE Lupienkov Crusty Raspberry.

1 Kontrola hmotnosti: Nahradenie dvoch hlavných denných jedál v rámci nízkokalorickej diéty touto náhradou jedla (LR 
FIGUACTIVE koktejly, polievky a lupienky) prispieva k zníženiu hmotnosti. Na dosiahnutie stanoveného účinku by mali byť 
denne nahradené dve hlavné jedlá.

2 Udržiavanie hmotnosti: Nahradenie jedného hlavného denného jedla v rámci nízkokalorickej diéty touto náhradou jedla 
(LR FIGUACTIVE koktejly, polievky a lupienky) pomáha k udržaniu váhy. Na dosiahnutie uvedeného účinku by malo byť 
každý deň jedno hlavné jedlo nahradené náhradou jedla.

Výživové hodnoty na 100 g prášku
% NRV** na 

100 g
na porciu 
(=1 jedlo)*

% NRV**, na porciu 
(=1 jedlo)*

Energia 1771 kJ / 423 kcal 912 kJ / 218 kcal

Tuky 15 g 6,9 g

z toho nasýtené mastné kyseliny 9,0 g 3,1 g

z toho mononenasýtené mastné kyseliny 2,4 g 1,2 g

z toho polynenasýtené mastné kyseliny 3,1 g 2,4 g

Sacharidy 29 g 14 g

z toho cukry 2,5 g 2,6 g

Vláknina 13 g 7,3 g

Bielkoviny 36 g 21 g

Soľ 1,6 g 0,64 g

Vitamín A 796 μg 100 247 μg 31

Vitamín D 5,5 μg 110 1,7 μg 34

Vitamín E 6,6 mg 55 9,5 mg 79

Vitamín C 82 mg 103 25 mg 31

Thiamín 0,96 mg 87 0,48 mg 44

Riboflavín 1,2 mg 86 0,47 mg 34

Niacín 14 mg 88 6,9 mg 43

Vitamín B6 1,2 mg 86 0,53 mg 38

Kyselina listová 174 μg 87 162 μg 81

Vitamín B12 2,8 μg 112 0,86 μg 34

Biotín 44 μg 88 19 μg 38

Kyselina pantoténová 6,0 mg 100 1,9 mg 32

Vitamín K 69 μg 92 31 μg 41

Vápnik 737 μg 92 267 mg 33

Fosfor 757 μg 108 391 mg 56

Draslík 623 μg 31 703 mg 35

Železo 16 mg 114 6,5 mg 46

Zinok 11 mg 110 3,3 mg 33

Meď 1,4 mg 140 0,78 mg 78

Jód 169 μg 113 58,5 μg 39

Selén 78 μg 142 24 μg 44

Horčík 252 mg 67 141 mg 38

Mangán 2,1 mg 105 1,3 mg 65

Sodík 640 mg *** 256 mg ***

Kyselina linolová 2,0 g *** 1,8 g ***
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Výživové hodnoty na 100 g prášku
% NRV** na 

100 g
na porci 
(=1 jídlo)*

% NRV**, na porci 
(=1 jídlo)*

Energia 1771 kJ / 424 kcal 914 kJ / 218 kcal

Tuky 15 g 6,8 g

z toho nasýtené mastné kyseliny 8,8 g 3,1 g

z toho mononenasýtené mastné kyseliny 2,3 g 1,2 g

z toho polynenasýtené mastné kyseliny 3,1 g 2,4 g

Sacharidy 29 g 14 g

z toho cukry 2,7 g 2,6 g

Vláknina 13 g 7,3 g

Bielkoviny 36 g 22 g

Soľ 1,8 g 0,69 g

Vitamín A 802 μg 100 248 μg 31

Vitamín D 5,5 μg 110 1,7 μg 34

Vitamín E 6,6 mg 55 9,3 mg 78

Vitamín C 82 mg 103 25 mg 31

Thiamín 0,97 mg 88 0,48 mg 44

Riboflavín 1,2 mg 86 0,46 mg 33

Niacín 14 mg 88 6,9 mg 43

Vitamín B6 1,2 mg 86 0,52 mg 37

Kyselina listová 174 μg 87 162 μg 81

Vitamín B12 2,8 μg 112 0,85 μg 34

Biotín 44 μg 88 19 μg 38

Kyselina pantoténová 6,1 mg 102 1,9 mg 32

Vitamín K 70 μg 93 31 μg 41

Vápnik 707 μg 88 258 mg 32

Fosfor 809 μg 116 406 mg 58

Draslík 445 μg 22 648 mg 32

Železo 14 mg 100 6,0 mg 43

Zinok 11 mg 110 3,3 mg 33

Meď 1,2 mg 120 0,71 mg 71

Jód 169 μg 113 58,5 μg 39

Selén 79 μg 144 24 μg 44

Horčík 239 mg 64 137 mg 37

Mangán 1,8 mg 90 1,2 mg 60

Sodík 707 mg *** 276 mg ***

Kyselina linolová 2,5 g **** 2,0 g ****

Výživové hodnoty na 100 g prášku
% NRV** na 

100 g
na porci 
(=1 jídlo)*

% NRV**, na porci 
(=1 jídlo)*

Energia 1759 kJ / 420 kcal 908 kJ / 217 kcal

Tuky 15 g 6,7 g

z toho nasýtené mastné kyseliny 9,3 g 3,3 g

z toho mononenasýtené mastné kyseliny 1,7 g 1,0 g

z toho polynenasýtené mastné kyseliny 2,2 g 2,1 g

Sacharidy 29 g 14 g

z toho cukor 3,6 g 2,9 g

Vláknina 13 g 7,3 g

Bielkoviny 35 g 21 g

Soľ 1,7 g 0,68 g

Vitamín A 811 μg 101 251 μg 31

Vitamín D 5,5 μg 110 1,7 μg 34

Vitamín E 8,1 mg 68 9,7 mg 81

Vitamín C 82 mg 103 25 mg 31

Thiamín 0,66 mg 60 0,38 mg 35

Riboflavín 1,4 mg 100 0,51 mg 36

Niacín 11 mg 69 6,1 mg 38

Vitamín B6 1,2 mg 86 0,52 mg 37

Kyselina listová 171 μg 86 161 μg 81

Vitamín B12 2,6 μg 104 0,82 μg 33

Biotín 44 μg 88 19 μg 38

Kyselina pantoténová 6,8 mg 113 2,1 mg 35

Vitamín K 76 μg 101 33 μg 44

Vápnik 741 mg 93 269 mg 34

Fosfor 674 mg 96 365 mg 52

Draslík 394 mg 20 632 mg 32

Železo 12 mg 86 5,5 mg 39

Zinok 11 mg 110 3,5 mg 35

Meď 1,2 mg 120 0,72 mg 72

Jód 176 μg 117 60,7 μg 40

Selén 76 μg 138 24 μg 44

Horčík 257 mg 69 143 mg 38

Mangán 1,6 mg 80 1,1 μg 55

Sodík 686 mg *** 270 mg ***

Kyselina linolová 2,1 g *** 1,9 g ***

LR FIGUACTIVE Koktejl Lovely Coffee
Obsah: 496 g (16 porcií à 31 g)

Vybrané obsiahnuté látky
• vyvážená kombinácia živín
• vegánske bielkoviny z hrachu, cícera a fazule
• hodnotná vláknina zo šupiek psyllia

Mimoriadne vlastnosti
• bez lepku
• bez laktózy
• bez cukru, sladené stéviou
• bez palmového oleja
• bez umelých farbív
• bez zvýrazňovačov chuti

Oblasti použitia
• Pre zníženie hmotnosti nahraďte 2 denné jedlá.1

• Pre udržiavanie hmotnosti nahraďte 1 denné jedlo.2

Príprava
Pre optimálnu rozpustnosť pripravujte LR FIGUACTIVE koktejl vždy v shakeri.

1. Do shakera nalejte 300 ml nesladeného sójového mlieka.
2. Pridajte 3 polievkové lyžice koktejlového prášku.
3. Pretrepte a máte hotovo!

LR FIGUACTIVE Koktejl Fruity Strawberry
Obsah: 496 g (16 porcií à 31 g)

Vybrané obsiahnuté látky
• vyvážená kombinácia živín
• vegánske bielkoviny z hrachu, fazule a sóje
• hodnotná vláknina zo šupiek psyllia

Mimoriadne vlastnosti
• bez lepku
• bez laktózy
• bez cukru, sladené stéviou
• bez palmového oleja
• bez umelých farbív
• bez zvýrazňovačov chuti

Oblasti použitia
• Pre zníženie hmotnosti nahraďte 2 denné jedlá.1

• Pre udržiavanie hmotnosti nahraďte 1 denné jedlo.2

Príprava
Pre optimálnu rozpustnosť pripravujte LR FIGUACTIVE koktejl vždy v shakeri.

1. Do shakera nalejte 300 ml nesladeného sójového mlieka.
2. Pridajte 3 polievkové lyžice koktejlového prášku.
3. Pretrepte a máte hotovo!

1 Kontrola hmotnosti: Nahradenie dvoch hlavných denných jedál v rámci nízkokalorickej diéty touto náhradou jedla (LR 
FIGUACTIVE koktejly, polievky a lupienky) prispieva k zníženiu hmotnosti. Na dosiahnutie stanoveného účinku by mali byť 
denne nahradené dve hlavné jedlá.
2 Udržiavanie hmotnosti: Nahradenie jedného hlavného denného jedla v rámci nízkokalorickej diéty touto náhradou jedla 
(LR FIGUACTIVE koktejly, polievky a lupienky) pomáha k udržaniu váhy. Na dosiahnutie uvedeného účinku by malo byť 
každý deň jedno hlavné jedlo nahradené náhradou jedla.

1 Kontrola hmotnosti: Nahradenie dvoch hlavných denných jedál v rámci nízkokalorickej diéty touto náhradou jedla (LR 
FIGUACTIVE koktejly, polievky a lupienky) prispieva k zníženiu hmotnosti. Na dosiahnutie stanoveného účinku by mali byť 
denne nahradené dve hlavné jedlá.
2 Udržiavanie hmotnosti: Nahradenie jedného hlavného denného jedla v rámci nízkokalorickej diéty touto náhradou jedla 
(LR FIGUACTIVE koktejly, polievky a lupienky) pomáha k udržaniu váhy. Na dosiahnutie uvedeného účinku by malo byť 
každý deň jedno hlavné jedlo nahradené náhradou jedla.

Upozornenie
Prosíme, dbajte na to, aby ste v priebehu Vašej diéty prijímali dostatočné množstvo tekutín (denne 2–3 
litre vody alebo nesladeného čaju). Na dosiahnutie vytúženého výsledku musí byť dodržaný návod na 
prípravu. Súčasťou výživy musia byť aj iné potraviny. Tento produkt je vyrábaný z prírodných zložiek 
a môže obsahovať stopy jadier a šupiek. Dózu pred použitím pretrepte. Skladujte na suchom a chlad-
nom mieste. Po otvorení spotrebujte čo najskôr.

Zloženie: hrachový proteín (41 %), maltodextrín, kokosový olej, prášok zo šupiek psyllia (6 %), prírodné arómy, emulgá-
tor: sójové lecitíny; inulín (4 %), instantná káva bez kofeínu (3 %), proteínový izolát bôbu obyčajného (2 %), proteínový 
koncentrát z cícera (2 %), fosforečnan vápenatý, kakaový prášok (1 %), uhličitan vápenatý, fosforečnan draselný, hydroxid 
horečnatý, sladidlo: steviol-glykosidy zo stévie; kuchynská soľ, kyselina L-askorbová, protihrudkujúca látka: oxid kremičitý; 
oxid zinečnatý, nikotínamid, pyrofosfát železa, D-pantothenát vápenatý, antioxidant: alfa-tokoferol, síran manganatý, D-α-
-tokoferylacetát, uhličitan meďnatý, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, thiamín mononitrát, retinyl acetát, kyselina pteroyl-
monoglutamová, jodid sodný, seleničitan sodný, fylochinón, D-biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín.

Upozornenie
Prosíme, dbajte na to, aby ste v priebehu Vašej diéty prijímali dostatočné množstvo tekutín (denne 2–3 
litre vody alebo nesladeného čaju). Na dosiahnutie vytúženého výsledku musí byť dodržaný návod na 
prípravu. Súčasťou výživy musia byť aj iné potraviny. Tento produkt je vyrábaný z prírodných zložiek 
a môže obsahovať stopy jadier a šupiek. Dózu pred použitím pretrepte. Skladujte na suchom a chlad-
nom mieste. Po otvorení spotrebujte čo najskôr.

Zloženie: sójový proteínový izolát (31 %), maltodextrín, kokosový olej, hrachový proteín (8 %), prášok zo šupiek psyllia (6 
%), inulín (5 %), emulgátor: sójové lecitíny; prírodná aróma, proteínový izolát bôbu obyčajného (2 %), uhličitan vápenatý, 
fosforečnan vápenatý, potravinárske farbivo: prášok zo šťavy červenej repy; hydroxid horečnatý, fosforečnan draselný, 
sladidlo: steviol-glykosidy zo stévie; jahodový prášok (0,2 %), okysľujúca látka: kyselina citrónová, kyselina vínna; pro-
tihrudkujúca látka: oxid kremičitý; kuchynská soľ, kyselina L-askorbová, oxid zinečnatý, pyrofosfát železa, nikotínamid, 
D-pantothenát vápenatý, D-α-tokoferylacetát, síran manganatý, antioxidant: alfa-tokoferol; uhličitan meďnatý, riboflavín, 
pyridoxinový hydrochlorid, thiamín mononitrát, retinyl acetát, kyselina pteroylmonoglutamová, jodid sodný, seleničitan sod-
ný, fylochinón, D-biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín.

*1 porcia = 31 g prášku + 300 ml nesladeného sójového mlieka
**Referenčného množstva pre denný príjem (NRV)
***NRV nie je k dispozícii

*1 porcia = 31 g prášku + 300 ml nesladeného sójového mlieka
**Referenčného množstva pre denný príjem (NRV)
***NRV nie je k dispozícii
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Výživové hodnoty na 100 g prášku
% NRV** na 

100 g
na porci 
(=1 jídlo)*

% NRV**, na porci 
(=1 jídlo)*

Energia 1471 kJ / 350 kcal 897 kJ / 214 kcal

Tuky 8,4 g 5,1 g

z toho nasýtené mastné kyseliny 5,1 g 3,1 g

z toho mononenasýtené mastné kyseliny 1,1 g 0,7 g

z toho polynenasýtené mastné kyseliny 2,2 g 1,3 g

Sacharidy 30 g 18 g

z toho cukry 6,6 g 4,0 g

Vláknina 16 g 9,8 g

Bielkoviny 31 g 19 g

Soľ 4,9 g 3,0 g

Vitamín A 541 μg 68 330 μg 41

Vitamín D 3,0 μg 60 1,8 μg 37

Vitamín E 6,9 mg 58 4,2 mg 35

Vitamín C 88 mg 110 54 mg 67

Thiamín 0,74 mg 67 0,45 mg 41

Riboflavín 0,89 mg 64 0,54 mg 39

Niacín 12 mg 75 7,4 mg 46

Vitamín B6 1,4 mg 100 0,85 mg 61

Kyselina listová 145 μg 73 88,5 μg 44

Vitamín B12 1,6 μg 64 0,98 μg 39

Biotín 41 μg 82 25 μg 50

Kyselina pantoténová 3,6 mg 60 2,2 mg 37

Vitamín K 90 μg 120 55 μg 73

Vápnik 604 mg 76 368 mg 46

Fosfor 754 mg 108 460 mg 66

Draslík 1526 mg 76 931 mg 47

Železo 13 mg 93 7,9 mg 56

Zinok 5,7 mg 57 3,5 mg 35

Meď 0,62 mg 62 0,38 mg 38

Jód 94,6 μg 63 57,7 μg 38

Selén 35 μg 64 21 μg 38

Horčík 255 mg 68 156 mg 41

Mangán 1,3 mg 65 0,79 mg 40

Sodík 1967 mg *** 1200 mg ***

Kyselina linolová 2,0 g *** 1,2 g ***

Výživové hodnoty na 100 g prášku
% NRV** na 

100 g
na porci 
(=1 jídlo)*

% NRV**, na porci 
(=1 jídlo)*

Energia 1754 kJ (419 kcal) 907 kJ (216 kcal)

Tuky 15 g 6,7 g

z toho nasýtené mastné kyseliny 9,4 g 3,3 g

z toho mononenasýtené mastné kyseliny 1,7 g 1,0 g

z toho polynenasýtené mastné kyseliny 2,2 g 2,1 g

Sacharidy 30 g 14 g

z toho cukry 3,8 g 3,0 g

Vláknina 13 g 7,3 g

Bielkoviny 35 g 21 g

Soľ 1,7 g 0,67 g

Vitamín A 811 μg 101 251 μg 31

Vitamín D 5,5 μg 110 1,7 μg 34

Vitamín E 8,1 mg 68 9,7 mg 81

Vitamín C 82 mg 103 25 mg 31

Thiamín 0,66 mg 60 0,38 mg 35

Riboflavín 1,4 mg 100 0,52 mg 37

Niacín 11 mg 69 6,1 mg 38

Vitamín B6 1,2 mg 86 0,52 mg 37

Kyselina listová 170 μg 85 161 μg 81

Vitamín B12 2,6 μg 104 0,82 μg 33

Biotín 44 μg 88 19 μg 38

Kyselina pantoténová 6,8 mg 113 2,1 mg 35

Vitamín K 76 μg 101 33 μg 44

Vápnik 741 mg 93 269 mg 33

Fosfor 671 mg 96 364 mg 52

Draslík 385 mg 19 629 mg 31

Železo 12 mg 86 5,5 mg 39

Zinok 11 mg 110 3,3 mg 33

Meď 1,2 mg 120 0,72 mg 72

Jód 176 μg 117 60,6 μg 40

Selén 76 μg 138 24 μg 44

Horčík 257 mg 69 143 mg 38

Mangán 1,7 mg 85 1,2 mg 60

Sodík 680 mg *** 268 mg ***

Kyselina linolová 2,1 g *** 1,9 g ***

LR FIGUACTIVE Polievka Yummy Veggie
Obsah: 488 g (8 porcií à 61 g)

Vybrané obsiahnuté látky
• vyvážená kombinácia živín
• vegánske bielkoviny z hrachu, fazule a sóje
• hodnotná vláknina zo šupiek psyllia

Mimoriadne vlastnosti
• bez lepku
• bez laktózy
• bez pridaného cukru
• bez palmového oleja
• bez umelých farbív
• bez zvýrazňovačov chuti

Oblasti použitia
• Pre zníženie hmotnosti nahraďte 2 denné jedlá.1

• Pre udržiavanie hmotnosti nahraďte 1 denné jedlo.2

Príprava
1. Do väčšej misky nalejte 350 ml horúcej vody (cca 60 °C).
2. Za stáleho miešania postupne pridávajte 7 polievkových lyžíc polievkového prášku.

LR FIGUACTIVE Koktejl Soft Vanilla
Obsah: 496 g (16 porcií à 31 g)

Vybrané obsiahnuté látky
• vyvážená kombinácia živín
• vegánske bielkoviny z hrachu, fazule a sóje
• hodnotná vláknina zo šupiek psyllia

Mimoriadne vlastnosti
• bez lepku
• bez laktózy
• bez cukru, sladené stéviou
• bez palmového oleja
• bez umelých farbív
• bez zvýrazňovačov chuti

Oblasti použitia
• Pre zníženie hmotnosti nahraďte 2 denné jedlá.1

• Pre udržiavanie hmotnosti nahraďte 1 denné jedlo.2

Príprava
Pre optimálnu rozpustnosť pripravujte LR FIGUACTIVE koktejl vždy v shakeri.

1. Do shakera nalejte 300 ml nesladeného sójového mlieka.
2. Pridajte 3 polievkové lyžice koktejlového prášku.
3. Pretrepte a máte hotovo!

1 Kontrola hmotnosti: Nahradenie dvoch hlavných denných jedál v rámci nízkokalorickej diéty touto náhradou jedla (LR 
FIGUACTIVE koktejly, polievky a lupienky) prispieva k zníženiu hmotnosti. Na dosiahnutie stanoveného účinku by mali byť 
denne nahradené dve hlavné jedlá.
2 Udržiavanie hmotnosti: Nahradenie jedného hlavného denného jedla v rámci nízkokalorickej diéty touto náhradou jedla 
(LR FIGUACTIVE koktejly, polievky a lupienky) pomáha k udržaniu váhy. Na dosiahnutie uvedeného účinku by malo byť 
každý deň jedno hlavné jedlo nahradené náhradou jedla.

1 Kontrola hmotnosti: Nahradenie dvoch hlavných denných jedál v rámci nízkokalorickej diéty touto náhradou jedla (LR 
FIGUACTIVE koktejly, polievky a lupienky) prispieva k zníženiu hmotnosti. Na dosiahnutie stanoveného účinku by mali byť 
denne nahradené dve hlavné jedlá.
2 Udržiavanie hmotnosti: Nahradenie jedného hlavného denného jedla v rámci nízkokalorickej diéty touto náhradou jedla 
(LR FIGUACTIVE koktejly, polievky a lupienky) pomáha k udržaniu váhy. Na dosiahnutie uvedeného účinku by malo byť 
každý deň jedno hlavné jedlo nahradené náhradou jedla.

*1 porcia = 61 g prášku + 350 ml vody
**Referenčného množstva pre denný príjem (NRV)
***NRV nie je k dispozícii

*1 porcia = 31 g prášku + 300 ml nesladeného sójového mlieka
**Referenčného množstva pre denný príjem (NRV)
***NRV nie je k dispozícii

Upozornenie
Prosíme, dbajte na to, aby ste v priebehu Vašej diéty prijímali dostatočné množstvo tekutín (denne 2–3 
litre vody alebo nesladeného čaju). Na dosiahnutie vytúženého výsledku musí byť dodržaný návod na 
prípravu. Súčasťou výživy musia byť aj iné potraviny. Tento produkt je vyrábaný z prírodných zložiek 
a môže obsahovať stopy jadier a šupiek. Dózu pred použitím pretrepte. Skladujte na suchom a chlad-
nom mieste. Po otvorení spotrebujte čo najskôr.

Zloženie: sójový proteínový izolát (25 %), zemiakové vločky (12 %) (zemiaky (99 %), emulgátor: mono- a diglyceridy 
mastných kyselín; stabilizátor: difosforečnany; extrakt z korenia, maltodextrín, brokolica (10 %), inulín (7 %), pór (5 %), vý-
var (hydrolyzovaná kukuričná bielkovina, soľ, slnečnicový olej), kokosový olej, emulgátor: sójové lecitíny; hrachový proteín 
(3 %), prírodné aromatické látky, cibuľa (3 %), fosforečnan draselný, uhličitan vápenatý, proteínový izolát bôbu obyčajného 
(1 %), petržlen (1 %), hydroxid horečnatý, prášok zo šupiek psyllia (1 %), soľ, čierne korenie (0,2 %), kyselina L-askorbová, 
protihrudkujúca látka: oxid kremičitý; zahusťovadlo: guma guar; pyrofosforečnan železitý, oxid zinečnatý, nikotínamid, D-α-
-tokoferylacetát, síran manganatý, D-pantothenát vápenatý, antioxidant: alfa-tokoferol; sladidlo: steviol-glykosidy zo stévie; 
riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, thiamín mononitrát, retinyl acetát, uhličitan meďnatý, kyselina pteroylmonoglutamová, 
jodid sodný, seleničitan sodný, fylochinón, D-biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín.

Upozornenie
Prosíme, dbajte na to, aby ste v priebehu Vašej diéty prijímali dostatočné množstvo tekutín (denne 2–3 
litre vody alebo nesladeného čaju). Na dosiahnutie vytúženého výsledku musí byť dodržaný návod na 
prípravu. Súčasťou výživy musia byť aj iné potraviny. Tento produkt je vyrábaný z prírodných zložiek 
a môže obsahovať stopy jadier a šupiek. Dózu pred použitím pretrepte. Skladujte na suchom a chlad-
nom mieste. Po otvorení spotrebujte čo najskôr.

Zloženie: sójový proteínový izolát (31 %), maltodextrín, kokosový olej, hrachový proteín (8 %), prášok zo šupiek psyllia (6 
%), inulín (5 %), emulgátor: sójové lecitíny; prírodné aromatické látky, proteínový izolát bôbu obyčajného (2 %), uhličitan 
vápenatý, fosforečnan vápenatý, hydroxid horečnatý, fosforečnan draselný, sladidlo: steviol-glykosidy zo stévie; protihrud-
kujúca látka: oxid kremičitý; kuchynská soľ, kyselina L-askorbová, vanilkový prášok (0,1 %), potravinárske farbivo: extrakt 
z jazmínu kapského; oxid zinečnatý, pyrofosfát železa, nikotínamid, D-pantothenát vápenatý, D-α-tokoferylacetát, síran 
manganatý, antioxidant: alfa-tokoferol; uhličitan meďnatý, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, thiamín mononitrát, retinyl ace-
tát, kyselina pteroylmonoglutamová, jodid sodný, seleničitan sodný, fylochinón, D-biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín.
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Výživové hodnoty na 100 g prášku
% NRV** na 

100 g
na porci 
(=1 jídlo)*

% NRV**, na porci 
(=1 jídlo)*

Energia 1505 kJ (358 kcal) 918 kJ (218 kcal)

Tuky 7,6 g 4,6 g

z toho nasýtené mastné kyseliny 3,5 g 2,1 g

z toho mononenasýtené mastné kyseliny 1,2 g 0,7 g

z toho polynenasýtené mastné kyseliny 2,7 g 1,6 g

Sacharidy 34 g 21 g

z toho cukry 5,6 g 3,4 g

Vláknina 14 g 8,5 g

Bielkoviny 31 g 19 g

Soľ 4,9 g 3,0 g

Vitamín A 630 μg 79 384 μg 48

Vitamín D 3,0 μg 60 1,8 μg 37

Vitamín E 6,9 mg 58 4,2 mg 35

Vitamín C 49 mg 61 30 mg 38

Thiamín 0,69 mg 63 0,42 mg 38

Riboflavín 0,89 mg 64 0,54 mg 39

Niacín 13 mg 81 7,6 mg 48

Vitamín B6 0,97 mg 69 0,59 mg 42

Kyselina listová 147 μg 74 89,7 μg 45

Vitamín B12 1,6 μg 64 0,98 μg 39

Biotín 42 μg 84 26 μg 52

Kyselina pantoténová 3,6 mg 60 2,2 mg 37

Vitamín K 58 μg 77 35 μg 47

Vápnik 519 mg 65 317 mg 40

Fosfor 751 mg 107 458 mg 65

Draslík 1257 63 767 mg 38

Železo 8,9 mg 64 5,4 mg 39

Zinok 5,8 mg 58 3,5 mg 35

Meď 0,64 mg 64 0,39 mg 39

Jód 98,5 μg 66 60,1 μg 40

Selén 34 μg 62 21 μg 38

Horčík 238 mg 63 145 mg 39

Mangán 1,3 mg 65 0,79 mg 40

Sodík 1970 mg *** 1202 mg ***

Kyselina linolová 2,1 g *** 1,3 g ***

Výživové hodnoty na 100 g prášku
% NRV** na 

100 g
na porci 
(=1 jídlo)*

% NRV**, na porci 
(=1 jídlo)*

Energia 1503 kJ / 357 kcal 917 kJ / 218 kcal

Tuky 6,3 g 3,8 g

z toho nasýtené mastné kyseliny 1,6 g 1,0 g

z toho mononenasýtené mastné kyseliny 1,9 g 1,2 g

z toho polynenasýtené mastné kyseliny 2,8 g 1,7 g

Sacharidy 36 g 22 g

z toho cukry 15 g 9,2 g

Vláknina 13 g 7,9 g

Bielkoviny 33 g 20 g

Soľ 3,1 g 1,9 g

Vitamín A 480 μg 60 293 μg 37

Vitamín D 3,0 μg 60 1,8 μg 37

Vitamín E 11 mg 92 6,6 mg 55

Vitamín C 74 mg 93 45 mg 56

Thiamín 0,95 mg 86 0,58 mg 53

Riboflavín 1,1 mg 79 0,67 mg 48

Niacín 13 mg 81 7,7 mg 48

Vitamín B6 1,4 mg 100 0,85 mg 61

Kyselina listová 188 μg 94 115 μg 57

Vitamín B12 1,5 μg 60 0,92 μg 37

Biotín 30 μg 60 18 μg 36

Kyselina pantoténová 4,8 mg 80 2,9 mg 49

Vitamín K 61 μg 81 37 μg 49

Vápnik 526 mg 66 321 mg 40

Fosfor 517 mg 74 315 mg 45

Draslík 1797 mg 90 1096 mg 55

Železo 10 mg 71 6,2 mg 44

Zinok 6,6 mg 66 4,0 mg 40

Meď 0,71 mg 71 0,43 mg 43

Jód 94,2 μg 63 57,5 μg 38

Selén 34 μg 62 21 μg 38

Horčík 244 mg 65 149 mg 40

Mangán 1,4 mg 70 0,85 mg 43

Sodík 1241 mg *** 757 mg ***

Kyselina linolová 2,6 g *** 1,6 g ***

LR FIGUACTIVE Polievka Spicy Curry
Obsah: 488 g (8 porcí à 61 g)

Vybrané obsiahnuté látky
• vyvážená kombinácia živín
• vegánske bielkoviny z hrachu, fazule a sóje
• hodnotná vláknina zo šupiek psyllia

Mimoriadne vlastnosti
• bez lepku
• bez laktózy
• bez pridaného cukru
• bez palmového oleja
• bez umelých farbív
• bez zvýrazňovačov chuti

Oblasti použitia
• Pre zníženie hmotnosti nahraďte 2 denné jedlá.1

• Pre udržiavanie hmotnosti nahraďte 1 denné jedlo.2

Príprava
1. Do väčšej misky nalejte 350 ml horúcej vody (cca 60 °C).
2. Za stáleho miešania postupne pridávajte 7 polievkových lyžíc polievkového prášku.

LR FIGUACTIVE Polievka Juicy Tomato
Obsah: 488 g (8 porcií à 61 g)

Vybrané obsiahnuté látky
• vyvážená kombinácia živín
• vegánske bielkoviny z hrachu, cícer a fazule
• hodnotná vláknina zo šupiek psyllia

Mimoriadne vlastnosti
• bez lepku
• bez laktózy
• bez pridaného cukru
• bez palmového oleja
• bez umelých farbív
• bez zvýrazňovačov chuti

Oblasti použitia
• Pre zníženie hmotnosti nahraďte 2 denné jedlá.1

• Pre udržiavanie hmotnosti nahraďte 1 denné jedlo.2

Príprava
1. Do väčšej misky nalejte 350 ml horúcej vody (cca 60 °C).
2. Za stáleho miešania postupne pridávajte 7 polievkových lyžíc polievkového prášku.

1 Kontrola hmotnosti: Nahradenie dvoch hlavných denných jedál v rámci nízkokalorickej diéty touto náhradou jedla (LR 
FIGUACTIVE koktejly, polievky a lupienky) prispieva k zníženiu hmotnosti. Na dosiahnutie stanoveného účinku by mali byť 
denne nahradené dve hlavné jedlá.
2 Udržiavanie hmotnosti: Nahradenie jedného hlavného denného jedla v rámci nízkokalorickej diéty touto náhradou jedla 
(LR FIGUACTIVE koktejly, polievky a lupienky) pomáha k udržaniu váhy. Na dosiahnutie uvedeného účinku by malo byť 
každý deň jedno hlavné jedlo nahradené náhradou jedla.

1 Kontrola hmotnosti: Nahradenie dvoch hlavných denných jedál v rámci nízkokalorickej diéty touto náhradou jedla (LR 
FIGUACTIVE koktejly, polievky a lupienky) prispieva k zníženiu hmotnosti. Na dosiahnutie stanoveného účinku by mali byť 
denne nahradené dve hlavné jedlá.
2 Udržiavanie hmotnosti: Nahradenie jedného hlavného denného jedla v rámci nízkokalorickej diéty touto náhradou jedla 
(LR FIGUACTIVE koktejly, polievky a lupienky) pomáha k udržaniu váhy. Na dosiahnutie uvedeného účinku by malo byť 
každý deň jedno hlavné jedlo nahradené náhradou jedla.

*1 porcia = 61 g prášku + 350 ml vody
**Referenčného množstva pre denný príjem (NRV)
***NRV nie je k dispozícii

*1 porcia = 61 g prášku + 350 ml vody
**Referenčného množstva pre denný príjem (NRV)
***NRV nie je k dispozícii

Upozornenie
Prosíme, dbajte na to, aby ste v priebehu Vašej diéty prijímali dostatočné množstvo tekutín (denne 2–3 
litre vody alebo nesladeného čaju). Na dosiahnutie vytúženého výsledku musí byť dodržaný návod na 
prípravu. Súčasťou výživy musia byť aj iné potraviny. Tento produkt je vyrábaný z prírodných zložiek 
a môže obsahovať stopy jadier a šupiek. Dózu pred použitím pretrepte. Skladujte na suchom a chlad-
nom mieste. Po otvorení spotrebujte čo najskôr.

Zloženie: sójový proteínový izolát (28 %), maltodextrín, zemiakové vločky (13 %) (zemiaky (99 %), emulgátor: mono- a 
diglyceridy mastných kyselín; stabilizátor: difosforečnany; extrakt z korenia), inulín (8 %), zmes kari korenia (5 %) (koriander, 
kurkuma, senovka grécka, zázvor, chilli, rasca, kardamóm, nové korenie, ligurček, rímska rasca), vývar (hydrolyzovaný 
kukuričný proteín, soľ, slnečnicový olej), emulgátor: sójové lecitíny; hrachový proteín (3 %), múka z červenej šošovice (3 
%), prírodné aromatické látky, mrkva (2 %), kokosový olej, cibuľa (2 %), fosforečnan draselný, uhličitan vápenatý, pór (1 
%), proteínový izolát bôbu obyčajného (1 %), kuchynská soľ, petržlen (1 %), zázvorový prášok (1 %), hydroxid horečnatý, 
prášok zo šupiek psyllia (1 %), čierne korenie (0,2 %), kyselina L-askorbová, muškátový oriešok, zahusťovadlo: guma 
guar; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý; pyrofosforečnan železitý, oxid zinečnatý, nikotínamid, D-α-tokoferylacetát, síran 
manganatý, D-pantothenát vápenatý, sladidlo: steviol-glykosidy zo stévie; antioxidant: alfa-tokoferol; riboflavín, pyridoxín 
hydrochlorid, thiamín mononitrát, retinylacetát, uhličitan meďnatý, kyselina pteroylmonoglutamová, jodid sodný, seleničitan 
sodný, fylochinón, D-biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín.

Upozornenie
Prosíme, dbajte na to, aby ste v priebehu Vašej diéty prijímali dostatočné množstvo tekutín (denne 2–3 
litre vody alebo nesladeného čaju). Na dosiahnutie vytúženého výsledku musí byť dodržaný návod na 
prípravu. Súčasťou výživy musia byť aj iné potraviny. Tento produkt je vyrábaný z prírodných zložiek 
a môže obsahovať stopy jadier a šupiek. Dózu pred použitím pretrepte. Skladujte na suchom a chlad-
nom mieste. Po otvorení spotrebujte čo najskôr.
Zloženie: paradajkový prášok (35 %), hrachový proteín (30 %), maltodextrín, emulgátor: sójové lecitíny; prírodné aromatic-
ké látky, inulín (3,5 %), vývar (hydrolyzovaný kukuričný proteín, soľ, slnečnicový olej), cibuľa (2 %), prášok zo šupiek psyllia 
(1 %), uhličitan vápenatý, proteínový koncentrát z cícera (1 %), proteínový izolát bôbu obyčajného (1 %), potravinárske 
farbivo: prášok zo šťavy červenej repy; zahusťovadlo: guma guar; okysľujúca látka: kyselina citrónová; oregano (0,8 %), 
bazalka (0,8 %), hydroxid horečnatý, soľ, čierne korenie, kyselina L-askorbová, paprika (0,1 %), nikotínamid, fosforeč-
nan draselný, oxid zinečnatý, D-α-tokoferylacetát, D-pantothenát vápenatý, pyrofosforečnan železitý, síran manganatý, 
antioxidant: alfa-tokoferol; sladidlo: steviol-glykosidy zo stévie; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý; riboflavín, pyridoxín 
hydrochlorid, thiamín mononitrát, retinylacetát, kyselina pteroylmonoglutamová, jodid sodný, fylochinón, D-biotín, uhličitan 
meďnatý, seleničitan sodný, cholekalciferol, kyanokobalamín.
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Výživové hodnoty na 100 g prášku
% NRV** na 

100 g
na porci 
(=1 jídlo)*

% NRV**, na porci 
(=1 jídlo)*

Energia 1605 kJ (382 kcal) 925 kJ (220 kcal)

Tuky 11 g 6,0 g

z toho nasýtené mastné kyseliny 3,6 g 1,6 g

z toho mononenasýtené mastné kyseliny 3,9 g 1,8 g

z toho polynenasýtené mastné kyseliny 2,7 g 2,4 g

Sacharidy 38 g 18 g

z toho cukry 8,6 g 4,8 g

Vláknina 12 g 7,5 g

Bielkoviny 26 g 20 g

Soľ 1,5 g 0,66

Vitamín A 716 μg 90 250 μg 31

Vitamín D 4,8 μg 96 1,7 μg 34

Vitamín E 14 mg 117 12 mg 100

Vitamín C 90 mg 113 32 mg 40

Thiamín 1,0 mg 91 0,53 48

Riboflavín 1,2 mg 86 0,51 36

Niacín 16 mg 100 8,3 mg 52

Vitamín B6 1,2 mg 86 0,57 41

Kyselina listová 192 μg 96 175 μg 88

Vitamín B12 2,3 μg 92 0,81 32

Biotín 42 μg 84 20 μg 40

Kyselina pantoténová 5,6 mg 93 2,0 mg 33

Vitamín K 79 μg 105 37 μg 49

Vápnik 707 mg 88 286 mg 36

Fosfor 1011 mg 144 510 mg 73

Draslík 958 mg 48 845 mg 42

Železo 16 mg 114 7,3 mg 52

Zinok 10 mg 100 3,7 mg 37

Meď 1,2 mg 120 0,76 76

Jód 136 μg 91 54 μg 36

Selén 59 μg 107 21 μg 38

Horčík 300 mg 80 168 mg 45

Mangán 1,8 mg 90 1,2 mg 60

Sodík 586 mg *** 262 mg ***

Kyselina linolová 2,3 g *** 2,0 g ***

LR FIGUACTIVE Lupienky Crusty Raspberry
Obsah: 420 g (12 porcií à 35 g)

Vybrané obsiahnuté látky
• vyvážená kombinácia živín
• vegánske bielkoviny z hrachu, fazule a sóje
• hodnotná vláknina zo šupiek psyllia

Mimoriadne vlastnosti
• bez laktózy
• nízky obsah cukru
• bez palmového oleja
• bez umelých farbív
• bez zvýrazňovačov chuti

Oblasti použitia
• Pre zníženie hmotnosti nahraďte 2 denné jedlá.1

• Pre udržiavanie hmotnosti nahraďte 1 denné jedlo.2

Príprava
1. Do väčšej misky nalejte 300 ml sójového mlieka.
2. Vmiešajte 6 polievkových lyžíc lupienkov a vychutnajte si ich.

1 Kontrola hmotnosti: Nahradenie dvoch hlavných denných jedál v rámci nízkokalorickej diéty touto náhradou jedla (LR 
FIGUACTIVE koktejly, polievky a lupienky) prispieva k zníženiu hmotnosti. Na dosiahnutie stanoveného účinku by mali byť 
denne nahradené dve hlavné jedlá.
2 Udržiavanie hmotnosti: Nahradenie jedného hlavného denného jedla v rámci nízkokalorickej diéty touto náhradou jedla 
(LR FIGUACTIVE koktejly, polievky a lupienky) pomáha k udržaniu váhy. Na dosiahnutie uvedeného účinku by malo byť 
každý deň jedno hlavné jedlo nahradené náhradou jedla.

*1 porcia = 61 g prášku + 300 ml sójového mlieka
**Referenčného množstva pre denný príjem (NRV)
***NRV nie je k dispozícii

Upozornenie
Prosíme, dbajte na to, aby ste v priebehu Vašej diéty prijímali dostatočné množstvo tekutín (denne 2–3 
litre vody alebo nesladeného čaju). Na dosiahnutie vytúženého výsledku musí byť dodržaný návod na 
prípravu. Súčasťou výživy musia byť aj iné potraviny. Tento produkt je vyrábaný z prírodných zložiek 
a môže obsahovať stopy jadier a šupiek. Dózu pred použitím pretrepte. Skladujte na suchom a chlad-
nom mieste. Po otvorení spotrebujte čo najskôr.

Zloženie: ovsené vločky (18 %), hrachový proteín (15 %), celozrnné ryžové lupienky (celozrnná ryžová múka) (10 %), 
horké čokoládové kvapky (kakaová hmota (48 %), cukor, kakaové maslo (6 %), emulgátor: sójové lecitíny) (10 %), sójové 
lupienky (izolát sójového proteínu (70 %), ryžová krupica, sójová múka, soľ) (9 %), kakaové lupienky (ryžová múka, kaka-
ový prášok (7 %), soľ, prírodná aróma) (5 %), slnečnicové ryžové lupienky (slnečnicový proteín (75 %), ryžová múka) (3 %), 
kukuričný dextrín, emulgátor: sójové lecitíny; proteínový izolát bôbu obyčajného (2 %), ľanová múčka (2 %), kúsky malín 
(2 %), kúsky brusníc (2 %), pražené sekané lieskové oriešky (2 %), fosforečnan vápenatý, fosforečnan draselný, prírodné 
aromatické látky, prášok zo šupiek psyllia (1 %), kúsky jahôd (1 %), kúsky jabĺk (1 %), hydroxid horečnatý, okysľujúca látka: 
kyselina citrónová; zahusťovadlo: guma guar; soľ, kyselina L-askorbová, sladidlo: steviol-glykosidy zo stévie; pyrofos-
fát železa, oxid zinečnatý, nikotínamid, D-α-tokoferylacetát, D-pantothenát vápenatý, antioxidant: alfa-tokoferol; uhličitan 
meďnatý, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, síran manganatý, thiamín mononitrát, retinylacetát, kyselina pteroylmonogluta-
mová, jodid sodný, seleničitan sodný, fylochinón, D-biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín.
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Zmes bylín so zeleným čajom na prípravu nálevu
Obsah: 250 g

Oblasti použitia
• zabezpečí denný prísun tekutín, najmä pri dodržiavaní 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. 

Upozornenie
Prosíme, dbajte bezpodmienečne na to, aby ste v priebehu Vašej diéty prijímali dostatočné množ-
stvo tekutín (denne 2-3 litre vody, nesladeného čaju alebo iných nekalorických tekutín). Dodržujte 
zásady pestrej, vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Súčasťou výživy musia byť aj iné 
potraviny. Chráňte pred svetlom, skladujte v chlade a suchu.  

Zloženie: Zelený čaj (20 %), lístky mäty, kôra zo stromu lapacho, lístky žihľavy, rooibos, citrónová tráva, koreň sladkého drievka.

Protein Power Vanilkový nápoj v prášku
Obsah: 375 g

Oblasti použitia 
• prispieva k rastu a udržaniu svalovej hmoty1

• prispieva k normálnej energetickej, bielkovinovej a glykogénovej2 látkovej výmene
• prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí1

Odporúčané dávkovanie
Raz denne zmiešajte jednu odmerku naplnenú po značku (12,5 g prášku) v 125 ml polotučného 
mlieka (1,5 % tuku) alebo v 100 ml vody. Odporúčame pripravovať nápoj v šejkri. Proteínový nápoj 
užívajte 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, kaseinát vápenatý, mliečny proteín, vaječné 
bielka), uhličitan horečnatý, aróma, deliaci prostriedok (oxid kremičitý), sladidlo (sukralóza), vitamín B6, farbivo (betakarotén).

Fiber Boost Nápoj v prášku
Obsah: 210 g

Oblasti použitia
• prispieva k normálnemu metabolizmu makroživín, takže sú bielkoviny, sacharidy a tuky telom 
   lepšie prijímané1

• prispieva k udržaniu glukózy v krvi a znižuje chuť na jedlo1

Odporúčané dávkovanie, príprava
Jedna porcia Fiber Boost denne. Odporúčame užívať medzi dvomi hlavnými jedlami. Rozmiešajte 
dve odmerky naplnené po rysku (1 odmerka = cca 3,5 g) v 200 ml polotučného mlieka bez laktózy 
(1,5 % tuku) alebo vody. Môžete ihneď konzumovať. Na rozmiešanie použite dostatočne veľkú, 
aspoň 300 ml nádobu. Odporúčame pripravovať nápoj v šejkri. 

Upozornenie
Prosíme, dbajte na dostatočný pitný režim. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Dopl-
nok stravy nenahrádzajte pestrou a vyváženou stravou, 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 jadier karobu, guarových jadier a konjakovej múky (95 %), soľ, aróma, sladidlá (steviol-gly-
kosidy), deliaci prostriedok (oxid kremičitý), chlorid chromitý. 

1 Bielkoviny prispievajú k udržaniu a rastu svalovej hmoty a k udržaniu normálneho stavu kostí. 
2 Vitamín B6 prispieva k normálnemu metabolizmu bielkovín a glykogénu a k regulácii hormónov. 
* Referenčné množstvo pre denný príjem (NRV)
** 12,5 g prášku + 125 ml polotučného mlieka (1,5 % tuku)
*** 12,5 g prášku + 100 ml vody 

1 Chróm prispieva k normálnej látkovej výmene makroživín a k udržaniu normálnej hladiny cukru v krvi
* Referenčné množstvo pre denný príjem (NRV)
** 7 g + 200 ml vody
*** 7 g + 200 ml polotučného mlieka bez laktózy (1,5 % tuku) 

Nutričné hodnoty v 100 g % NRV* 
v dennej 
dávke** % NRV*

v dennej 
dávke*** % NRV*

Energetická hodnota (kJ/kcal) 1555/367 437/104 193/46

Tuky 3,3 g 2,4 g < 0,5 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny 2,1 g 1,4 g 0,3 g

Sacharidy 4,3 g 6,5 g 0,5 g

- z toho cukor 2,5 g 6,3 g 0,3 g

Bielkoviny 80 g 14 g 10 g

Soľ 1,5 g 0,34 g 0,19 g

Vitamín B6 3 mg 214 0,4 mg 29 0,4 mg 29

Horčík 700 mg 187 103 mg 27 88 mg 23

Nutričné hodnoty v 100 ml v 1 porcii** % NRV* v 1 porcii*** % NRV*

Energetická hodnota (kJ/kcal) 1086/259 79/19 474/113

Tuky < 0,5 g 0 g 3,2 g

- z toho nasýtené mastné kyseliny 0,2 g 0 g 2 g

Sacharidy 34 g 2,4 g 12 g

- z toho cukor 25 g 1,8 g 12 g

Vláknina 51 g 3,6 g 3,6 g

Bielkoviny 4,2 g < 0,5 g 7,3 g

Soľ 2 g 0,14 g 0,4 g

Chróm 571 µg 40 µg 100 43 µg 108

VIDEO

1 Základné aminokyseliny

Aminokyselina
ve 100 g 
proteinu

-Alanín 4,0 g

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 4,4 g

L-Tryptophan1 1,8 g

L-Tyrosín 3,1 g

L-Valín1 5,8 g

Aminokyselinové spektrum
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KRÁSA
A STAROSTLIVOSŤ 

O PLEŤ A TELO



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 uchá-
dzačov 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 te-
levíznej a tlačenej reklamy. Za krém priemernej kvality potom zaplatíte dvojnáso-
bok, 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 infek-
ciu. 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 podrážde-
ná, šupinatí sa, červenie a stráca veľké množstvo vody.

Aby pokožka celého tela fungovala ako účinný štít, potrebuje dôkladnú starostli-
vosť. 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 štandar-
de kvality. Z našich produktov si vyberie každý.

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 sorti-
mente 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

PRODUKTY 
PRE KRÁSU

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.

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

Vďaka unikátnej kombinácii Aloe Vera a bio extraktov bolo 28  
LR ALOE VIA produktov nahlásených k patentovaniu.

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

ALOE VIA
BRAND FILM
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ŠIROKÝ VÝBER STAROSTLIVOSTI S ALOE VERA OD HLAVY AŽ K PÄTÁM

LR ALOE VIA 
Starostlivosť  
a čistenie tváre

Pre žiarivo krásnu 
pleť

LR ALOE VIA 
Starostlivosť
a očista tela

Pre znateľne hebkú  
pokožku

LR ALOE VIA 
Starostlivosť o vlasy

Pre žiarivé  
a hebké vlasy

LR ALOE VIA 
Starostlivosť pre mužov

Pre sviežu  
a ošetrenú mužskú pokožku

LR ALOE VIA 
Detská starostlivosť

Pre jemne chránenú  
detskú pokožku

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.

Regenerácia a starostlivosť
Vyskúšajte prirodzené regeneračné sily Aloe vera na zvlášť citlivej alebo namáha-
nej pokožke. LR ALOE VIA produkty k pokožke priľnú ako ochranný film, ochladia 
ju, upokoja a dajú impulz k jej regenerácii.

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

LR ALOE VIA
Ochrana proti slnku
Pre zdravú pokožku,  
chránenú proti slnku

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 okam-
žite 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 upoko-

jeniu pokožky

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, Allan-
toin, Potassium Sorbate, Tocopherol, Achillea Millefolium Flower/Leaf/Stem Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Extract, Tara-
xacum 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.

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

TIP ODBORNÍKA

Účinná kombinácia Aloe Vera a 12 vybraných osvedčených 
bylinných extraktov s mnohostranným využitím. Nepostráda-
teľná súčasť domácej lekárničky.

Extrakt z propolisu:  
antibakteriálny  
a antimikrobiálny účinok

Extrakt z koreňa zázvoru: 
zvyšuje prietok krvi,  
stimulačný účinok

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

Extrakt z rebríčka: čistí  
a regeneruje pokožku

Extrakt z červeného  
santalového dreva:  
chladiaci účinok

Extrakt zo šalvie: čistiaci, 
stimulujúci, antioxidačný 
účinok

Extrakt zo smotánky  
lekárskej: osviežujúci,  
regeneračný

Extrakt z boráku  
lekárskeho: čistiaci  
a spevňujúci účinok

Extrakt z tymianu:  
antioxidačný  
a čistiaci účinok

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

Extrakt z harmančeka:  
upokojuje pokožku,  
antiseptický účinok

Extrakt z eukalyptu: čistiaci 
a stimulujúci účinok

LR ALOE VIA 
Špeciálna starostlivosť

Pre pocit zdravej 
pokožky

LR ALOE VIA 
Ústna a zubná
starostlivosť

Pre krásny a zdravý  
úsmev

LR ALOE VIA 
Relaxačná starostlivosť 
s CBD

Pre upokojujúci a intenzívne 
vyživujúci účinok na obzvlášť 
namáhanú pokožku

CBD

LETÁK
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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 Kon-
centrátu 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 starostli-
vosťou 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 Hy-
dratačného 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, alergický-
mi 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, Phe-
noxyethanol, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Allantoin, Lactic Acid, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate.

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 Rege-
neračného krému Dermaintense.

Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin, Cera Alba (Beeswax), Ethylhexyl Stearate, C10-18 Trigly-
cerides, 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 (Sun-
flower) Seed Oil, Hexyl Cinnamal, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Limonene, Potassium Sorbate, Citric Acid, 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 %

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

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 mlie-
ka 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.

Vhodné súvisiace produkty
Vyskúšajte tiež ostatné produkty Aloe Vera Špeciálnej 
starostlivosti: Aloe Vera Hydratačný gélový koncentrát, 
Aloe Vera Ochranný krém s propolisom, Aloe Vera Sprej 
prvej pomoci, Aloe Vera Multifunkčný MSM telový gél ale-
bo Aloe Vera Regeneračný krém Dermaintense.

Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glyceryl Stearate, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Dimethico-
ne, 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 Chi-
nensis (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. 

Obsah: 200 ml
Podiel Aloe vera: 60 %

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

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.

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 ob-
jektívne 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

Patentovaný produkt od októbra 2018
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.

Box pre všetky prípady:

v prípade podráždenia pokožky pomôžu prirodzenej regenerácii pokožky traja LR ALOE VIA špe-
cialisti – navyše s maximálnou starostlivosťou. Špeciálna Box prvej pomoci je ideálny SOS balíček 
pre starostlivosť na doma aj na cesty.

Obsahuje:

Aloe Vera Ochranný krém s propolisom · 100 ml
Aloe Vera Hydratačný gélový koncentrát· 100 ml
Aloe Vera Sprej prvej pomoci v praktickej 150 ml
fľaši (špeciálna veľkosť dostupná iba v boxe)

TIP ODBORNÍKA

Ideálny balíček troch originálnych špeciálnych produktov pre 
hydratáciu a regeneráciu pokožky. Maximálna starostlivosť 
doma aj na cesty.
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Aloe Vera Olejový sprchový gél

Aloe Vera Telový peeling so soľou

Obsah: 200 ml

Predajné argumenty
• Výživný gél pre príjemný zážitok zo sprchovania 
• Pokožku šetrne čistí, upokojuje, hydratuje a chráni 
• Obsahuje Aloe vera a organický olej zo semien konope siateho a CBD

Cieľová skupina: 
  Muži a ženy s veľmi suchou a namáhanou pokožkou.

Vlastnosti:
  Tajomstvo Aloe Vera CBD Sprchového gélu tkvie v špeciálnej kombinácii Aloe Vera a organického 
  oleja zo semien konope Sativa & CBD. Aloe Vera pokožku hydratuje, chladí a osviežuje a zároveň 
  podporuje vlastný regeneračný proces pokožky. Organický olej zo semien konope Sativa & CBD 
  upokojujú podráždenú pokožku a zmierňujú jej podráždenie. Tento Sprchový gél minimalizuje 
  začervenanie kože a pomôže vám zrelaxovať.

Použitie
  Aplikujte denne na vlhkú pokožku ako bežný sprchový gél a opláchnite.

Vhodné súvisiace produkty
  Aloe Vera CBD Telový peeling so soľou

Ingredients: Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-15 Glyceryl Isostearate, Sodium Chloride, 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice, PEG-120 Methyl Sorbate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylexyl Salicylate, Cannabidiol, Lactic Acid, CI 19140 (Yellow 5), CI 61570 (Green 5).

Obsah: 200 ml

Predajné argumenty
• Je obzvlášť jemný k pokožke a pomáha zmierňovať nedokonalosti 
• Obsahuje Aloe vera a organický olej zo semien konope siateho, CBD a morskú soľ,
   ktorá má prirodzene zjemňujúci účinok na pokožku 
• Jemný exfoliačný účinok vďaka morskej soli

Cieľová skupina:
  Muži a ženy s veľmi suchou, miestami až šupinatou pokožkou.

Vlastnosti:
  Aloe Vera Telový peeling sa soľou zvlhčuje, chladí 
  a osviežuje pokožku. Zároveň podporuje kožu vlastnú 
  regeneračný proces. Organický olej zo semien konope 
  Sativa & CBD upokojuje pokožku a zmierňuje jej podráždenie. 
  Morská soľ je prírodná exfoliačná zložka, ktorá pomáha bojovať 
  s nedokonalosťami pokožky a odstraňuje odumreté kožné bunky.

Použitie
  Jemnými krúživými pohybmi rozotrite na vlhkú pokožku
  a potom opláchnite vlažnou vodou.

Vhodné súvisiace produkty
  Aloe Vera Olejový sprchový gél

Ingredients: Sodium Chloride, Caprylic/Capric Triglyceride,
Cannabis Sativa Seed Oil, Parfum (Fragrance),
Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Cetearyl
Isononanoate, Tocopherol, Cannabidiol,
CI 61565 (Green 6).

MADE IN GERMANY

RELAXAČNÁ STAROSTLIVOSŤ S CBD
LR ALOE VIA CBD je nová rada prémiovej starostlivosti s cennými atívnymi zložkami z Aloe vera Barbadensis a Cannabis sativa. Kombinácia Aloe 
vera & organického oleja zo semien konope sativa, zmiešaná s Cannabidiolom (skrátene CBD), má upokojujúci a intenzívne vyživujúci účinok na 
obzvlášť namáhanú pokožku.

Aloe Vera CBD Masážny roll-on
Obsah: 50 ml
Podiel Aloe vera: 20 %

Predajné argumenty
• V kombinácii s masážou uvoľňuje namáhané časti tela, ako sú svaly, kĺby,
   väzy a pokožka
• Hot-Cold-Complex pre stimuláciu mikrocirkulácie a uvoľnenie tkaniva
• Organický olej zo semien Cannabis sativa
• Bio extrakt z kurkumy a kadidla
• Praktický na cesty

Použitie
  Otvorte uzáver proti smeru hodinových ručičiek a jemnými krúživými pohybmi naneste krém
  pomocou roll-onu na namáhané časti tela. Potom uzáver zatvorte a doprajte si upokojujúcu masáž.

  Tip na cesty: Vmasírujte krém do pokožky pomocou uzáveru zatvoreného roll-onu, aby ste si 
  potom nemuseli umývať ruky.

Vlastnosti:
  Organický olej zo semien Cannabis sativa obohatený o CBD vyživuje pokožku, dodáva 
  jej hydratáciu a zaisťuje optimálnu kĺzavosť pri masáži. CBD upokojuje namáhanú pokožku 
  a eliminuje jej začervenanie.
  Aloe vera poskytuje dlhodobú hydratáciu. Zároveň chladí a osviežuje pokožku a podporuje jej 
  proces regenerácie.
  Bio extrakt z kurkumy má antioxidačné, regeneračné a remineralizačné účinky, ktoré sú ideálne 
  pre starostlivosť o namáhanú pokožku.
  Kadidlo sa používa v tradičnej indickej medicíne – ajurvéde – pre úľavu namáhaných kĺbov. 
  Naviac znižuje začervenanie pokožky a uľavuje od svrbenia.

Ingredients: Coco-Caprylate/Caprate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Menthol, Isostearyl Alcohol, C13-15 Alka-
ne, Camphor, Ethylene/ Propy - lene/Styrene Copolymer, Cannabis Sativa Seed Oil, Vanillyl Butyl Ether, Mentha Piperita Oil, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Hybrid Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Boswellia Serrata Gum, Cetearyl Isononanoate, Aloe 
Barbadensis Leaf Extract, Cannabidiol, Curcuma Longa (Tumeric) Root Extract, Butylene/Ethylene/Styrene Copolymer, Toco-
pherol, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate, Limonene, CI 61565 (Green 6)
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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 svieži zubný gél

Aloe Vera  
Zubná pasta sensitive
Obsah: 100 ml
Podiel Aloe vera: 40 %

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

Obsah: 100 ml
Podiel Aloe vera: 43 %

Predajné argumenty
• Zubný gél 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

Vďaka svojej gélovej konzistencii jemne a pritom dôklad-
ne čistí zuby a ďasná. Zanecháva v ústach pocit sviežosti 
a osviežuje dych. Zabraňuje vzniku povlaku a podporuje zdra-
vý stav ďasien.

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

Vhodné súvisiace produkty
Na veľmi citlivé zuby a ďasná odporúča-
me používať Aloe Vera Zubnú pastu sen-
sitive. Po konzumácii jedál pôsobiacich 
negatívne na zubnú sklovinu (víno, citru-
sové ovocie, ovocné šťavy, jogurty, ocot) 
žujte Microsilver Žuvačku s prídavkom an-
tibakteriálneho mikrostriebra.

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

Sklovina je najtvrdšie tkanivo v tele človeka. Každý deň sa však musí brániť mno-
hým útokom, ktoré spôsobuje žuvanie potravy. Môže tak dochádzať k opotrebo-
vaniu zubnej skloviny.

Mnohé potraviny a nápoje, ktoré spájame s modernými stravovacími návykmi (vrátane 
niektorých druhov ovocia, ovocných džúsov a čajov, balzamikového octu, vína a niekto-
rých sýtených nápojov) obsahujú kyseliny, ktoré môžu zubnú sklovinu dočasne zmäkčiť.

Pri čistení zubov môže každým dotykom s povrchom zubov dochádzať k oslabe-
niu a stenčeniu zubnej skloviny. Toto poškodenie zubnej skloviny, spôsobené kyse-
linami obsiahnutými v potravinách a v nápojoch, nazývame erózia zubnej skloviny.

LR Aloe Vera Zubné pasty sú vhodnou pomocou pre tieto prípady.

Mohlo by Vás zaujímať

Aloe Vera  
Hydratačný balzam 
na pery
Obsah: 4,8 g
Podiel Aloe vera: 40 %

Predajné argumenty
• Ľahký, bezfarebný balzam na pery
• 40 % Aloe vera gélu
• Rastlinné oleje
• Zásobuje pery intenzívnou hydratáciou
• Jemná starostlivosť pre hladké, mäkké pery
• Bez parabénov a minerálnych olejov

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

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

Vhodné súvisiace produkty
Na cestách odporúčame používať Žuvačku 
Microsilver Plus.

Ingredients: Aloe Barbadensis Gel, Calcium Carbona-
te, Glycerin, Sorbitol, Potassium Chloride, Silica, Sodium 
Monofluorophosphate, Cocamidopropyl Betaine, Hy-
droxyethylcellulose, Aroma (Flavor), Sodium Saccharin, 
Sodium Hydroxide, CI 42090 (Blue 1), CI 19140 (Yellow 5).

Použitie
Aplikujte podľa potreby priamo na pery.

Účinné zložky
Kombinácie rastlinných olejov, ricínového oleja, jojobové-
ho 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, Eu-
phorbia 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 (Tita-
nium Dioxide).

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 kon-
čeky 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 na-
chádza 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 ne-
zachytávajú, 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).

Vzhľad zdravých a poškodených vlasov Zloženie vlasov

dreň

vrstva vlákien

pokožka

poškodený vlas

zdravý vlas

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 rege-
nerujú. Okrem toho by sa povrchová vrstva vlasov po každom umytí mala spev-
niť, 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 od-
stránili 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. 

SYSTÉM STAROSTLIVOSTI O VLASY LR ALOE VIA NUTRI-
-REPAIR 
Systém starostlivosti o vlasy LR ALOE VIA Nutri-Repair bol vyvinutý ako kom-
plexný 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 vysnívané vlasy, mala by sa používať 
kombinácia všetkých nižšie uvedených produktov:

6564



ŠAMPÓN NA VLASY KONDICIONÉR MASKA NA VLASY ZÁVEREČNÁ KÚRA

NUTRI-OIL-REPAIR-COMPLEX

Kondicionér a vlasová maska vlasom dodá výživu a regeneruje ich zvnú-
tra pomocou špeciálneho komplexu Nutri-Oil-Repair, ktorý využíva silu 7 prí-
rodných olejov:

UMÝVANIE A SPEVNENIE

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

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

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.

PRUŽNOSŤ

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

2.  Účinné látky vyhladia a spevnia 
povrchovú vrstvu vlasov.

DLHODOBÁ OCHRANA

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

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.

OCHRANA PRED VYSOKÝMI 
TEPLOTAMI

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
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Nutri-Oil-Repair-Complex  Nutri-Oil-Repair-Complex

18-MEA regeneračná zložka

Nečistoty / zvyšky tužidla

Provitamín B5

Aloe vera gél

7OILS

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.

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 kondi-
cionérom 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 vlaso-
vým 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 
ako 90 %.

Užívateľská štúdia Dermatest**
V užívateľskej štúdii realizovanej spoločnosťou Dermatest testované osoby po-
tvrdili, že pomocou prípravkov na vlasy LR ALOE VIA Nutri-Repair sa výrazne 
zlepšila pružnosť, lesk a rozčesávanie vlasov. Navyše ocenili aj vôňu: 95 % tes-
tovaných osôb sa páčila.

* Pri kombinovanom použití šampónu, kondicionéra a masky. Potvrdenie biofyzikálnym testovaním 
rozčesateľnosti za vlhka a účinkov proti lámaniu v porovnaní s obvyklým šampónom vykonané spo-
ločnosťou proDERM v januári 2018 
** Užívateľská štúdia so 40 testovanými osobami vykonaná 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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Lesklé, hebké vlasy, ktoré vyzerajú zdravo a sú príjemné na dotyk – LR ALOE VIA starostlivosť o vlasy, Vás osloví kombináciou účinných látok s vyso-
kým 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
na vlasyObsah: 200 ml

Podiel Aloe vera: 45 %

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

Použitie
Pri každom umývaní vlasov naneste do vlhkých vlasov množstvo šampónu veľkosti vlašského ore-
cha, jemne votrite a potom dobre 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 produkty
Aloe Vera Kondicionér, Aloe Vera Maska na vlasy, 
Aloe Vera Záverečná kúra.

Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Sodi-
um 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 Hydroxypro-
pyltrimoniumChloride, 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 Palmi-
tate, CI 19140 (Yellow 5), CI 61570 (Green 6), CI 42090 (Blue 1).

Obsah: 200 ml
Podiel Aloe vera: 15 %

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 po ich dĺžke a do končekov množstvo kondici-
onéru 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 mas-
kou pre hĺbkovú obnovu. Pre špeciálnu ochranu pred 
horúčavou používajte aj Záverečnú kúru.

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

Ingredients: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetyl Alco-
hol, Stearamidopropyl Dimethylamine, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Di-
methicone, 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, Ethylhexylgly-
cerin, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, 
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Ros-
marinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Bambusa Vulgaris Leaf 
Extract, Linalool, Benzyl Salicylate, Lactic Acid, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate.

Aloe Vera Nutri-Repair Maska na vlasy
Obsah: 200 ml
Podiel Aloe vera: 15 %

Predajné argumenty
• S 15 % Aloe vera gélom a komplexom Nutri-Oil-Repair zo 7 olejov
•  Vlasy vyživí a regeneruje od korienkov, vyplní póry, vlasom vráti pevnosť
   a dlhodobo ich chráni pred lámaním
• Používa sa 1-2x týždenne namiesto kondicionéru

Použitie
Podľa potreby pre prevenciu poškodzovania vlasov 1-2x týždenne votrite namiesto kondicioné-
ra 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, Glycerin, Stearamidopropyl Dimethylamine, Cetearyl 
Alcohol, Phenoxyethanol, Citric Acid, Polyquaternium-37, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Parfum (Fragrance), Behen-
trimonium Methosulfate, Amodimethicone, C10-40 Isoalkylamidopropylathyldimonium Ethosulfate, Cocos Nucifera (Coconut) 
Oil, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Argania Spinosa Kernel Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, 
Persea Gratissima (Avocado) Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Trideceth-12, Cetrimonium Chloride, Cyclotetrasiloxane, 
Bambusa Vulgaris Leaf Extract, Cyclopentasiloxane, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Linalool, Benzyl Salicylate, 
Sodium Benzoate, Lactic Acid, Potassium Sorbate.

Aloe Vera Nutri-Repair Závěrečná kúra
Obsah: 150 ml
Podiel Aloe vera: 60 %

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
Pred úpravou vlasov teplom (napr. fénovaním alebo žehlením) nastriekajte na umyté vlasy. Neo-
plachujte. 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, PEG-
40 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 Vul-
garis Leaf Extract, Isoeugenol, Iodopropynyl Butylcarbamate.
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Aloe Vera 4v1
Šampón na telo,
tvár, vlasy a fúzy
Obsah: 250 ml
Podiel Aloe vera: 15 %

Prodejní argumenty
• 15 % Aloe vera gelu
• Univerzálny šampón pre rannú sviežosť.
• Čistí a osviežuje celé telo vďaka
   Aloe Vera a chmeľu

Men’s Essentials
Všetko, čo muž potrebuje pre každodennú starostlivosť! Je pre vás dôležité dostať zo seba vždy 
to najlepšie? S týmto ošetrujúcim balíčkom zo seba dostanete maximum! Funkčná starostlivosť 
pre skutočných mužov s revitalizujúcim organickým chmeľovým extraktom, zvlhčujúcou Aloe vera 
a mužnou drevitou vôňou.

Chmeľ – skutočne všestranný talent!
Organický chmeľový extrakt je v kozmetike známy svojimi upokojujúcimi vlastnosťami pri starost-
livosti o pokožku. Vysoký obsah flavonoidov ponúka všestrannú ochranu proti voľným radikálom. 
Zložky kaempferol a quercetín majú silné antioxidačné účinky a zabezpečia jemnú a ošetrenú 
pokožku. Chmeľ upokojuje tiež pokožku hlavy a dodáva vlasom pevnosť a bohatosť.

Vhodné súvisiace produkty:
Aloe Vera 2v1 Stylingový balzam, Aloe Vera 2v1 Olej na tvár a fúzy, Aloe Vera Antistresový krém

Ingredients: Aqua (Water), MIPA-Laureth Sulfate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cocamidopropyl Betaine, PEG-15 Glyceryl 
Isostearate, Panthenol, Polyquaternium-10, Glycerin, Propylene Glycol, Humulus Lupulus (Hops) Extract, Tocopherol, Sodium 
Lauroyl Glutamate, Sodium Chloride, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum (Fragrance), Citric Acid, Sodium Benzoa-
te, Potassium Sorbate, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Lactic Acid, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Sodium Acetate, 
Isopropyl Alcohol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate.

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 2v1 Balzam pre tvarovanie vlasov a fúzov
Obsah: 50 ml
Podíl Aloe vera: 15 %

Prodejní argumenty
• Perfektný štýl pre účes a fúzy
• Pomáha tvoriť a hydratovať
• s Aloe vera a chmeľom

Chmeľ – skutočne všestranný talent!
Organický chmeľový extrakt je v kozmetike známy svojimi upokojujúcimi vlastnosťami pri 
starostlivosti o pokožku. Vysoký obsah flavonoidov ponúka všestrannú ochranu proti voľ-
ným radikálom. Zložky kaempferol a quercetín majú silné antioxidačné účinky a zabezpečia 
jemnú a ošetrenú pokožku. Chmeľ upokojuje tiež pokožku hlavy a dodáva vlasom pevnosť 
a bohatosť.

Vlastnosti
Stylingový balzam na vlasy a fúzy 2v1 dodáva vlasom pevnosť a stará sa o ne. Zároveň 
pomáha vlasy aj fúzy upraviť do požadovaného tvaru. Obsahuje 15% Aloe Vera a extrakt z 
organického chmeľu, ktorý skrotí krepaté vlasy, hydratuje a pomáha vlasy lepšie rozčesať. 
Zabraňuje vypadávaniu vlasov a dodáva lesk. Vďaka tomuto balzamu vyzerajú fúzy a vlasy 
prirodzene.

Ingredients: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, VP/VA Copolymer, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/
Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Caprylic/Capric Triglyceride, Squalane, Glycerin, Panthenol, Humulus 
Lupulus (Hops) Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, Apigenin, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Po-
lysorbate 60, Hexyl Cinnamal, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Salicylate, Lactic Acid, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Citric Acid, Oleanolic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Aloe Vera 2v1 Olej na tvár a fúzy
Obsah: 30 ml

Prodejní argumenty
• Hebkosť pre pokožku a fúzy
• Vďaka Aloe vera a chmeľu chráni
   pokožku tváre a fúzov pred stratou hydratácie.

Chmeľ – skutočne všestranný talent!
Organický chmeľový extrakt je v kozmetike známy svojimi upokojujúcimi vlastnosťami pri starost-
livosti o pokožku. Vysoký obsah flavonoidov ponúka všestrannú ochranu proti voľným radikálom. 
Zložky kaempferol a quercetín majú silné antioxidačné účinky a zabezpečia jemnú a ošetrenú 
pokožku. Chmeľ upokojuje tiež pokožku hlavy a dodáva vlasom pevnosť a bohatosť.

Vlastnosti
Olej na tvár a fúzy 2v1 sa stará o pokožku a vlasy, čím zmierňuje svrbenie a zanecháva pleť hladkú 
a na pohľad dobre upravenú. Obsahuje Aloe Vera, organický chmeľový extrakt a výživné oleje ako 
arganový, mandľový, jojobový a slnečnicový, ktorý chráni pokožku a vlasy pred stratou hydratácie. 
Dodáva vlasom a fúzom silu a prirodzený lesk.

Ingredients: C13-15 Alkane, Isostearyl Isostearate, Argania Spinosa Kernel Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) 
Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Parfum (Fragrance), Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Humulus Lupulus (Hops) Extract, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Glycine Soja 
(Soybean) Oil, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Limonene.
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Aloe Vera Upokojujúca pena na holenie
Obsah: 200 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

Použitie
Pred použitím potraste. Naneste malé množstvo priamo na navlhčenú pleť a dôkladne rozotrite. 
Fúzy ohoľte a pleť opláchnite vodou.

Vlastnosti
Upokojujúca pena na holenie pre jemné a zároveň efektívne a hladké oholenie. Počas holenia pleť 
zvlhčuje a znižuje tak riziko podráždenia kože. Obsahuje 30% Aloe vera.

Vhodné súvisiace produkty
Optimálnym doplnkom je Aloe Vera Balzam po holení.

Ingredients: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Stearic Acid, Glycerin, Triethanolamine, Propane, Butane, Cetea-
reth-12, Palmitic Acid, Potassium Hydroxide, Polyquaternium-11, Bis-PEG-15 Methyl Ether Dimethicone, Allantoin, Isoobuta-
ne, Parfum (Fragrance), Lactic Acid, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Aloe Vera Upokojujúci gél na holenie
Obsah: 150 ml
Podiel Aloe vera: 30 %

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
Jednoducho naneste malé množstvo gélu priamo na pokožku, napeňte trochou vody a vmasírujte 
do pokožky, respektíve do fúzov.

Vlastnosti
Upokojujúci gél na holenie na každodenné holenie. Zmäkčňuje fúzy, čím uľahčuje ich odstránenie. 
Hydratuje a zabraňuje podráždeniu pokožky. Gél je obzvlášť účinný.

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, Iso-
butane, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Allantoin, Phenoxyethanol, Hydroxyethylcellulose, Parfum (Fragrance), Hydroxyisohexyl 
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, PEG-14M, Sodium Chloride, Sodium Sulfate, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamate, Alpha-I-
somethyl Ionone, Linalool, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1), CI 28440.

Aloe Vera Balzám po holení
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

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

Účinné zložky
Biely čaj vzniká spracovaním prvých, ešte nerozvinutých, čajových lístkov rastliny Camellia sinen-
sis. Mladé čajové lístky majú hebké striebristo-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 púčikov.

Vlastnosti
Jemná a šetrná starostlivosť po holení. Znižuje podráždenie pokožky po holení, upokojuje pokožku a 
dodáva jej vlhkosť. Poskytuje príjemne osviežujúci pocit. Obsahuje 50% Aloe Vera a organický 
extrakt z bieleho čaju, ktorý dokonale vyživuje pokožku po holení.

Vhodné súvisiace produkty
Optimálnym doplnkom je Aloe Vera Antistresový krém.

Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (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), Ethylhexyl-
glycerin, Lactic Acid, Citric Acid, Potassium Sorbate, Camellia Sinensis 
Leaf Extract, Sodium Benzoate, Linalool, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Citronellol, Sorbic Acid.

Aloe Vera Antistresový krém
Obsah: 100 ml
Podiel Aloe vera: 50 %

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

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

Vlastnosti
Krémová starostlivosť na tvár pre mužov s bohatou ošetrujúcou receptúrou obsahujúcou vitamíny 
A a E. Osviežuje unavenú pleť a dodáva jej novú energiu. Vďaka obsahu 50% Aloe vera pokožku 
intenzívne hydratuje a zanecháva ju na pohľad vitálnejšiu. Organický extrakt z bieleho čaju pleť 
revitalizuje a príjemne ju vyživuje.

Vhodné súvisiace produkty
Ideálny v kombinácii s Aloe Vera Upokojujúcou penou na ho-
lenie a Aloe Vera Balzamom po holení.

Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Ethylhexyl Stea-
rate, 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 Carboxal-
dehyde, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Ethyl Oleate, Ethyl Linoleate, Ethyl 
Linolenate, Sodium Benzoate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Eugenol, 
Limonene, Sorbic Acid.
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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 re-
generujú. 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.

Príčiny zaparenín u dojčiat
•  Pôsobenie moču – vlhké a teplé prostredie v plienke narušuje ochrannú funk-

ciu 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, pra-
cích 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 natrite 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.

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, Hydrogena-
ted Polyisobutene, Octyldodecanol, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Phenoxyethanol, Magnesium Sulfate, Trimethoxycaprylylsilane, 
Magnesium Stearate, Panthenol, Chondrus Crispus (Carrageenan), Aqua (Water), Ethylhexylglycerin, PPG-5-Ceteth-10 Phos-
phate, 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.

Aloe Vera Baby Jemný krém na obličej a tělo
Obsah: 100 ml
Podíl Aloe vera: 40 %

Prodejní argumenty
• Extra jemný a lehký krém pro citlivou pokožku
• 40 % Aloe vera gelu
• Extrakt z bio měsíčku a panthenol
• Podporuje přirozenou kožní bariéru a chrání pokožku před ztrátou hydratace
• Hydratuje, ošetřuje a uklidňuje
• Bez parfémových olejů

Použití
Po umytí aplikujte jako následnou péči vmasírováním do dětské pokožky.

Vhodné související produkty
Aloe Vera Baby Jemný ochranný krém a Aloe Vera Baby Jemná umývacia emulzia a šampón

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.

Aloe Vera Baby Jemná mycí emulze a šampon
Obsah: 250 ml
Podíl Aloe vera: 30 %

Prodejní argumenty
• Extra jemná, krémová mycí emulze pro citlivou pokožku
• 30 % Aloe vera gelu
• Extrakt z bio měsíčku a sójový olej
• Jemné a šetrné čištění chrání citlivou pokožku před vysušením
• Bez sulfátů a parfémových olejů
• Neštípe do očí

Použití
Aplikujte malé množství Aloe Vera Baby Jemné mycí emulze na měkkou žínku a opatrně čistěte 
dětskou pokožku. 

Vhodné související produkty
Aloe Vera Baby Jemný ochranný krém a Aloe Vera Baby Jemný krém na tvár a telo 

Ingredients: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Lauroyl 
Methyl Isethionate, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Glycerin, 
Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chlo-
ride, Glycine Soja (Soybean) Oil, Sodium Chloride, Sodium Cocoyl Isethiona-
te, Sodium Levulinate, Citric Acid, Sodium Anisate, Hydrogenated Coconut 
Acid, Sodium Benzoate, Calendula Officinalis Flower Extract, Sodium Isethi-
onate, Lactic Acid, Potassium Sorbate, Sorbic Acid.

TIP

Radu Baby care od LR ocení každý rodič, ktorý chce pre svoje dieťa to najlepšie. Podráždený zadoček a zapareniny po používaní plienok trápia každého rodiča. Prevencia je základ a tým je aj Aloe 
vera Baby jemný ochranný krém. Vďaka tomuto krému bude pokožka Vášho dieťatka stále hydratovaná a chránená práve pre vysoký obsah Aloe vera a extraktu z bionechtíka. Zinok a panthenol 
pokožku upokojí a regeneruje.

Rada Baby care je špeciálne navrhnutá pre najcitlivejšiu pokožku, akú majú deti. Jemná umývacia emulzia, krém na telo a tvár či krém na podráždený zadoček pri plienkach ocení každý rodič, 
ktorý chce pre svoje dieťa to najlepšie. Podporujú regeneráciu, hydratáciu, upokojujú pokožku, šampón je obzvlášť vhodný na jemné vlásky vďaka extra šetrnému zloženiu. Hravá zubná pasta 
zaujme deti svojim vzhľadom a rodičov poteší zloženie, vďaka ktorému budú zúbky, ale aj ďasná chránené pred zubným kazom.
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Aloe Vera Magicky trblietavý zubný gél
Obsah: 50 ml
Podiel Aloe vera: 38 %

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

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 vy-
pláchnite. 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 priľne 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).
.

Aloe Vera 
3in1 Šampón, kondicionér & sprchový gél
Obsah: 250 ml
Podiel Aloe vera: 30 %

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 spôso-
buje 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.

Cieľová skupina
Pre deti od 3 do 12 rokov.

AHOJ!  
VOLÁM SA  

TOM – 
s mojou zubnou 

pastou budeš mať 
zuby silné ako tiger!

AHOJ! SOM ANDY  
a so mnou sa ti   

sprchovanie bude páčiť!

Vhodné súvisiace produkty
Aloe Vera Baby Jemný krém na tvár a telo, Aloe Vera Hydra-
tačný telový balzam, Aloe Vera Sprej prvej pomoci

Ingredients:  Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Lauroyl 
Methyl Isethionate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Panthenol, PEG-120 
Methyl Glucose Trioleate, Glyceryl Oleate, Coco-Glucoside, Parfum (Fragran-
ce), Sodium Chloride, Polyquaternium-10, Trisodium Ethylenediamine Disucci-
nate, Prunus Persica Fruit Extract, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides 
Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Propanediol, Isopropyl Alcohol, Potassium 
Sorbate, Citric Acid, Sodium Acetate, Lactic Acid, Sodium Benzoate.

7776



STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
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
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

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.

Vhodné súvisiace produkty
Odporúčame kombinovať so Zjemňujúcim očným 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), Octyldodecyl Myristate, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Glycerin, Oc-
tocrylene, 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 Ca-
nola 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, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Citronellol, Eugenol, Limonene, Sorbic Acid, CI 61570 (Green 5), CI 19140 (Yellow 5).

Aloe Vera Regeneračný nočný krém
Obsah: 50 ml
Podiel Aloe vera: 50 %

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 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 sta-
rostlivosť. 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 s Multi-aktívnym denným krémom a Jemným očným krémom z radu 
LR ALOE VIA.

Výrobok prihlásený k patentovaniu: DE 10 2010 030 654.1

Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Cetearyl Isononanoate, Dimethicone, Isopropyl Isostearate, Squ-
alane, Cetearyl Alcohol, Ethylhexyl Palmitate, Glycerin, Isostearyl Hydroxystearate, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, 
Cetearyl Glucoside, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Phenoxyethanol, PEG-6 Isostearate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Lecithin, Pentylene Glycol, Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, Parfum (Fragrance), Sodium Hydroxide, 
Ethylhexylglycerin, Polysorbate 20, Alcohol, Retinol, Lactic Acid, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Lina-
lool, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Potas-
sium Phosphate, Citronellol, Eugenol, Limonene, Sorbic Acid, CI 61570 (Green 5).

Aloe Vera Zjemňujúci očný krém
Obsah: 15 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 svieža
• 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, Alumi-
num Starch Octenylsuccinate, Sorbitol, Glyceryl Stearate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Phenoxyethanol, Ar-
ginine, 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), Bio-
saccharide Gum-1, Steareth-20, Lactic Acid, Lecithin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, N-Hydroxysuccini-
mide, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, 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.

Aloe Vera Hydratačný krémový gél
Obsah: 50 ml
Podiel Aloe vera: 50 %

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

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/So-
dium 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, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Eugenol, Limo-
nene, 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 pokož-
ku. Tie spôsobujú okrem iného suchú, unavenú a nečistú pleť. Predčasné starnutie a hlboké vrás-
ky 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.

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 voľ-
né 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. Ide 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.

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 Sulfoa-
cetate, 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, Diso-
dium Phosphate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Potassium Sorbate, Limonene, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1)

Aloe Vera Hydratačná pleťová maska
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

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 od-
stráňte vatovým tampónom navlhčeným pleťovou vodou či tonikom.

Vhodné súvisiace produkty
K vyčisteniu pleti odporúčame použiť Aloe Vera Rozjasňujúcu pleťovú vodu alebo Aloe Vera Har-
monizujúce čistiace mlieko. Pre osvieženie pleti je vhodný Aloe Vera Hydratačný krémový gél. Ako 
záverečnú starostlivosť odporúčame Aloe Vera Multi-aktívny denný krém.

Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glycerin, Ethylhexyl Stearate, Dicaprylyl Ether, Squalane, Silica, 
Xylitylglucoside, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Olus (Vegetable) Oil, Sodium Polyacryla-
te, Anhydroxylitol, Tocopheryl Acetate, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Tocopherol, Xylitol, Panthenol, Alcohol, Parfum 
(Fragrance), Titanium Dioxide, Glycosphingolipids, Hordeum Vulgare Extract, Phenoxyethanol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acryla-
te Crosspolymer, 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, Benzyl Salicylate.

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

Aloe Vera Pleťový peeling
Obsah: 75 ml
Podiel Aloe vera: 50 %

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

Použitie
Naneste primerané množstvo Aloe Vera Pleťového peelingu na vlhkú pleť a masírujte jemnými krú-
živými 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. 

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 Hydrogena-
ted 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, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magne-
sium Chloride, Magnesium Nitrate, CI 77289 (Chromium Hydroxide Green).
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Aloe Vera Rozjasňujúca pleťová voda
Obsah: 200 ml
Podiel Aloe vera: 50 %

Predajné argumenty
• 50 % Aloe vera gélu
• Bio výťažok z divokej ruže
• Zbavuje póry zvyškov make-upu a každodenných nečistôt
• Čistí, upokojuje a osviežuje pokožku
• Hydratuje
• Vhodná pre všetky typy pleti

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), Ethylhexylglyce-
rin, Lactic Acid, Macrocystis Pyrifera (Kelp) Extract, Hydrolyzed Ve-
getable Protein, Rosa Canina Fruit Extract, PVP, Citric Acid, Linalool, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, 
Benzyl Salicylate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Biotin, Al-
pha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Eugenol, Limonene.

Aloe Vera Harmonizujúce čistiace mlieko
Obsah: 200 ml
Podiel Aloe vera: 50 %

Predajné argumenty
• 50 % Aloe vera gélu
• Bio výťažok z divokej ruže
• Jemne pleť čistí a zbavuje ju make-upu a nečistôt
• Zachováva prirodzenú hydratáciu pokožky
• Vhodné tiež pre suchú a citlivú pleť

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 sta-
rostlivosť 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 (Frag-
rance), Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Macrocystis Pyrifera 
(Kelp) Extract, Hydrolyzed Vegetable Protein, Rosa Canina Fruit 
Extract, PVP, Citric Acid, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclo-
hexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Biotin, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Citronellol, Eugenol, Limonene.

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 jed-
norazovému 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 Regene-
račný nočný krém.

Ingredients: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Gel, Isopropyl Palmitate, Glycerin, Phenoxyethanol, Ceteth-20, Glyceryl Steara-
te, Potassium Sorbate, Stearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Tocopheryl 
Acetate, Parfum (Fragrance), Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Jasminum Officinale (Jasmine) Flower Extract, Benzyl Sali-
cylate, Citronellol, Eugenol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cy-clohexene Carboxaldehyde, Alpha-Is-
omethyl Ionone.

Aloe Vera Jemná čistiaca pena
Obsah: 150 ml
Podiel Aloe Vera: 50 %

Predajné argumenty
•   jemne čistí pleť, odstraňuje make-up a nečistoty
•   zanecháva pokožku sviežu a revitalizovanú
•   nevysušuje pokožku
•   s organickým extraktom z divokej ruže
•   pre normálnu, mastnú a zmiešanú pleť

Použitie
Ráno a večer aplikujte na navlhčenú pokožku tváre, jemne vmasírujte a opláchnite.

Vhodné súvisiace produkty
Pre intenzívne čistenie odporúčame kombinovať s Aloe Vera Pleťovým peelingom a Aloe Vera Magic 
Bubble Mask. Následne odporúčame použiť ráno hydratačnú starostlivosť, napr. Aloe Vera Multi-aktív-
ny denný krém alebo v lete napr. ľahký Aloe Vera Hydratačný krémový gél. Po večernom čistení by 
nemal chýbať Aloe Vera Regeneračný nočný krém, ktorý pokožku vyživí a pomôže ju zregenerovať.

Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, PEG-6 Caprylic/ Capric Glycerides, Gly-
cerin, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Panthenol, 
Parfum (Fragrance), Rosa Canina Fruit Extract, Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Potassium Sorbate, Lactic 
Acid, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol
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STAROSTLIVOSŤ O TELO
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
Obsah: 200 ml
Podiel Aloe vera: 69 %

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

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, Acryla-
tes/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopherol, Parfum (Fragrance), Magnolia Biondii Flower Extract, Sodium Hydroxide, 
Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Hexyl Cinnamal, Limonene, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Hydroxyisohexyl 
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Geraniol.

Aloe Vera Regeneračná starostlivosť
o chodidlá
Obsah: 100 ml
Podiel Aloe vera: 30 %

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
Vmasírujte dostatočné množstvo krému do pokožky čistých nôh až do úplného vstrebania. Apli-
kujte 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 Alco-
hol, 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 Ex-
tract, 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 Carragee-
nan, Citric Acid, Tocopherol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Aloe Vera Tvarujúci telový gél
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

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 pokožka vyzerá viditeľne vyhladenejšie a pevnejšie
* Vedecké štúdie uskutočnené inštitútom Dermatest v marci 2017 na 20 respondentkách pri každodennom použití v oblasti brucha.

Vhodné súvisiace produkty
Pre následnú starostlivosť použite Aloe Vera Jemný krém alebo Aloe Vera Hydratačný telový balzam.

Ingredients: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hydrogenated Polydecene, Butylene Glycol, Cyclopentasiloxane, Globularia 
Cordifolia Callus Culture 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, Phe-
noxyethanol, Ethylhexylglycerin, Trideceth-10, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, 
Lactic Acid, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Citric Acid, Potassium Sorbate, CI 61570 (Green 5), CI 19140 (Yellow 5).

Aloe Vera Korekčný telový krém
Obsah: 200 ml
Podiel Aloe vera: 30 %

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 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, Cete-
aryl 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 Extra hustý krém na rukyAloe Vera Jemný krém na ruky
Obsah: 75 ml
Podiel Aloe vera: 40 %

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

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 sta-
rostlivosť. 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 „prí-
rodný 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-Cyclo-
hexene Carboxaldehyde, Sodium Benzoate, Hexyl Cinnamal, Lactic Acid, Limonene, Sorbic Acid, Citric Acid, Citronellol, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Geraniol.

Obsah: 75 ml
Podiel Aloe vera: 35 %

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

Aloe Vera Jemný Krém na ruky šľachtí, vyživuje a upokojuje namáhané ruky každý deň. Kombiná-
cia 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, Potassium Sorbate, Citric Acid, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehy-
de, Sodium Benzoate, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Linalool, Sorbic Acid.

Aloe Vera Vitalizačný sprchový gél
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

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, Phe-
noxyethanol, Carbomer, Panthenol, Sodium Hydroxide, To-
copheryl Acetate, Allantoin, Sodium Polyacrylate, Tocophe-
rol, Calendula Officinalis Flower Extract, Parfum (Fragrance), 
Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Hydroxyisohexyl 
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Sodium Benzoate, Hexyl 
Cinnamal, Lactic Acid, Limonene, Sorbic Acid, Citric Acid, 
Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Geraniol.

Aloe Vera Vlasový a telový šampón
Obsah: 250 ml
Podiel Aloe vera: 35 %

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 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-Lau-
reth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-15 Glyceryl Isostearate, 
Sodium Lauroyl Glutamate, Sodium Chloride, Panthenol, Glyceryl Ole-
ate, Coco-Glucoside, Polyquaternium-10, Citric Acid, Sodium Ben-
zoate, Parfum (Fragrance), Glycerin, Potassium Sorbate, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Phyllostachis 
Bambusoides Leaf Extract, Ethylhexyl Salicylate, Lactic Acid, Geraniol, 
Linalool, Benzyl Benzoate, Eugenol, Tocopherol, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate, Lecithin, Isopropyl Alcohol, Hexyl Cinnamal, Limo-
nene, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Ascorbyl Palmitate, CI 19140 (Yellow 5), CI 
42090 (Blue 1).
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Aloe Vera Ochranný deo roll-on
Obsah: 50 ml
Podiel Aloe vera: 15 %

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

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

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, Stea-
reth-21, Phenoxyethanol, Glycerin, Farnesol, Ethylhexylglycerin, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal, Lactic Acid, Citric Acid, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Extract, Sodium Benzoa-
te, Potassium Sorbate, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Geraniol, Benzyl Benzoate, Eugenol, Citral, Benzyl Alcohol.

Aloe Vera Jemný krém
Obsah: 100 ml
Podiel Aloe vera: 35 %

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

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: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Stearate, Ethylhexyl Stearate, Cetearyl Alcohol, Glyce-
rin, 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, Ethyl-
hexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Panthenol, Magnolia Biondii Flower Extract, Lactic 
Acid, Hexyl Cinnamal, Limonene, Citric Acid, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Geraniol.

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, Lactic Acid, Calendula Officinalis Flower Extract, Sodium Hydroxi-
de, 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
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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

minút

50

III • ľahko nahnedlý tón farby pleti
• hnedé vlasy

Výnimočné  
spálenie,
relatívne rýchle zhnednutie

20 - 30 minút 30

IV • zhnednutá pleť
• tmavé vlasy

Žiadne spálenie,
rýchle a trvalé zhnednutie

40 minút 30

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.

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 
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.

Mohlo by Vás zaujímať

Aloe Vera Sun SPF 50 Opaľovací krém
Obsah: 75 ml
Podiel Aloe vera: 40 %

Prodejní argumenty
• Rýchlo sa vstrebávajúci krém s SPF 50
• 40 % Aloe vera a bio ananásový extrakt
• Vhodný pre svetlý typ pleti

SPF 50 je vysoká ochrana proti slnku pre citlivé typy pleti!

Krásne počasie volá, taška na kúpanie je zbalená! Premýšľali ste aj o ochrane pred slnkom? 
Ľudia s citlivou pokožkou náchylnou k spáleniu a deti potrebujú bezpečnú ochranu pred slnkom 
s najvyšším možným slnečným faktorom. Ideálny spoločník v horúcich letných dňoch: Aloe Vera 
Sun Lotion SPF 50.

Vďaka vysokému slnečnému faktoru a 40 % Aloe Vera chráni Aloe Vera Sun Lotion SPF 50 citlivú 
pokožku v horúcich letných dňoch. Ananás je známy tým, že jeho enzýmy, minerály a vitamíny 
môžu pomáhať pri regenerácii pokožky.

Tieto inovatívne dry-touch textúry zaisťujú, že mlieko sa rýchlo vstrebáva, nelepí a nezanecháva 
biele stopy na pokožke.

Aplikujte najmenej 30 minút pred opaľovaním. V prípade potreby znovu použite.

Ochranný slnečný faktor udáva, o koľko dlhšie sa teoreticky môžete opaľovať s konkrétnym kré-
mom/výrobkom, bez toho, aby ste sa spálili

Môžete sa spoľahnúť na: SPF ×(krát) vlastná ochrana. Napríklad ak je vaša doba vlastnej ochrany 
5 minút, vypočítate: 20 × 5 minút = 100 minút. Dôležité: Každý typ pleti je iný, rovnako ako slnečné 
žiarenie. Produkt nenahrádza slnečník, tričko ani slnečný klobúk.

Aby ste sa chránili pred dlhodobým poškodením slnkom, mali by ste používať plnú ochranu proti 
slnku a chodiť častejšie do tieňa.

Ingredients: Aqua (Water), Ethylhexyl Methoxycinnamate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Salicylate, 
Isopropyl Palmitate, Alcohol denat., Aluminum Starch Octenylsuccinate, Dicaprylyl Carbonate, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl 
Triazone, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Sodium Stearoyl Glutamate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Pow-
der, Phenoxyethanol, Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, Glycerin, Parfum (Fragrance), Ananas Sativus Fruit Ex-
tract, Decyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Hexyl Cinnamal, Sodium Laureth Sulfate, Propylene 
Glycol, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Limonene.

Aloe Vera Sun SPF 50 Anti-aging opaľovací fluid
Obsah: 50 ml
Podiel Aloe vera: 40 %

Predajné argumenty
• Opaľovací fluid s SPF 50 
• 40% Aloe vera a bio ananásový extrakt 
• Slnečná ochrana a starostlivosť proti starnutiu v jednom 
• Pre chránenú, pevnú a pružnú pokožku

Ochrana pred slnkom s účinkom proti starnutiu

Očakávate od slnečného mlieka viac ako len ochranu pred slnkom? Aloe Vera krém proti star-
nutiu s SPF 50 a 40% Aloe vera je ochrana proti slnku a starostlivosť proti starnutiu v JEDNOM! 
Kombinácia peptidov s preukázaným účinkom proti starnutiu podporuje vlastnú tvorbu kolagénu 
a elastínu v pokožke a dodáva pokožke hladký vzhľad. Ananás je známy tým, že jeho enzýmy, 
minerály a vitamíny môžu pomáhať pri regenerácii pokožky.

Tieto inovatívne dry-touch textúry zaisťujú, že tekutina sa rýchlo vstrebáva, nesvieti, nelepí a ne-
zanecháva biele stopy na koži.

Použitie:
Aplikujte najmenej 30 minút pred opaľovaním. V prípade potreby znova použite. 
 
Ochranný slnečný faktor udáva, o koľko dlhšie sa teoreticky môžete opaľovať s konkrétnym 
krémom/výrobkom bez toho, aby ste sa spálili 
 
Môžete sa spoľahnúť na: SPF *(krát) vlastná ochrana. Napríklad ak je vaša doba vlastnej ochra-
ny 5 minút, vypočítate: 20 * 5 minút = 100 minút. Dôležité: Každý typ pleti je iný, rovnako ako 
slnečné žiarenie. Produkt nenahrádza slnečník, tričko ani slnečný klobúk. 
 
Aby ste sa chránili pred dlhodobým poškodením slnkom, mali by ste používať plnú ochranu proti 
slnku a chodiť častejšie do tieňa.

Ingredients: Aqua (Water), Ethylhexyl Methoxycinnamate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Salicylate, 
Dicaprylyl Carbonate, Alcohol denat., Cyclopentasiloxane, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Isopropyl Palmitate, Glycerin, 
Ethylhexyl Triazone, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Nylon-12, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, 
Phenoxyethanol, Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, Sodium Stearoyl Glutamate, Butylene Glycol, Decyl Gluco-
side, Xanthan Gum, Parfum (Fragrance), Ananas Sativus Fruit Extract, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, 
Sodium Lactate, Sodium Laureth Sulfate, Hexyl Cinnamal, Propylene Glycol, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Coco-Glucoside, Carbomer, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Palmitoyl Tripeptide-1, Geraniol, Limonene.

TIP
Opaľovacie krémy od LR sú výnimočné svojím zložením. S vysokým obsahom Aloe vera a čisto prírodným 
zložením sú ako stvorené pre deti aj dospelých s citlivou pokožkou. Ochránia Vás počas pobytu na slnku, 
sú vodeodolné a tak Vás neprekvapí pocit spálenia ani počas plávania. Podporuje rýchlejšiu regeneráciu, 
zamedzuje vzniku vrások a vysušovaniu pokožky. Po natretí je pokožka hebká a hydratovaná.
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Aloe Vera Sun Opaľovacie mlieko v spreji SPF 30
Obsah: 150 ml
Podiel Aloe vera: 40 %

Predajné argumenty
• S UVA a UVB ochranou
• 40 % Aloe vera gélu
• Ochranný faktor SPF 30
• Okamžite sa vstrebáva, nelepí a je vodeodolný
• S bio výťažkom z ananásu a efektom Dry-Touch
• Rýchle a jednoduché použitie

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/Poly-
hydroxystearate/Sebacate, Octyldodecanol, Diisostearoyl Polyglyceryl-3 Dimer Dilinoleate, 
Panthenol, Sodium Ascorbyl Phosphate, Menthol, Bisabolol, Triacontanyl PVP, Trometha-
mine, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Disodium EDTA, Pentaerythrityl Tetra-DI-t-Butyl 
Hydroxyhydrocinnamate, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, 
Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Limonene.

Aloe Vera Sun SPF 30 Opaľovací krém
Obsah: 100 ml
Podiel Aloe vera: 40 %

Predajné argumenty
• Rýchlo sa vstrebávajúci krém s SPF 30 
• 40% Aloe vera a bio ananásový extrakt 
• Vhodný pre stredný typ pleti

Spoľahlivá ochrana proti slnku
s Aloe vera pre dlhú, zdravú a krásnu pokožku je ochrana pred slnkom nevyhnutná - nielen na 
letnú dovolenku! Pretože UV lúče prenikajú cez oblačnosť aj v zamračených dňoch a môžu po-
škodiť pokožku. Aloe vera opaľovací krém s SPF 30 spoľahlivo chráni pokožku pred spálením a 
spoločne s ochranným prostriedkom proti slnku SPF 30 Aloe vera mlieko na opaľovanie ideálne 
chráni všetky typy pleti - od svetlo až opálenej. 40% Aloe vera dokáže udržovať pokožku vláčnu 
a pomáhať jej zlepšovať jej vlastnú rovnováhu vlhkosti. Ananás je známy tým, že jeho enzýmy, 
minerály a vitamíny môžu pomáhať pri regenerácii pokožky.

Tieto inovatívne dry-touch textúry zaisťujú, že mlieko sa rýchlo vstrebáva, nesvieti, nelepí a neza-
necháva biele stopy na koži. To pravé pre bezstarostné slnečné dni na pláži, v parku, pri bazéne 
a kdekoľvek inde!

Použitie:
Aplikujte najmenej 30 minút pred opaľovaním. V prípade potreby znova použite.

Ochranný slnečný faktor udáva, o koľko dlhšie sa teoreticky môžete opaľovať s konkrétnym kré-
mom/výrobkom bez toho, aby ste sa spálili.

Môžete sa spoľahnúť na: SPF *(krát) vlastná ochrana. Napríklad ak je vaša doba vlastnej ochrany 
5 minút, vypočítate: 20 * 5 minút = 100 minút. Dôležité: Každý typ pleti je iný, rovnako ako slnečné 
žiarenie. Produkt nenahrádza slnečník, tričko ani slnečný klobúk.

Aby ste sa chránili pred dlhodobým poškodením slnkom, mali by ste používať plnú ochranu proti 
slnku a chodiť častejšie do tieňa.

Ingredients: Aqua (Water), Alcohol denat., Ethylhexyl Methoxycinnamate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, 
Dicaprylyl Carbonate, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl Salicylate, Isopropyl Palmitate, 
Ethylhexyl Triazone, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Phenoxyethanol, Sodium Stearoyl Glutamate, Glycerin, Parfum 
(Fragrance), Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, Xanthan Gum, Ananas Sativus Fruit Extract, Propylene Glycol, 
Ethylhexylglycerin, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citronellol, Decyl Glucoside, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Sodium Laureth Sulfate, Geraniol, Limonene.

Aloe Vera Kids Sun SPF 50
Opaľovacie mlieko v spreji
Obsah: 150 ml
Podiel Aloe vera: 40 %

Predajné argumenty
• Opaľovacie mlieko pre deti v spreji*
• Ľahký sprej s SPF 50
• 40 % Aloe vera a bio ananásový extrakt
• Rýchla a jednoduchá aplikácia
• Ošetruje a upokojuje jemnú a citlivú detskú pokožku

Spoľahlivá slnečná ochrana pre citlivú detskú pokožku

* Obsahuje plastový vršok pre komfortné používanie
Spolehlivá sluneční ochrana pro citlivou dětskou pokožku

Vodotesná ochrana UVA/UVB s ochranným slnečným faktorom 50, ktorá je obzvlášť jemná až citlivá na 
detskú pokožku. Vďaka spôsobu striekania je možné ľahko nanášať na mokrú alebo suchú pokožku. 
 
Vďaka 40% Aloe vera je obzvlášť vhodný pre citlivú pokožku: poskytuje intenzívnu vlhkosť 
a podporuje regeneráciu pokožky. Ananás je známy tým, že jeho enzýmy, minerály a vitamíny, 
môžu pomáhať pri regenerácii pokožky.

Použitie:

Aplikujte opaľovací krém 30 minút pred opaľovaním. Detský sprej je možné použiť aj na mokrú 
pokožku.

Varovanie: nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50 ° 
C. Po použití neotvárajte a nezapaľujte. Nestriekajte na plamene alebo žeravé telesá. Uchovávajte 
mimo dosahu zdrojov zapálenia – zákaz fajčenia v blízkosti spreja. Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Bez dostatočného vetrania je možné vytváranie výbušných zmesí. Nestriekajte do očí.

Deti by sa mali vyhýbať intenzívnemu poludňajšiemu slnku. Dojčatá a malé deti by mali byť chrá-
nené pred priamym slnečným svetlom. Pre dojčatá a batoľatá používajte ochranný odev a opaľo-
vací krém s veľmi vysokým slnečným faktorom.

Uvedený slnečný ochranný faktor pre ochranu proti slnečnému žiareniu nie je možné použiť opa-
kovane k predĺženiu pobytu na slnku.

Ingredients: Aqua (Water), Ethylhexyl Methoxycinnamate, Octocrylene, 
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, C12-15 Alkyl Benzoate, 
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-6 Stearate, 
Dicaprylyl Ether, Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice Powder, Phenoxyethanol, Glycerin, Microcrystalline Cellulose, 
Parfum (Fragrance), Xanthan Gum, Ananas Sativus Fruit Extract, Disodium 
EDTA, Ethylhexylglycerin, Cellulose Gum, Polyglyceryl-6 Behenate, Hexyl 
Cinnamal, Sodium Hydroxide, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Geraniol, Limonene.

*obsahuje plastový vršek pro komfortní používání

Aloe Vera After Sun Krémový gél po opaľovaní
Obsah: 200 ml
Podiel Aloe vera: 70 %

Predajné argumenty
• 70 % Aloe vera a bio ananasový extrakt
• Příjemná aplikace díky technologii Water Droplets
• Chladící perly z přírodní celulózy poskytují extra kopu svěžesti

O namáhanou pokožku vystavovanou na slunci se nemusíte starat jen při opalování. Gelový krém 
po opalování Aloe Vera se 70 % Aloe vera zklidňuje a chladí pokožku. Jemně a hladce se o ni stará. 
Ananas je známý tím, že jeho enzymy, minerály a vitamíny mohou pomáhat při regeneraci pokožky.

Inovativní technologie "Water 
Droplets" neboli "Kapky vody" za-
ručuje maximální vlhkost, chlazení 
a svěžest. Pocit jakoby tisíce drob-
ných kapiček vody stály vaší pokožce 
- a jsou dokonce viditelné na pokož-
ce! Pokožka je zásobována intenzivní 
vlhkostí.

Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua 
(Water), Cyclopentasiloxane, Glycerin, Dimethicone, 
Isopropyl Palmitate, Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer, Phenoxyethanol, Sodium Chloride, 
Parfum (Fragrance), PEG-10 Dimethicone, Ananas 
Sativus Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, 
Hexyl Cinnamal, Citric Acid, Linalool, Citronellol, So-
dium Benzoate, Potassium Sorbate, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Geraniol, Limonene.
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ÚČINOK

Problémy s podráždenou pokožkou, lupinami, alebo parodontózou 
sú často spôsobené prirodzenými príčinami: naša prirodzená ochranná 
bariéra, mikrobióm, bola vyvedená z rovnováhy a škodlivé choroboplodné 
zárodky sa rozmnožili. Prípravok LR MICROSILVER PLUS ponúka efektívne 
riešenie, ktoré uspokojí potreby rôznych častí tela.

Tajomstvom funkčného radu produktov starostlivosti je antibakteriálna a 
antivírusová účinná látka MicroSilver BGTM.

V každom výrobku ponúkame ďalšie „Plus“, účinnou kombináciou aktív-
nych zložiek, ktoré sa zameriavajú konkrétne na postihnutú oblasť a rege-
nerujú a stabilizujú pokožku a jej prirodzenú ochrannú bariéru – pre zdravý 
mikrobióm pokožky.

„PLUS“ V PRÍPRAVKU LR MICROSILVER PLUS

Na naše produkty na starostlivosť kladieme vysoké nároky.

Mali by fungovať rýchlo a spoľahlivo. Mali by však problém vyriešiť dlhodo-
bo. Preto každý prípravok LR MICROSILVER PLUS ponúka ďalšie a špeci-
álne zamerané Plus – mimoriadne efektívnu kombináciu aktívnych zložiek, 
ktoré vyhovujú vašim konkrétnym potrebám a zvyšujú účinnosť výrobku.

Stabilizačné a regeneračné vlastnosti v produktoch LR MICROSILVER 
PLUS spoľahlivo obnovia váš prirodzený mikrobióm a udržia ho v rovno-
váhe.

ČISTÉ STRIEBRO 
NA BOJ PROTI  
BAKTÉRIÁM A VÍRUSOM

Podráždená pokožka nie je schopná brániť sa proti baktéri-
ám a vírusom. Na namáhanej pokožke sa baktérie šíria mi-
moriadne dobre. Výsledok: mikrobióm pokožky je vyvedený 
z rovnováhy.

Antivírusový a antibakteriálny účinok iontov striebra z látky 
MicroSilver BGTM eliminuje baktérie a bráni tak ich ďalšiemu 
šíreniu.

Častice látky MicroSilver BGTM priľnú k povrchu pokožky na 
dlhú dobu a môžu chrániť pred novými baktériami a vírusmi až 
po dobu 12 hodín. Mikrobióm má čas na regeneráciu a obno-
venie svojej prirodzenej ochrannej funkcie.

I.

II.

III.

VŠETKY výrobky LR MICROSILVER PLUS
obsahujú antibakteriálnu a antivírusovú látku MICROSILVER BGTM

ANTIVÍRUSOVÁ * ANTIBAKTERIÁLNA
MICROSILVER BGTM

MIKROBIÓM SLIZNICE

Naša prirodzená ochranná bariéra je skutočným zázrakom prírody. Milióny 
mikroorganizmov pôsobia spoločne a vytvárajú dokonalú rovnováhu. Posky-
tujú prirodzenú ochranu proti choroboplodným zárodkom, ako sú baktérie a 
vírusy.

Súhrn týchto mikroorganizmov sa nazýva „mikrobióm“ alebo aj kožná a ústna 
flóra. Ak sa ich citlivá rovnováha naruší, choroboplodné zárodky sa rozmnožia 
a môžu zaútočiť na našu prirodzenú ochrannú bariéru. To môže viesť k pro-
blémom s pokožkou a zubami. Potom stojíme pred výzvou eliminovať votrel-
cov a zároveň posilniť prirodzenú ochrannú bariéru.

UMÝVACÍ
KRÉM
VLASTNOSTI

Na mastných oblastiach pokožky, predov-
šetkým na tvári (čelo, nosné dierky, brada), 
kde sú aktívne najmä mazové žľazy, sa kožná 
flóra pravidelne mení. Je teda veľmi jednodu-
ché narušiť rovnováhu mikrobiómu. To môže 
ale spôsobiť kožné problémy.

Umývací krém LR MICROSILVER PLUS 
pre neporušený mikrobióm pokožky, jemne 
čistí hlboké póry a upokojuje pokožku tváre. 
Mimoriadne PLUS: kyselina salicylová roz-
púšťa odumreté kožné šupinky a podporuje 
regeneráciu vlastnej pokožky tela, zatiaľ čo 
dexpanthenol vyživuje a upokojuje pokožku 
a zinok podporuje jej regeneráciu.

Mikrobióm pokožky tváre je veľmi citlivý. Ak 
nie je v rovnováhe, choroboplodné zárodky 
sa množia, čo môže za určitých okolností vie-
sť ku kožným problémom. Systém starostli-
vosti o tvár LR MICROSILVER PLUS zba-
vuje pokožku nečistôt a baktérií a dlhodobo 
pôsobí proti podráždeniu.

INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

• MicroSilver BGTM je čisté striebro vo fasci-
nujúcej forme. Pretože hubovité kovové častice 
striebra pôsobia na koži, bez toho, aby preni-
kali do hĺbky a ovplyvňovali flóru pokožky. Ionty 
striebra uvoľnené z kovových častíc striebra 
zabraňujú šíreniu kritických choroboplodných 
zárodkov, ako sú vírusy a baktérie.  Výrob-
ky MicroSilver BGTM a LR MICROSILVER 
PLUS sú certifikované prírodné produkty a sú 
ideálne všetky typy pleti, vrátane citlivej. 

POKYNY K POUŽÍVANIU

Denne ráno a večer vyčistite tvár antibakteriálnym umývacím krémom.

• Dexpanthenol: ošetruje a upokojuje pokožku
   a je tiež zvlhčujúci.
• Zinok: podporuje regeneráciu pokožky.
• Okamžitý a dlhodobý účinok: trvalý
   ochranný film pripomínajúci sieť, okrem iného
   prostredníctvom častíc striebra pre hygienický
   pocit sviežosti – po dobu niekoľkých hodín.
• Kyselina salicylová: rozpúšťa odumreté

   šupinky kože

POZNÁMKY KU KRÍŽOVÉMU PREDAJU 

Prípravok LR MICROSILVER PLUS Face Care sa vzájomne prispôsobuje koordinovanému 
konceptu čistenia a starostlivosti, ktorý dlhodobo bráni znečisteniu pokožky.

Pre optimálny výsledok potom naneste Pleťový krém LR MICROSILVER  PLUS

PREDAJNÉ ARGUMENTY

• Pre vyvážený mikrobióm

• Mierne a zároveň hlboké čistenie pórov nečistej, mastnej, šupinatejšej alebo podráždenej 
pokožky

• Okamžitý a dlhodobý účinok vďaka trvalému ochrannému filmu

CIEĽOVÁ SKUPINA

Pre všetkých, ktorí chcú neporušený mikrobióm kože na tvári alebo majú mastnú, šupinatú, 
podráždenú a nečistú pokožku.

OBSAH
150 ML

Ingredients: Aqua (Water), MIPA-Laureth Sulfate, Acrylates Copolymer, Sodium Sweetal-
mondamphoacetate, Disodium Cocoyl Glutamate, Panthenol, Coco-Glucoside, Glyceryl 
Oleate, Silver, Zinc PCA, Parfum (Fragrance), Glycol Distearate, Cocamidopropyl Betaine, 
Xanthan Gum, Salicylic Acid, Sodium Laureth Sulfate, PEG-35 Castor Oil, Citric Acid, 
Propylene Glycol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, Bisabolol, Ascorbyl 
Palmitate, Niacinamide, Lecithin, Sodium Shale Oil Sulfonate, Cocamide Mea, Ethylhexyl-
glycerin, Sodium Hydroxide, Methylpropanediol, Caprylhydroxamic Acid, Sodium Benzoate, 
Limonene, Linalool.

MADE IN GERMANY
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PLEŤOVÝ KRÉM 

VLASTNOSTI

Na mastných častiach pokožky, predovšet-
kým na tvári (čelo, nosné dierky, brada), kde 
sú aktívne najmä mazové žľazy, sa kožná fló-
ra pravidelne mení. Je teda veľmi jednodu-
ché narušiť rovnováhu mikrobiómu. To však 
môže spôsobiť kožné problémy.

Pleťový krém LR MICROSILVER PLUS pre 
neporušený mikrobióm pokožky regeneruje, 
stabilizuje a vylepšuje jej vzhľad. Mimoriadne 
PLUS: kombinácia látky DefensilTM, protizá-
palového bylinného komplexu posilňujúceho 
bariéru pokožky, upokojujúceho a ošetrujú-
ceho dexpanthenolu, rovnako aj zinku, ktorý 
regeneruje pokožku.

Systém starostlivosti o tvár LR MICROSIL-
VER PLUS zbavuje pokožku nečistôt a bak-
térií a pomáha dlhodobo znižovať podrážde-
nie a rozšírené póry. Nemastí, nelepí a rýchlo 
sťahuje.

INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

• MicroSilver BGTM je čisté striebro vo fas-
cinujúcej podobe. Pretože hubovité kovové 
častice stiebra pôsobia na koži, bez toho, 
aby prenikali do hĺbky a ovplyvňovali flóru 
pokožky. Ionty striebra uvoľnené z kovových 
častíc striebra zabraňujú šíreniu kritických 
choroboplodných zárodkov, ako sú vírusy a 
baktérie. MicroSilver BGTM a rad výrobkov 
LR MICROSILVER PLUS sú certifikované prí-
rodné produkty a sú ideálne pre všetky typy 
pleti, vrátane citlivej.

• Dexpanthenol: Ošetruje a upokojuje pokožku

   a je aj zvlhčujúci.

• Zinok: podporuje regeneráciu pokožky.

• DefensilTM a ActivoxTM pôsobí protizápalovo.

ŠTÚDIE

Štúdie potvrdzujú významné zníženie obsahu tuku v koži*

* Antibakteriálny krém na tvár testovaný 20 ľuďmi vo veku 16–
24 rokov s mastnou pokožkou raz denne po dobu 6 týždňov v novembri 2010 
spoločnosťou Dermatest GmbH

Významné zlepšenie stavu pokožky.**

• Zníženie počtu čiernych bodiek približne o 24 %, papúl približne

   o 30 %, pustúl  o  29 %**

• Veľmi dobrá kompatibilita s citlivejšou, podráždenou pokožkou**
   **Antibakteriálny krém na tvár testovaný na 30 osobách s akné vo veku
   13–25 rokov s aplikáciou krému na tvár raz denne
   po dobu 6 týždňov v novembri 2010 spoločnosťou Dermatest GmbH

POZNÁMKY KU KRÍŽOVÉMU PREDAJU

Krém na tvár LR MICROSILVER PLUS Face Care sa vzájomne prispôsobuje koordinované-
mu konceptu čistenia a starostlivosti, ktorý dlhodobo bráni znečisteniu pokožky.

Pre dosiahnutie optimálnych účinkov odporúčame pred aplikáciou prípravku LR MICRO-
SILVER PLUS PLEŤOVÝ KRÉM denne vyčistiť pokožku pomocou prípravku MICROSILVER 
PLUS UMÝVACÍ KRÉM.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Výnimočná starostlivosť pre nečistý, mastný, šupinatý alebo podráždený typ pokožky.

Ingredients: Aqua (Water), Coco-Caprylate/Caprate, Propylene Glycol, C12-15 Alkyl Benzoate,
Squalane, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Panthenol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldi-
methyl Taurate Copolymer, Tocopheryl Acetate, Octyldodecanol, Silver, Zinc Oxide, Echium Plan-
tagineum Seed Oil, Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil Unsaponifiables, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Dimethicone 
Crosspolymer, Polysorbate 60, Cyclotetrasiloxane, Tocopherol.

OBSAH
50 ML

MADE IN GERMANY

OŠETRUJÚCA
ZUBNÁ PASTA

OBSAH
75 ML

VLASTNOSTI
Zdravie tela začína okrem iného už v ústnej 
dutine. Prevládajúci ústny mikrobióm obsa-
huje veľa rôznych baktérií, choroboplodných 
zárodkov a vírusov.
Ak v ústnej dutine prevláda nerovnováha, 
môže to viesť k nepríjemným následkom: 
väčší zápach z úst, citlivosť na bolesť zubov, 
zapálené ďasná a veľa iného.

Zubná pasta LR MICROSILVER PLUS pre 
neporušený ústny mikrobióm je ošetrujúca a 
čistiaca zubná pasta, ktorá vďaka antibak-
teriálnej a antivírusovej zložke MicroSilver 
BGTM ničí choroboplodné zárodky, ako sú 
baktérie a vírusy v ústnej dutine. Čistí zuby, 
ďasná a sliznicu ústnej dutiny a zbavuje ju 
škodlivých baktérií vytvárajúcich zápach. 
Takto zubná pasta pôsobí proti zápachu 
z úst a poskytuje svieži dych. Mimoriadne 
PLUS: Minerálny HYDROXKETON vytvára 
zubnú sklovinu, zaisťuje lepší povrch zubov a 
poskytuje zdravé a silné zuby, zatiaľ čo dex-
panthenol a zinok pôsobia protizápalovo a 
súčasne proti kazom, povlaku a predchádza-
jú parodontóze.

INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

• MicroSilver BGTM: znižuje množstvo bak-
térií a vírusov v ústnej dutine

• Dexpanthenol a zinok: na

prevenciu zubného kazu a povlaku

• Minerálny hydroxyketón vápenatý: vy-
tvára prirodzenú sklovinu na povrchu zuba, 
vytvrdzuje povrch zuba a vytvára silné a zdra-
vé zuby

 POUŽITIE
Ráno a večer alebo opakovane, ak je to nutné, 
dôkladne čistite zuby aspoň dve minúty.

Ďalšie tipy k použitiu:
Boj proti zápachu z úst:
Pásik zubnej pasty LR MICROSILVER PLUS
naneste na jazyk a nechajte pôsobiť. Takto pôsobí ako ústna voda a ničí
baktérie, ktoré spôsobujú zápach z úst. Ústa dôkladne vypláchnite!
Posilňujte ďasná:  
Vmasírujte trochu zubnej pasty LR MICROSILVER medzizubnou kefkou do 
ďasien a nechajte pôsobiť.
ŠTÚDIE
Potvrdená účinnosť: 90 % osôb potvrdilo stabilizáciu ďasien*
*Antibakteriálna zubná pasta testovaná na 10 ženách a mužoch vo veku od 18 do 72 rokov spoločnosťou Dermatest 
GmbH v súvislom období 4 týždňov v apríli 2006.
Zníženie zápalu/krvácania ďasien o 16,67 %**
** Antibakteriálna zubná pasta testovaná na 30 osobách vo veku 21–65 rokov s aplikáciou zubnej pasty dvakrát 
denne po dobu 4 týždňov v novembri 2010 spoločnosťou Dermatest GmbH.

Ingredients: Ingredients: Aqua (Water), Sorbitol, Hydrated Silica, Calcium Hydroxyapatite, Glycerin, 
Panthenol, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Sodium Monofluorophosphate, Cellulose Gum, Aroma 
(Flavor), Zinc Chloride, Silver, Lauryl Glucoside, Sodium Saccharin, Sodium Hydroxide, Citric Acid, 
Limonene, Lactoferrin, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, CI 77891 (Titanium Dioxide).

MADE IN GERMANY
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OCHRANNÁ 
ÚSTNA VODA

VLASTNOSTI
Zdravý život začína zdravými ústami. Ústny 
mikrobióm – naša prirodzená mikrobakteriál-
na ústna flóra – je domovom veľkého množ-
stva mikroorganizmov, ktoré nás chránia pred 
škodlivými vplyvmi a problémami so zubami. 
Keď však bude táto krehká rovnováha na-
rušená, môžeme trpieť halitózou, môžu nás 
bolieť zuby a môžeme mať zapálené ďasná.

Inovatívna gélová štruktúra Ústnej vody LR 
MICROSILVER PLUS chráni zuby, ďasná, 
jazyk a medzizubné oblasti a chráni pred 
tvorbou škodlivých baktérií po dobu až 12 
hodín. Zostáva vám len svieži dych a príjemný 
pocit vyčistenej ústnej dutiny. Vďaka antibak-
teriálnej a antivírusovej zložke MicroSilver 
BGTM znižuje Ústna voda LR MICROSILVER 
PLUS množstvo všetkých choroboplodných 
zárodkov, ako sú baktérie a vírusy, o 99,99 
%. Neobsahuje cukor.

INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

• Účinná látka MicroSilver BGTM uvoľňuje 
častice striebra s hubovitou štruktúrou. Tvorí 
ochrannú bariéru, ktorá pokrýva všetky po-
vrchy ústnej dutiny. Choroboplodné zárodky, 
ako sú baktérie a vírusy, nemajú proti antibak-
teriálnemu a antivírusovému účinku striebra 
žiadnu šancu. Ústna voda tak zabraňuje tvor-
be zubného povlaku, zubného kazu a paro-
dontóze, pomáha udržiavať rovnováhu ústne-
ho mikrobiómu a dlhodobo ho udržiava.

• Z protizápalových účinkov látky MicroSilver 
BGTM ťažia najmä silno namáhané ďasná a pod-
ráždená sliznica ústnej dutiny.
• Gél Aloe Vera Barbadensis zvyšuje anti-
bakteriálny účinok prípravku MicroSilver BGTM. 
Táto fantastická synergia chráni našu ústnu fló-
ru. Rovnako stabilizuje a regeneruje ďasná.
• Fluorid sodný (200 ppm F-) posilňuje zubnú 
sklovinu a má remineralizačný účinok.
• Mentol a mäta pieporná poskytujú svie-
žosť a dlhotrvajúci pocit čistoty v celých ústach.
• Okrem toho náhrada cukru xylitol inhibuje rast 
baktérií a nespúšťa tvorbu kyselín škodlivých 
pre zuby.

POKYNY K POUŽITIU

Vypláchnite si ústa
Ústnou vodou LR MICROSILVER PLUS 2x denne, ráno a večer, po čistení zubov.
1. Pred použitím dobre pretrepte.
2. Naplňte odmerné viečko cca 5 ml ústnej vody.
3. Ústa vyplachujte po dobu cca 30 sekúnd.
4. Pozor. Neoplachujte ústa znovu vodou. Neprehĺtajte.
Upozornenie: Pred použitím dobre pretrepte. Obsahuje 200 ppm fluoridu. Obsa-
huje alkohol. Nevhodné pre deti do 14 rokov a tehotné alebo dojčiace ženy.

ŠTÚDIE
Vedecky preukázaná účinnosť: Dermatologicky testované: VEĽMI DOBRE
• U všetkých užívateľov sa krvácanie ďasien znížilo už počas prvých 4 týždňov v priemere o 77 
% (metóda: stanovenia gingiválneho indexu sondovaním paradontálnych vačkov)
• 75 % uvádza výrazné zlepšenie stavu zubov a pozitívny účinok na ústnu dutinu*
• 70 % uvádza posilnenie ďasien*

* Vyplachovanie úst testované v užívateľskej štúdii na 20 testovaných osobách 
vo veku 18–54 rokov spoločnosťou Dermatest GmbH počas 4 týždňov v au-
guste/septembri 2020.

POZNÁMKY KU KRÍŽOVÉMU PREDAJU 
Prípravky LR MICROSILVER PLUS TOOTH pre ústnu hygienu ponúka spoločnosť LR ako zla-
dený, komplexný ochranný balíček pre zdravé zuby a ďasná.
MICROSILVER, účinná látka obsiahnutá v týchto výrobkoch, účinne redukuje baktérie a vírusy 
zodpovedné za problémy so zubami.

PREDAJNÉ ARGUMENTY
• Špeciálna kombinácia MicroSilver BGTM a Aloe Vera
• Inovatívna gélová štruktúra, ktorá v okolí zubov a v ústnej dutine vytvára ochrannú bariéru
• Zabraňuje tvorbe povlaku, kazeniu zubov a parodontóze
• Pre neporušený ústny mikrobióm a chránenú ústnu dutinu

Ingredients: Aqua (Water), Xylit, Alcohol, Glycerin,
PVM/MA Copolymer, Aloe Barbadensis Leaf Juice
Powder, Aroma, Menthol, Sodium Hydroxide,
Silver, Xanthan Gum, Sodium Fluoride, Limonene,

CI 42090 (Blue 1).

OBSAH
300 ML

OBSAH
30 ML

HYGIENICKÝ
ÚSTNY SPREJ
VLASTNOSTI
Väčšinu dní trávime vonku. Pracujeme, ces-
tujeme, pripravujeme si zoznam úloh a sa-
mozrejme jeme a pijeme. Počas tejto doby 
majú choroboplodné zárodky, napríklad víru-
sy a baktérie, ideálne podmienky na šírenie. 
Ak je prirodzená rovnováha našej ústnej flóry, 
tzv. ústny mikrobióm, narušená, môže to mať 
za následok zápach z úst a problémy so zu-
bami a ďasnami.
Ústny sprej LR MICROSILVER PLUS má 
okamžitý a trvalý osviežujúci účinok. Ľahká 
receptúra sa s ťažko dostupnými oblasťa-
mi – vrátane medzizubných priestorov, jed-
noducho vysporiada. A vďaka antibakteriá-
lnej a antivírusovej látke MicroSilver BGTM 
odstraňuje sprej 99,99 % všetkých choro-
boplodných zárodkov, ako sú baktérie a víru-
sy. MicroSilver BGTM vytvára ochranný film, 
ktorý funguje ako štít proti choroboplodným 
zárodkom po dobu až 12 hodín. Pre každo-
dennú osobnú hygienu. Neobsahuje cukor.

INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

• MicroSilver BGTM je čisté striebro vo fas-
cinujúcej forme. Pretože hubovité kovové 
častice striebra pôsobia na koži, bez toho, 
aby prenikali do hĺbky a ovplyvňovali flóru 
pokožky. Ionty striebra uvoľnené z kovových 
častíc striebra zabraňujú šíreniu kritických 
choroboplodných zárodkov, ako sú vírusy 
a baktérie. Z protizápalových účinkov látky 
MicroSilver BGTM ťažia najmä silno namáhané 
ďasná a podráždené sliznice ústnej dutiny.

• Gél z Aloe Vera Barbadensis stabilizuje a regu-
luje prirodzenú ochrannú bariéru ďasien. Taktiež 
zvyšuje antibakteriálny a antivírusový účinok látky 
MicroSilver BGTM.
• Šalvia a echinacea, bylinné prísady, regulujú po-
škodenie ústnej sliznice. Rovnako podporujú pro-
tizápalový účinok látky MicroSilver BGTM.
• Mäta dodáva príjemnú sviežosť, ktorá sa šíri po 
celej ústnej dutine, a podčiarkuje čistiaci účinok 
produktu MicroSilver BGTM

.

POKYNY K POUŽITIU

Čistite si zuby každé ráno a večer – používajte Ústny sprej LR MICROSILVER PLUS okolo 
obeda a kedykoľvek budete chcieť. Strieknite si 1–2 dávky Ústneho spreja LR MICROSILVER 
PLUS do úst.

 ŠTÚDIE

Vedecky preukázaná účinnosť: Dermatologicky testované: VEĽMI DOBRE
• 90 % osôb uvádza, že ďasná sú menej náchylné k zápalom*
• 84 % osôb uvádza, že sa ich zápach z úst zlepšil*
• 100 % posudzuje chuť, sviežosť a starostlivosť ako veľmi príjemnú*
• 90 % osôb výrobok odporúča ostatným*

*Ústny sprej testovaný spoločnosťou Dermatest GmbH v rámci užívateľskej štúdie na 20 testo-
vaných osobách vo veku 19–71 rokov po dobu 4 týždňov v auguste/septembri 2020.

PREDAJNÉ ARGUMENTY

• Pre vyvážený mikrobióm v ústach

• MicroSilver BGTM zbavuje ústnu dutinu 99,99 % všetkých choroboplodných zárodkov, ako 
sú baktérie a vírusy

• Zabraňuje tvorbe zubného povlaku, zubnému kazu a parodontóze a má protizápalový účinok

• Mäta okamžite a účinne zabezpečuje trvalý svieži dych

POZNÁMKY KU KRÍŽOVÉMU PREDAJU 

Prípravky LR MICROSILVER PLUS pre ústnu hygienu ponúka spoločnosť LR ako zladený, kom-
plexný ochranný balíček pre zdravé zuby a ďasná.

MICROSILVER, účinná látka obsiahnutá v týchto výrobkoch, účinne redukuje baktérie a vírusy 
zodpovedné za problémy so zubami.

Ingredients: Aqua (Water), Xylitol, Alcohol, Glycerin, Propylene Glycol, Aroma, Menthol, Salvia Offi-
cinalis (Sage) Leaf Extract, Echinacea Purpurea Extract, Xanthan Gum, Aloe Barbadensis Leaf Juice 
Powder, Ceratonia Siliqua Gum, Silver, Limonene, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Lactic Acid.

VIDEO

VIDEO
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REGENERAČNÝ 
KRÉM NA RUKY

VLASTNOSTI
Naše ruky sú každý deň vystavené vonkajším 
vplyvom. Často prichádzajú do styku s cho-
roboplodnými zárodkami, ako sú baktérie 
a vírusy. Sú často umývané alebo dokonca 
dezinfikované. Špina, nízke teploty a slnko 
napádajú pokožku a jej ochrannú mikrobiál-
nu vrstvu - tzv. mikrobióm. Krém na ruky LR 
MICROSILVER PLUS pre neporušený mikro-
bióm pokožky podporuje prirodzenú rege-
neráciu suchej, popraskanej kože a zabez-
pečuje trvalý pocit uvoľnenia z hýčkaných a 
hodvábne hladkých rúk. Choroboplodné zá-
rodky, ako sú baktérie a vírusy, sú eliminova-
né vďaka antibakteriálnej a antivírusovej 
aktívnej zložke MicroSilver BGTM.
Vaše ruky sú chránené až 12 hodín. Pokožka 
sa regeneruje. A mikrobióm môže opäť nájsť 
svoju prirodzenú rovnováhu. Pre vašu každo-
dennú osobnú hygienu.

INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

• MicroSilver BGTM je čisté striebro vo fasci-
nujúcej forme. Pretože hubovité kovové čas-
tice striebra pôsobia na pokožke bez prieni-
ku do hĺbky a bez vplyvu na kožnú flóru bez 
použitia vody. Kovové častice iontov striebra 
zabraňujú šíreniu kritických choroboplodných 
zárodkov, ako sú vírusy a baktérie. MicroSil-
ver BGTM a rad produktov LR MICROSILVER 
PLUS sú certifikované prírodné produkty a 
sú ideálne pre všetky typy pokožky, vrátane 
citlivej.

• Dexpanthenol vyživuje, stabilizuje a rege-
neruje suchú a popraskanú pokožku.

• Minerálny komplex ZIN’CÎTETM zlepšuje 
ochranný film podobný sieti vytvorený anti-
bakteriálnou a antivírusovou látkou Micro-
Silver BGTM. Poskytuje trvalú ochranu pred 
vonkajšími vplyvmi, napr. UVA/UVB žiarením.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Pre každého, kto chce mať hygienicky čisté a krásne ruky. Pomáha obnoviť suchú alebo popras-
kanú pokožku kvôli častému umývaniu a zaručuje hodvábne hladkú pokožku a pestované ruky.

PREDAJNÉ ARGUMENTY

• Pre vyvážený mikrobióm
• Eliminuje choroboplodné zárodky, ako sú baktérie a vírusy
• Poskytuje upokojujúcu starostlivosť pre suché a drsné ruky

POKYNY K POUŽITIU

Aplikujte po umytí alebo dezinfekcii rúk alebo po použití čistiaceho Gélu na ruky LR MICRO-
SILVER PLUS. Rovnomerne rozotrite a vtierajte do úplného vstrebania.

POZNÁMKY KU KRÍŽOVÉMU PREDAJU

Kombinujte s prípravkom LR MICROSILVER PLUS Gél na ruky, rýchlym a hygienickým dezin-
fekčným prostriedkom na ruky na cesty – bez potreby vody.

Ingredients: : Aqua (Water), Isopropyl Palmitate, Glyceryl Stearate, PEG-
20 Glyceryl Stearate, Ethylhexyl Stearate, Propylene Glycol, Cetearyl Alco-
hol, Hydrogenated Polydecene, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldi-
methyl Taurate Copolymer, Panthenol, Smithsonite Extract, Squalane,
Silver, Phenoxyethanol, Zinc Oxide, Carbomer, Polysorbate 60, Citric Acid, 
Ethylhexylglycerin.

MADE IN GERMANY

ŠAMPÓN PROTI
LUPINÁM
VLASTNOSTI
Lupiny sa môžu začať tvoriť počas života 
každému druhému človeku. Lupiny nie sú 
nič iné ako mŕtve alebo zrohovatené kožné 
bunky. Sú nielen otravné, ale aj nevzhľadné, 
napríklad ak padajú na oblečenie. Okrem 
toho podráždená pokožka hlavy spôsobuje 
aj nepríjemné svrbenie.
Vlasový šampón LR MICROSILVER PLUS 
pre neporušený mikrobióm vlasovej časti 
hlavy čistí a vyživuje vlasy a pokožku hlavy, 
znižuje množstvo lupín už od prvého umytia 
vlasov a účinne zabraňuje ich novej tvorbe. 
Mimoriadne PLUS: OCTOPIROX® spomaľu-
je rast baktérií a reguluje vzhľad vlasovej časti 
hlavy.
Dexpanthenol pre suchú a podráždenú po-
kožku upokojuje vlasovú časť hlavy. 
Ďalej znižuje množstvo baktérií pomocou lát-
ky MicroSilver BGTM. Šampón proti lupinám 
je vhodný aj pre citlivú, suchú a svrbiacu po-
kožku hlavy.

INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

• MicroSilver BGTM: pôsobí antibakteriálne 
a je ochranným filmom na pokožke hlavy.

• Dexpanthol: upokojuje suchú a podráž-
denú pokožku hlavy.

• OCTOPIRO®: inhibuje rast baktérií, osved-
čená účinná látka proti lupinám a na regulo-
vaný vzhľad pokožky hlavy.

• Okamžitý a dlhodobý účinok: dlhodobý, 
sieťový ochranný film, okrem iného tvorený 
pomocou častíc striebra pre hygienický pocit 
sviežosti – počas niekoľkých hodín. Reguluje 
vzhľad vlasovej časti hlavy.

ŠTÚDIE
• 100 % osôb potvrdzuje, že sa zdá, že lupiny ubúdajú*
• 80 % osôb potvrdzuje, že pokožka hlavy je menej suchá a za-
červenaná*

CIEĽOVÁ SKUPINA
Pre šupinaté vlasy.
Pre pokožku hlavy, ktorá má sklon k svrbeniu.

POKYNY K POUŽITIU
Malé množstvo šampónu krátko vmasírujte do vlhkých vlasov a dôkladne opláchnite teplou 
vodou. Vďaka veľmi jemnej receptúre je šampón vhodný na denné umývanie, aby sa zabránilo 
novému odlupovaniu.

PREDAJNÉ ARGUMENTY
• Pre neporušený mikrobióm pokožky hlavy
• Bojuje proti lupinám od prvého umytia vlasov a predchádza novému vypadávaniu
• Upokojuje pokožku hlavy 

POZNÁMKY KU KRÍŽOVÉMU PREDAJU 
Pre extra starostlivosť o namáhané vlasy odporúčame pravidelné denné ošetrenie,
napr. z radu LR ALOE VIA.

Ingredients: : Aqua (Water), MIPA-Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Zinc 
PCA, Acrylates Copolymer, Citric Acid, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Potassium 
Undecylenoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Sodium Lauroyl, Glutamate, Glycol Dis-
tearate, Piroctone Olamine, Panthenol, Glycerin, Disodium Cocoyl Glutamate, Sil-
ver, Parfum (Fragrance), Sodium Hydroxide, Polyquaternium-10, Sodium Chloride, 
Menthol, Potassium Chloride, Laureth-4, Propylene Glycol, Linalool, Limonene, Sodi-
um Benzoate, Sodium Acetate, Isopropyl Alcohol.

MADE IN GERMANY

OBSAH
150 ML

OBSAH
75 ML

VIDEO
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DEO
GUĽÔČKA
VLASTNOSTI
Či už pre použitie v každodennom živote ale-
bo pre šport – každý sa potí. Najmä baktérie 
sa rady usádzajú v teplom a vlhkom prostre-
dí. Patrí sem napríklad oblasť podpazušia. 
Vzhľadom k tomu, že v týchto oblastiach je 
vysoký počet žliaz produkujúcich pot, rýchlo 
tu dochádza k vzniku zápachu.

Antibakteriálny deodorant roll-on testovaný 
pre neporušený mikrobióm ošetruje citlivú 
pokožku podpazuší a poskytuje príjemný po-
cit sviežosti. 

MicroSilver BGTM spoľahlivo pôsobí proti 
zápachu spôsobenému baktériami pri po-
tení. Mimoriadne PLUS: Mastenec viaže 
vlhkosť, zatiaľ čo dexpanthenol citlivú kožu 
v podpazuší ošetruje a upokojuje, zinočnatá 
soľ získaná z ricínového oleja pohlcuje zá-
pach.

INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

• MicroSilver BGTM: pôsobí proti ostrému 
zápachu baktérií a potenia. Antibakteriálny.

• Dexpanthenol: ošetruje a upokojuje citlivú 
pokožku podpazuší

• Zinočnatá soľ: pohlcuje zápach

• Mastenec: viaže vlhkosť

ŠTÚDIE
• 80 % osôb potvrdzuje, že nedochádza k nepríjem-
nému zápachu pokožky*
• 80 % osôb potvrdzuje, že nedochádza k žiadnemu 
dráždeniu pokožky*

* Antibakteriálny deodoračný roll-on bol testovaný na 
20 osobách vo veku 25-76 rokov spoločnosťou Der-
ma Consul GmbH po dobu 4 týždňov v apríli 2010.

CIEĽOVÁ SKUPINA
V zásade vhodný pre každú pokožku (aj pre citlivú).

POKYNY K POUŽITIU
Naneste ráno a po sprchovaní do podpazušia.

PREDAJNÉ ARGUMENTY
• 24-hodinová ochrana proti zápachu pri potení
• Bráni vývoju baktérií spôsobujúcich zápach
• Pre neporušený mikrobióm
• Bez alkoholu, bez solí hliníka

POZNÁMKY KU KRÍŽOVÉMU PREDAJU
Odporúčané pre každodenné umývanie – Vitalizačný 
sprchový gél Aloe Vera z radu LR ALOE VIA.

Ingredients: Aqua (Water), Dimethicone, Triethyl Citrate, Talc, Propylene 
Glycol, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Dica-
prylyl Carbonate, Steareth-2, Ceteareth-12, Steareth-21, Stearyl Alcohol, 
Panthenol, Ceteareth-20, Silver, Zinc Ricinoleate, Lysine, Acrylates/C10-
30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Xanthan Gum, Distearyl Ether, Citric Acid, 
Methylpropanediol, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxa-
mic Acid, Potassium Sorbate, Limonene, Linalool.

GÉL
NA RUKY
VLASTNOSTI
Ruky prichádzajú veľmi často do kontaktu 
s baktériami, napríklad pri podaní rúk alebo 
pri používaní spoločných predmetov, ako 
napr. keď sa dotýkate dverí, klávesníc atď. 
Na niektorých predmetoch dokážu bakté-
rie prežívať dlhodobo a po kontakte sa na 
ne prenášať.
 
Gél na ruky LR MICROSILVER pre neporu-
šený mikrobióm kože je ošetrujúca a čistia-
ca hygiena rúk, ktorá vďaka antibakteriálnej 
a antivírusovej látke MicroSilver BGTM ničí 
99,87 % všetkých choroboplodných zárod-
kov, ako sú baktérie a vírusy. Mimoriadne 
PLUS: Minerálny komplex ZIN’CÏTETM, 
ktorý chráni pokožku pred vplyvmi prostredia 
a UVA/UVB žiarením a dexpanthenol, ktorý 
sa stará o ruky a čistí ich, bez toho, aby po-
kožku vysušoval.

Vďaka tejto kombinácii účinných látok z lát-
ky MicroSilver BGTM, ZIN'CITETM a dex-
panthenolu tvorí ochranný film podobný sieti, 
ktorý je vhodný na okamžitú, ale aj opako-
vanú starostlivosť a hygienu rúk.

 INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

• MicroSilver BGTM znížil o 99,87 % počet 
všetkých choroboplodných zárodkov, ako sú 
baktérie a vírusy

• Minerálny komplex ZIN'CÎTETM chráni 
pokožku pred vplyvmi prostredia a UVA/UVB 
žiarením

• Dexpanthenol ošetruje ruky a poskytuje 
im hydratáciu
• Okamžitý a dlhodobý účinok: trvalý 
ochranný film pripomínajúci sieť, okrem iného 
vďaka časticiam striebra pre hygienický pocit 
sviežosti – po dobu viac hodín.

PREDAJNÉ ARGUMENTY

• Antibakteriálny a antivírusový
• Okamžitý a dlhodobý účinok
• Bez použitia vody, ideálny na cesty
• Pre neporušený mikrobióm kože
• Vyživuje vitamínom B5 a zinkom

CIEĽOVÁ SKUPINA
Vhodný pre všetky typy pleti. Pre všetkých, ktorí chcú rýchle a hygienické čistenie rúk bez po-
užitia vody.

POZNÁMKY KU KRÍŽOVÉMU PREDAJU
Pre starostlivosť o suché, drsné a namáhané ruky odporúčame použiť Krém na ruky a Sprej prvej 

pomoci z radu LR ALOE VIA.

TIP ODBORNÍKA
Vhodný najmä na rýchle čistenie na cestách – dokonca aj bez vody.

Ingredients:  Aqua (Water), Alcohol denat., Panthenol, Smithsonite Extract, 
Glycerin, Allantoin, Silver, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Caprylyl Glycol, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin.

MADE IN GERMANY

OBSAH
75 ML

OBSAH
50 ML
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CISTUS INCANUS
Kúpeľový čaj
Obsah: 250 g

Predajné argumenty
• Na relaxačný kúpeľ tela, tváre, rúk alebo nôh
• Vhodný najmä pre citlivú pokožku
• Prírodná bylinná zmes: 95 % Cistus incanus, 5 % mäta pieporná
• Prírodný produkt v potravinárskej kvalite

Použitie
Použitie v kúpeli: Do kanvice pridajte 4 polievkové lyžice Cistus Incanus Kúpeľového 
čaju a zalejte 1 l vriacej vody. Po 8–10 minútach výluh sceďte. Vaňu napustite vodou 
a pridajte výluh.

Starostlivosť o pleť: Do veľkého hrnčeka s vodou pridajte 1–2 polievkové lyžice 
kúpeľového čaju. Po niekoľkých minútach navlhčite vatový tampón vo výluhu a jemnými 
krúživými pohybmi s ním prechádzajte po pleti. Následne nechajte pleť voľne vyschnúť.

Kúpeľ nôh a rúk: 1 polievkovú lyžicu pridajte do 1 l teplej vody a nechajte lúhovať. Po 
pár minútach ponorte nohy či ruky do výluhu. Nakoniec ich nechajte voľne vyschnúť.

Vlastnosti
Cistus Incanus Kúpeľový čaj je vhodný najmä na úľavu od podráždenej a citlivej pokož-
ky. Obsahuje iba prírodné byliny, ako je Cistus incanus a mäta pieporná. Tie sú čisto 
prírodného pôvodu a potravinárskej kvality.

Vhodné súvisiace produkty
Na podporu imunitného systému sú vhodné najmä LR LIFETAKT Cistus Incanus Kap-
suly a LR LIFETAKT Cistus Incanus Ústny sprej. Taktiež LR LIFETAKT Colostrum Liquid 
a LR LIFETAKT Colostrum Kapsuly.

Cieľová skupina
Vhodné pre dospelých a deti od 4 rokov.

Zloženie: 95 % Cistus incanus, 5 % lístkov mäty piepornej

MADE IN GERMANY

LR Ochranný
hydroalkoholový sprej na ruky

NA KĽUČKÁCH, NA PREDMETOCH, 
KTORÉ POUŽÍVA VIAC ĽUDÍ, ALEBO PRI 
PODÁVANÍ RÚK… Bacily sú všade!

Preto je dôkladná hygiena rúk nesmierne 
dôležitá. Chráňte ruky jemnou starostlivosťou 
a efektívnou hygienou.

• LR Ochranný hydroalkoholový sprej
   na ruky - ošetrujúci produkt pre hygienu
   s vynikajúcou znášanlivosťou

• Produkt hygienickej starostlivosti
   o ruky na ochranu proti baktériám

• Umýva ruky bez vody – perfektný na cesty

• Vyskúšaná a testovaná kombinácia
   jednotlivých zložiek:
   alkohol, glycerín a voda

• Ošetruje pokožku a hydratuje

• Rýchlo schne a nie je lepkavý

• Vynikajúca znášanlivosť aj pri
   dlhodobom používaní

Ingredients:  Alcohol denat.m Aqua (Water), Glyerin, CI 42090 (Blue 1).

LETÁK
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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.
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PRÍČINA

Aké sú príčiny predčasného vypadávania vlasov?

•  Hormóny: Dihydrotestosterón (DHT) nepriamo spôsobuje regresiu vlaso-
vých 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.

OPATRENIA

Ako L-Recapin zamedzuje vypadávaniu vlasov?

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

•  Kyselina oleanolová z listov olivovníka znižuje regresiu vlasových korienkov
•  Apigenín z citrusových plodov podporuje prekrvenie vlasových korien-

kov (pozri obr. 1)
•  Biotinyl-GHK (bielok s prímesou špeciálnych vitamínov) podporuje 

uchytenie vlasových korienkov (pozri obr. 2)

* VÝSKUMNÁ ŠTÚDIA O L-RECAPIN TONIKU
Potvrdená účinnosť:

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

• 76 % testovaných osôb potvrdilo účinnosť produktu
(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).
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ŠampÓn
Obsah: 200 ml

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

Tonikum
Obsah: 200 ml

L-Recapin Tonikum zastavuje de-
dične podmienené vypadávanie  
vlasov*.
Tonikum nanášajte po umytí do 
vlhkých vlasov. Vtierajte krúživými  
pohybmi do pokožky hlavy.

1 2

1. 2.

Epidermis

Dermis

Subcutis

Šampón Tonikum

ÚČINKY

Boli účinky L-Recapinu odborne testované?

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 za-

medzuje predčasnému vypadávaniu vlasov
•  Vlasové korienky sú vďaka komplexu účinných látok obsiahnutých  

v L-Recapine chránené, posilnené a regenerované

Silná dvojica pre 
husté vlasy
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. 

TIP
Dedične podmienené vypadávanie vlasov postihuje mužov, ale aj ženy. Spoločným užívaním 
L- Recapin šampóna a L- Recapin tonika dosiahnete kompexnú starostlivosť o vlasovú 
pokožku. Pôsobia priamo v mieste vlasových korienkov, vďaka čomu je podporený a sti-
mulovaný rast nových vlasov. Zároveň pôsobia ako prevencia vypadávania vlasov vďaka 
komplexu čisto prírodných látok. Zaručene naplní Vaše očakávania.  
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ANTI-AGE
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UŽITE SI LUXUS 
PROFESIONÁLNEJ 
KOZMETIKY 
V POHODLÍ
VÁŠHO
DOMOVA. 

Inovatívny, patentova-
ný* high-tech prístroj 
so štyrmi rôznymi spô-
sobmi aplikácie pre 
účinné čistenie a sta-
rostlivosť o tvár a po-
kožku celého tela.  
Pozdvihnite svoju každodennú starostlivosť o krásu 
na úplne novú úroveň. Kozmetický prístroj Zeitgard 
Pro predstavuje prístrojovú kozmetiku na tej najvyš-
šej úrovni. Spoločne so štyrmi výmennými hlavicami 
v sebe kombinuje pokročilé technológie, ako je ultra-
zvuk a oscilácia. Vďaka smart technológii zariadenie 
samo rozpozná, aká hlavica sa práve používa, a podľa 
toho upraví svoje nastavenia. Jeho účinnosť bola der-
matologicky preukázaná, a to nezávislým testovacím 
inštitútom Dermatest GmbH.

*Kozmetický prostriedok na domáce použitie s výmennými hlavicami, 
patent v Nemecku: Patent č.: 10 2022 200 747.6
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Čistiaca hlavica
Predajné argumenty
• 10x efektívnejšia než manuálne čistenie tváre
• Pokročilá oscilačná technológia (6 400 kmitov/minúta)
• Vlákna čistiacej kefky s antibakteriálnou zložkou MicroSilver BGTM*
• Vhodná pre všetky typy pleti, aj pre citlivú pokožku

Účinok
Účinné čistenie je základom nadčasovo krásnej pleti. Inovatívna kefka s jemnými vláknami a osci-
lačnou technológiou umožňuje šetrné a zároveň 10x účinnejšie čistenie tváre. Je extrémne šetrný 
k pokožke, a teda vhodný pre každodenné použitie na všetkých typoch pleti.

Peelingová hlavica
Predajné argumenty
• Intenzívna detoxikácia pleti
• Odstraňuje odumreté kožné bunky, nečistoty, čierne a biele bodky
• Odstraňuje prebytočný kožný maz
• Pre hladšiu, jemnejšiu a žiarivejšiu pokožku
• Ultrazvuková technológia

Účinok
Kavitačný peeling s inovatívnou ultrazvukovou technológiou umožňuje odstránenie odumretých 
kožných buniek, nečistôt a prebytočného kožného mazu z pórov a vlasových folikulov. Peelingovú 
hlavicu by ste mali používať 2x týždenne ako alternatívu k Čistiacej hlavici.

Anti-aging hlavica
Predajné argumenty
• Pre pevnejšiu a pružnejšiu pokožku
• Redukuje vrásky
• Zaisťuje hlbšie prenikanie účinných látok do pokožky
• Moderná ultrazvuková technológia

Účinok
Anti-aging hlavica poskytuje pleti viditeľne väčšiu odolnosť a redukuje známky starnutia. Ultra-
zvuková technológia stimuluje metabolizmus buniek a syntézu kolagénu v pokožke. Naviac za-
bezpečuje, že sa účinné látky obsiahnuté v ošetrujúcich produktoch dostanú hlbšie do pokožky.
Najlepšie účinky dosiahnete v kombinácii s LR Zeitgard produktmi z radu Nanogold, Beauty Dia-
monds a Platinum, ktoré obsahujú systém transportu účinných látok.

Hlavica pre starostlivosť o telo
Predajné argumenty
• Pre pevnejšiu a rovnomernejšiu pokožku
• Redukuje celulitídu
• Ultrazvuková a vibračná technológia
• Najlepšie výsledky v kombinácii s LR Zeitgard Telovým krémom

Účinok
Ultrazvuková masáž s Hlavicou pre starostlivosť o telo zaistí Vášmu telu pevnejší a rovnomernejší 
vzhľad. Pri každodennom používaní zaisťuje pevnejšie spojivové tkanivo a menej pomarančovej 
kože. Najlepšie výsledky dosiahnete v kombinácii s LR Zeitgard Telovým krémom, ktorý obsahuje 
systém transportu účinných látok.

Oscilačná technológia alebo oscilácia je typom vibrácie. Najdôležitejšie však je, že sa oscilujúca 
kefka netočí (nerotuje). Namiesto toho osciluje (kmitá) v malých, avšak veľmi rýchlych kmitoch, 
vďaka čomu je čistenie účinnejšie a šetrnejšie.

Použitie

Upozornenie
Čistiacu kefku umývajte pod prúdom vlažnej vody. V prípade veľkej miery jej znečistenia môžete na 
jej umývanie použiť LR Zeitgard Čistiaci krém. Na čistenie kefky nikdy nepoužívajte mydlá ani iné 
čistiace prostriedky, mohlo by dôjsť k narušeniu antibakteriálneho MicroSilver BGTM.

Špeciálna ultrazvuková technológia s frekvenciou 25 kHz zaisťuje, že molekuly vody na po-
vrchu pokožky vibrujú, čím sa odparujú. Toto odparovanie molekúl vody je porovnateľné s drob-
nými, bezbolestnými mikroimplóziami na povrchu pokožky. Energia uvoľnená pri tomto procese 
uvoľňuje nečistoty, vrátane tých, ktoré sú usadené hlboko v póroch.

Použitie

Upozornenie
Nikdy nepoužívajte Čistiacu a Peelingovú hlavicu ihneď po sebe. Peelingovú hlavicu používajte 
vždy iba na dobre navlhčenú pleť, nikdy nie na sucho.

Nová Anti-aging hlavica využíva silné mikro-ultrazvukové oscilácie (1 MHz), ktoré pôsobia ako 
mikromasáž a zároveň stimulujú metabolizmus buniek a syntézu kolagénu. Vďaka ultrazvuku sú 
účinné látky transportované priamo do zamše, kde sa nachádzajú vlákna kolagénu a elastínu. 
Pokožka je tak po ošetrení pevnejšia a pružnejšia. 

Použitie
Ultrazvukové vibrácie (1MHz) prenikajú niekoľko centimetrov do kože a tkaniva, vďaka čomu do-
chádza k skvapalneniu tukových buniek. Masážny účinok hlavice naviac podporuje ich odstránenie 
prostredníctvom lymfatického systému. Účinné látky obsiahnuté v LR Zeitgard Telovom kréme sa 
vďaka ultrazvukovej technológii dostávajú rýchlejšie a hlbšie do pokožky a vytvárajú si tu zásoby.

Použitie

Krok 1: Najskôr si manuálne vyčistite 
tvár tak, že na vlhkú pokožku nanesiete 
LR Zeitgard Čistiaci krém. Pleť vyčistite 
pomocou rúk a následne ju opláchnite. 
Tvár nesušte!

Krok 1: Vyčistite pleť pomocou Čistia-
cej hlavice alebo Peelingovej hlavice.

Krok 1: 1–2x denne aplikujte LR 
Zeitgard Telový krém na ošetrovanú 
oblasť. Krém naneste tesne pred 
použitím hlavice a iba na ošetrovanú 
oblasť, aby dochádzalo k optimálnej 
kĺzavosti prístroja.

Tuk v kožných bunkách vytvára 
nerovný povrch a spôsobuje, že naša 
pleť pred aplikáciou vyzerá „zvlnená“.

Pri aplikácii ultrazvuku tuk                              
v kožných bunkách „skvapalnie“.

Približne po 2 minútach je tuk
v kožných bunkách ošetrovanej ob-
lasti úplne „kvapalný“ a je pripravený 
pretvoriť sa na rovnomerný, hladký 

povrch. Výsledkom je hladšia
a pevnejšia pokožka.                                                                                                                  

Krok 1: Najskôr navlhčite tvár vodou 
a naneste na pleť LR Zeitgard Čistiaci 
krém. Zapnite prístroj a začnite jemne 
čistiť ľavú a pravú stranu tváre a čelo 
(T-zónu) – každú oblasť cca 20 sekúnd. 

Krok 2: Zapnite prístroj s nasadenou 
Peelingovou hlavicou a pod uhlom 
45° po dobu maximálne 3 minút pre-
chádzajte kovovou špachtľou (zobáči-
kom dole) po navlhčenej tvári. Vždy pra-
cujte v smere zvnútra von a zdola nahor. 

Krok 2: Použite produkty LR Zeigard Nanogold, 
Beauty Diamonds alebo Platinum. Na tvár rovno-
merne naneste malé bodky krému a vmasírujte do 
pokožky pomocou Anti-aging hlavice. Každú časť 
tváre ošetrujte cca 30 sekúnd. Vždy postupujte 
v smere zvnútra von a zdola nahor.

Krok 2: Telový krém vmasírujte pomocou 
Hlavice pre starostlivosť o telo do jednotlivých 
častí Vášho tela. Danú oblasť masírujte po 
dobu cca 2 minút jemnými krúživými pohybmi 
od nôh a bokov smerom k slabinám a po bru-
chu a rukách smerom k podpazušiu. 

Krok 2: Tvár opláchnite vlažnou vodou 
a naneste LR Zeitgard Pleťovú vodu.

Krok 3: Pomocou vatového tampónu 
naneste LR Zeitgard Pleťovú vodu. Tá 
Vašu pokožku po peelingovom oše-
trení upokojí a posilní jej prirodzenú 
ochrannú bariéru. 

*Jednotlivé vlákna kefky zostávajú hygienicky čisté po dobu až 3 mesiacov vďaka antibakteriálnemu pôsobeniu aktívnej zlož-
ky LR MICROSILVER BGTM. MICROSILVER BGTM sa skladá z čistého strieborného prášku s vysokoporéznou molekulárnou 
štruktúrou. Špeciálna funkcia: MICROSILVER BGTM trvalo reguluje tvorbu nových baktérií.

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.

1 2 3
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ZAUJÍMAVOSTI 
Aký je rozdiel medzi „starými“ Zeitgard 1 a Zeitgard 2
a novým Zeitgard Pro?

Najlepšie na našom novom Zeitgard Pro je, že si môžete dopriať 4 kozmetic-
ké ošetrenia s jediným prístrojom! Rozhodne oceníte aj jeho ergonomickejší tvar 
a dlhšiu výdrž batérie. Naviac je použitie nového Zeitgard Pro omnoho jedno-
duchšie, pretože má iba jednu rýchlostnú úroveň. Zariadenie samo automaticky 
rozpozná, ktorý nadstavec práve používate a prispôsobí tomu aj nastavenie. 

Čistenie pleti je omnoho jednoduchšie vďaka čistiacej kefke, ktorá je vhodná pre 
všetky typy pleti. Intenzitu čistenia si volíte v závislosti na tom, ako dlho danú 
oblasť ošetrujete a aký tlak pri ošetrení vyvíjate. Použitie je teda omnoho jednodu-
chšie a šetrnejšie k Vašej pokožke.

Nová Anti-aging hlavica funguje na princípe úplne odlišnej technológie. Staršie 
zariadenie Zeitgard Anti-age využíva kombináciu termo-technológie a vibrácie, 
zatiaľ čo nová Anti-aging hlavica nového Zeitgard Pro prístroja využíva silné mik-
ro-ultrazvukové oscilácie (1 000 kHz), ktoré pôsobia ako masáž a stimulujú tvorbu 
kolagénu. Účinné látky sú transportované omnoho hlbšie do pokožky – do zam-
še, ktorá obsahuje vlákna elastínu a kolagénu –, vďaka tomu bude Vaša pokožka 
pevnejšia, vypnutejšia a vrásky redukované.

Je Zeitgard Pro vodotesný?

Áno, v súlade s hodnotením IPX5 môžete Zeitgard Pro používať v sprche s Čis-
tiacou a Anti-aging hlavicou. „IPX5“ je označenie pre „Odolnosť proti striekajúcej 
vode vo všetkých uhloch pri vzdialenosti 3 metrov po dobu 3 minút.“. Tečúca 
voda či ponáranie prístroja či jeho súčastí pod hladinu vody by však mohlo viesť 
k jeho poškodeniu.

Je Zeitgard Pro vhodný na každodenné použitie?

Áno! Naviac je jeho každodenné použitie viac ako žiaduce, a to aj v prípade, že 
nepoužívate make-up. Na Vašej pleti sa totiž každý deň usádza množstvo nečis-
tôt nielen z okolitého prostredia. Pleť by ste mali čistiť ráno aj večer, aby ste od-
stránili usadené nečistoty a prebytočný kožný maz, ktorý môže upchať Vaše póry 
a zapríčiniť tým vznik nedokonalostí. Raz až dvakrát týždenne by ste mali použiť 
Peelingovú hlavicu, ktorá sa postará o čistenie pleti až do hĺbky pórov. Pre maxi-
málnu účinnosť Vašich produktov starostlivosti o pleť použite Anti-aging hlavicu, 
ktorá zaistí, že sa účinné látky dostanú ešte hlbšie do pokožky a spevnia kontúry 
Vašej pleti. Na dosiahnutie krásneho a pevného tela sa najlepšie hodí Hlavica pre 
starostlivosť o telo, ktorú môžete používať aj niekoľkokrát denne.

Môžem používať Peelingovú hlavicu, ak mám akné či 
extrémne namáhanú pokožku?

Peelingová hlavica sa prakticky hodí pre každý typ pleti aj ochorenie kože – akné, 
kuperóza, atopický ekzém i extrémne citlivá pokožka. Je tiež ideálna pre osoby 
žijúce vo veľkých mestách, kde je vyššia miera znečistenia, ktorá našu pleť nega-
tívne ovplyvňuje.

Peelingová funkcia nielenže pokožku čistí, ale zároveň aktivuje lymfatický systém 
a stimuluje krvný obeh. Výsledok: vrásky sa zdajú byť redukované a nedokona-
losti sú šetrne odstránené. S Peelingovou hlavicou môžete taktiež ošetriť jazvy po 
akné, ktoré nie sú staršie ako 1 rok. Avšak mali by ste byť extrémne opatrní, ak 
ošetrujete pokožku s otvorenými ranami. 

Čo je to „systém transportu účinných látok“?

Systém transportu účinných látok v Nanogold & Beauty Diamonds produktoch sta-
rostlivosti o pleť, rovnako tak ako v Platinum all-in-one starostlivosti pre mužov a v LR 
ZEITGARD Telovom kréme funguje ako booster účinných látok. S Anti-aging hlavicou 
a vyššie spomínanou starostlivosťou LR ZEITGARD účinné látky prenikajú ešte hlbšie 
do pokožky a prenikajú cielene priamo do bunky. Účinné látky sa uvoľňujú až po tom, 
čo sa dostanú dovnútra bunky, kde môžu svoj potenciál rozvinúť v plnej sile. Starnutie 
pokožky je riešené priamo pri zdroji a je spomalené cieleným prísunom živín.

Môžem so zariadením používať aj iné ošetrujúce produkty 
ako LR Zeitgard?

Samozrejme. Ak sú Vašimi obľúbencami produkty z radu Aloe Via starostlivosti 
o pleť alebo o telo, ako je napr. Aloe Vera Harmonizujúce čistiace mlieko, potom 
ich samozrejme môžete používať s novým Zeitgard Pro. Avšak pre dosiahnutie 
tých najlepších výsledkov odporúčame používať špeciálne produkty LR Zeitgard 
– Čistiaci krém, Pleťovú vodu a Telový krém. Tie boli vyvinuté špeciálne pre pou-
žitie v kombinácii s novým Zeitgard Pro kozmetickým prístrojom. Produkty z radu 
Nanogold, Beauty Diamonds a Platinum obsahujú systém transportu účinných 
látok, vďaka ktorému bude anti-age efekt omnoho viditeľnejší.

Výsledky štúdie

ČISTIACA HLAVICA PEELINGOVÁ HLAVICA ANTI-AGING HLAVICA HLAVICA PRE STAROSTLIVOSŤ O TELO

PO 8 TÝŽDŇOCH VIDITEĽNE
PEVNEJŠIA POKOŽKA 
TELA*

41%
ZLEPŠENIE

VIDITEĽNE REDUKOVANÁ 
HĹBKA VRÁSOK
PO 4 TÝŽDŇOCH*

69%
REDUKOVANEJŠIA   

VÝRAZNÁ REDUKCIA
MNOŽSTVA ČIERNYCH
BODIEK PO JEDNEJ 
APLIKÁCII*

43%
PRIEMERNÁ 
REDUKCIA

REDUKCIA
PRIEMERNE O 

 43%

REDUKCIA
AŽ O 

 69%

ZLEPŠENIE
AŽ O 

 41%

REDUKCIA
PRIEMERNE O

 78%

ZLEPŠENIE
AŽ O 

 70%

ZVÝŠENIE
PRIEMERNE O

 28%
 90%
PRI VEĽMI 

MASTNEJ PLETI

REDUKCIA
PRIEMERNE O

 37%

ZLEPŠENIE
AŽ O

 49%

ZVÝŠENIE
PRIEMERNE O

 37%
 88%
PRI VEĽMI

ŠUPINATEJ PLETI

REDUKCIA
PRIEMERNE O

 23%

ZVÝŠENIE
PRIEMERNE O

 11%

ZVÝŠENIE
PRIEMERNE O

 15%
 47%

PRI NEROVNO-
MERNEJ PLETI

VHODNÁ PRE KAŽDÝ TYP 
PLETI A KAŽDODENNÉ 
POUŽITIE*

10x
EFEKTÍVNEJ-
ŠIE ČISTENIE*           

Po intenzívnom testovaní a skúmaní 
hlavíc Zeitgard Pro sme boli schopní 
vedecky preukázať všetky inze-
rované účinky. Účinnosť štyroch 
hlavíc je možné označiť za „veľmi 
dobrú“. Zeitgard Pro teda môžem 
odporúčať z dermatologického aj 
kozmetologického hľadiska.

Dr. Werner Voss 
Zakladateľ a riaditeľ Dermatest GmbH

”

ČIERNE BODKY* 
UŽ PO JEDNOM POUŽITÍ 

PREBYTOČNÝ KOŽNÝ 
MAZ*
UŽ PO JEDNOM POUŽITÍ

ŠUPINATOSŤ
POKOŽKY*
UŽ PO JEDNOM POUŽITÍ

DRSNOSŤ POKOŽKY*
PO ŠTVORTÝŽDŇOVOM
POUŽÍVANÍ

HĹBKA VRÁSOK*
PO ŠTVORTÝŽDŇOVOM POUŽÍVANÍ

ELASTICITA PLETI*
PO ŠTVORTÝŽDŇOVOM POUŽÍVANÍ

PEVNOSŤ PLETI*
PO ŠTVORTÝŽDŇOVOM POUŽÍVANÍ

KOLAGÉN TYP 1A**
S ULTRAZVUKOVOU TECHNO-
LÓGIOU PO 72 HODINÁCH

PEVNOSŤ POKOŽKY*
PO OSEMTÝŽDŇOVOM
POUŽÍVANÍ***

KOLAGÉN TYP 3A**
S ULTRAZVUKOVOU TECHNO-
LÓGIOU PO 72 HODINÁCH

OBSAH ATP**
24 HODÍN PO APLIKÁCII*** 

DERMÁLNA VITALITA 
BUNIEK**
72 HODÍN PO APLIKÁCII***

Normálna pleť

Pleť vyžadujúca starostlivosť

*Vedecká štúdia inštitútu Dermatest GmbH v roku 2022, počet testovaných 20. **in vitro štúdia renomovaného inštitútu Dermatest GmbH v roku 2022. ***Použitie Hlavice pre starostlivosť o telo v kombinácii s Telovým krémom LR ZEITGARD. 

Pred použitím           Po použití
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LR Zeitgard Čistiaci krém
Obsah: 125 ml

Predajné argumenty
• pre účinné a šetrné odstránenie make-upu, nečistôt a prebytočného kožného mazu
• rozjasňuje a revitalizuje pokožku
• podporuje regeneráciu pokožky
• redukuje nežiaduci mastný lesk
• extrakt z harungany
• pre všetky typy pleti

Účinok
Nadýchaná krémová textúra odstraňuje prebytočný kožný maz, make-up a nečistoty, ktoré sa 
na pleti počas dňa nahromadili. Zlepšuje celkový vzhľad pokožky a pripravuje ju na následnú 
aplikáciu ošetrujúcich produktov. Extrakt z harungany je známy svojimi protizápalovými účinkami 
a schopnosťou redukovať viditeľnosť pórov. 

Použitie
Pre dokonale sviežu a žiarivú pleť by ste mali pokožku tváre čistiť 1–2x denne. Krém naneste na 
navlhčenú pokožku tváre, jemnými krúživými pohybmi vmasírujte a opláchnite. Následne použite 
LR Zeitgard Pleťovú vodu. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov použite LR Zeitgard Čistiaci 
krém ráno a večer spolu s LR Zeitgard Kozmetickým prístrojom a Čistiacou hlavicou. To zaistí 10x 
efektívnejšie čistenie pokožky ako pri manuálnom čistení. 

Cieľová skupina
Vhodné pre ženy a mužov od 25 rokov, ktorí túžia po dokonale čistej pokožke a žiarivom vzhľade 
pleti. Vhodný pre všetky typy pleti.

Vhodné súvisiace produkty
Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte s LR Zeitgard Pro Kozmetickým prístrojom. Ne-
vyhnutnou súčasťou efektívneho čistenia pleti je následná aplikácia LR Zeitgard Pleťovej vody. 

Ingredients: Aqua (voda), Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, Palmitic Acid, Stearic Acid, Cocamidopropyl Betaine, Parfum 
(parfemace), Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Potassium Sorbate, Limonene, Lina-
lool, Alpha-Isomethyl Ionone, Harungana Madagascariensis Extract

LR Zeitgard Pleťová voda
Obsah: 200 ml

Predajné argumenty
• osviežuje a hydratuje
• upokojuje pokožku a zlepšuje jej štruktúru
• podporuje prirodzenú ochrannú bariéru pokožky
• pre hodvábnu a pružnú pokožku tváre
• bez alkoholu

Účinok
LR Zeitgard Pleťová voda sa vyznačuje tromi základnými účinkami – hĺbkové čistenie, starostlivosť 
o pleť a príprava na následnú starostlivosť. Je teda účinným a nevyhnutným doplnkom v starost-
livosti o pleť. Pleťová voda s pH 5 podporuje prirodzenú ochrannú kožnú bariéru pokožky. Zinok 
PCA, alantoín a provitamín B (panthenol) obnovujú prirodzený mikrobióm pokožky. Naviac obsa-
huje aj extrakt z harungany, vďaka ktorému bude pleť svieža, hydratovaná a upokojená. Nesmi-
eme zabudnúť ani na extrakt z eukalyptu a bieleho čaju s čistiacimi a protizápalovými účinkami.

Použitie
Pleťovú vodu nanášajte vždy po vyčistení pleti a pred nanesením ošetrujúcich produktov, ako sú 
krémy, séra alebo pleťové oleje. Po peelingovom ošetrení pomocou LR Zeitgard Pre kozmetické-
ho prístroja s Peelingovou hlavicou je nutné ošetriť pleť LR Zeitgard Pleťovou vodou. Naneste malé 
množstvo pleťovej vody na vatový tampón a jemne ním prechádzajte po pokožke tváre a dekoltu. 
Vyhnite sa oblasti očí.

Cieľová skupina
Pre ženy a mužov od 25 rokov, ktorí túžia po zlepšení štruktúry ich pleti. Vďaka absencii alkoholu 
je vhodná pre všetky typy pleti.

Vhodné súvisiace produkty
Pre optimálne výsledky pred použitím pleťovej vody vyčistite pokožku tváre LR Zeitgard Čistiacim 
krémom spolu s Zeitgard Pro Kozmetickým prístrojom a Čistiacou hlavicou.

Ingredients: Aqua (voda), Glycerin, Butylene Glycol, Phenoxyethanol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Zinc PCA, Allan-
toin, Parfum (parfemace), Propylene Glycol, Panthenol, Ethylhexylglycerin, Eucalyptus Globulus Leaf Extract, Harungana 
Madagascariensis Extract, Xanthan Gum, Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Camellia Sinensis Leaf Extract, 
Potassium Sorbate, Citronellol, Geraniol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Sorbic Acid

LR Zeitgard Telový krém
Obsah: 200 ml

Predajné argumenty
• spevňuje a vypína pokožku a dodáva jej pružnosť
• hydratuje pokožku
• stimuluje tvorbu kolagénu
• panthenol a vitamín E
• kyselina hyalurónová

Účinok
LR Zeitgard Telový krém v kombinácii s LR Zeitgard Pro Kozmetickým prístrojom zaisťuje krásnu, pružnú a pevnú pokožku nôh, rúk, brucha, stehien a bokov. Inovatívne zloženie telového krému sa vyznačuje 
dvomi hlavnými účinkami – zvnútra aktivuje hydratačné mechanizmy buniek a zvonka stimuluje syntézu ceramidov v pokožke. Kyselina hyalurónová naviac poskytuje dlhotrvajúci hydratačný účinok a pôsobí 
ako zásobáreň vody, čím zaisťuje pružnosť a odolnosť pokožky. Krém posilňuje ochrannú bariéru pokožky a podporuje jej regeneráciu. Ľahká krémová textúra sa príjemne nanáša a nelepí. Kombinácia 
osvedčených látok proti starnutiu, ako je panthenol a vitamín E, podporuje tvorbu nových kožných buniek a chráni pokožku pred nežiaducimi účinkami oxidačného stresu – pokožka je vyživená a žiarivá. 
Ďalej stimuluje tvorbu kolagénu a obnovuje prirodzenú kolagénovú štruktúru pokožky. Vďaka tomu dochádza k celkovému zlepšeniu mikroreliéfu pokožky.

Použitie
Telový krém by ste mali používať 1–2x denne v kombinácii s LR Zeitgard Hlavicou pre starostlivosť o telo. Krém naneste na požadovanú oblasť tesne pred jej ošetrením, aby tak dochádzalo k optimálnej kĺzavosti 
hlavice. 

Cieľová skupina
Ženy od 25 rokov, ktoré túžia po hladkej, pevnej a vypnutej pokožke v oblasti stehien, rúk, bokov a brucha. 

Vhodné súvisiace produkty
Optimálne výsledky dosiahnete v prípade, že krém použijete v kombinácii s LR Zeitgard Pro Kozmetickým prístrojom a Hlavicou pre starostlivosť o telo.

Ingredients: Aqua (voda), Glycerin, Isopropyl Palmitate, Ethylhexyl Stearate, Coco-Caprylate, Glyceryl Stearate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Hexyldecyl Laurate, Hexyldecanol, Butyrospermum Parkii (bambucké) 
Butter, Phenoxyethanol, Ceteareth-20, Panthenol, Jojoba Esters, Parfum (parfemace), Helianthus Annuus (slunečnice) Seed Wax, Cetyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-12, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Pentylene Glycol, Amylopectin, Hexyl 
Cinnamal, Lactococcus Ferment Extract, Linalool, Limonene, Polyglycerin-3, Acacia Decurrens Flower Wax, Tocopherol, Sodium Hyaluronate, Lactobacillus/Brassica Nigra Seed Ferment, Calcium Lactate, Geraniol, Citronellol, Citral, Polyvinyl Alcohol, 
Coccoloba Uvifera Fruit Extract, Lactic Acid/Glycolic Acid Copolymer, Acetyl Cyclohexapeptide-34
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PRODUKTY PRE KAŽDÝ VEK Sérum proti
digitálnemu starnutiu
Teraz sa môžete rýchlo a účinne chrániť pred negatívnymi účinkami modrého svetla: jed-
noducho denne naneste inteligentné sérum ako základ pod obvyklú starostlivosť o tvár.

Blue Light Defender 
Obsah: 30 ml
Inteligentné sérum proti digitálnemu starnutiu. Modré svetlo sa odráža vďaka fa-
rebnému pigmentu riasy spiruliny a extraktu lotosu. 

Pohlcuje voľné radikály

Extrakt z modrého lotosu pôsobí antioxidačne ako pohlcovač radikálov. 
Blue light defender odráža modré svetlo

Modré svetlo sa odráža vďaka farebnému pigmentu v extrakte zo spiruliny. 
Opravuje pokožku

Špeciálny enzým v extrakte zo spiruliny opravuje už vzniknuté bunkové poškodenie

Anti-age systém Nočná maska
Obsah: 50 ml

Skvelý doplnok obľúbených produktov
LR ZEITGARD.

• ošetruje a regeneruje pleť počas noci
• s jojobovým olejom pre optimálnu hydratáciu
• s Ultra Filling SpheresTM pre anti-age efekt
• s plodmi schizandry pre regeneráciu pleti

20+ 20+ – 
40+

30+

35+

40+

Powerlift
Ľahká krémová emulzia na tvár 
s ovsenými peptidmi, kyselinou 
hyalurónovou, extraktom z rias 

a zmesou 7 bylín pre hydra-
tačný a vyhladzujúci účinok. 

Vhodný aj pre mužov. 

Nanogold
Túto ľahkú starostlivosť uvíta predov-
šetkým pleť vykazujúca prvé známky 
vrások. Obsahuje špeciálny komplex 
Aglycal®, TIMP-peptidy® a Uvinul 
A Plus®, ale aj látky, ktoré chránia 

pleť pred UVA žiarením a tým aj pred 
vznikom vrások. 

Serox
Serox poskytuje starostlivosť v oblasti 
mimických vrások náročnej pleti. Je 
ideálny pre ženy vo veku okolo 35 
rokov. Serox Sérum s okamžitým 

účinkom a Intenzívny krém spolu do-
konale spolupracujú. Zatiaľ čo Sérum 
má upokojujúci účinok na svaly, Krém 

pokožku opticky vyhladzuje. 

Beauty Diamonds
Kozmetický rad produktov Beauty Diamonds pred-

stavuje jedinečnú starostlivosť so špeciálne vybranými 
zložkami. Je vhodný pre ženy od 40 rokov veku, 

najmä pre tie, ktoré majú suchú a namáhanú pleť, kto-
rá potrebuje luxusnú starostlivosť. Beauty Diamonds 
sa postará o zdravý vzhľad pleti, pomáha redukovať 

vrásky a zlepšuje pružnosť pokožky.  

Specialisté
 Inteligentné sérum proti digitálnemu 

starnutiu. Modré svetlo sa odráža 
vďaka farebnému pigmentu riasy 

Spiruliny a extraktu lotosu.
Anti-age systém Nočná maska je 

skvelý doplnok obľúbených produk-
tov LR ZEITGARD. Ošetruje a rege-

neruje pleť cez noc. 

Racine
Účinná základná starostlivosť zásobuje 
unavene vyzerajúcu a namáhanú pleť 

hydratáciou a novou energiou. Pre sviežu 
a vitálnu pleť! Ešte pred vznikom prvých 

vrások môžete procesu starnutia zabrániť 
pomocou komplexu z koenzýmu Q10 a rias. 
Ošetrujúca séria podporuje celkovú energiu 
v bunkách: aktivuje pokožku a prepožičiava 

jej viac sviežosti a sily. 

Platinum
 Zeitgard Platinum je účinný 
systém starostlivosti určený 

špeciálne pre mužov. Ponúka 
jednoduché a rýchle použitie 

a pritom efektívny účinok.
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20+
PowerLIFT Pleťový krém
Obsah: 30 ml
• ľahká krémová emulzia na tvár
• s ovsenými peptidmi, kyselinou hyalurónovou, extraktom
   z rias a zmesou zo 7 bylín pre hydratačný
   a vyhladzujúci účinok 
• vhodný aj pre mužskú pleť

POUŽITÍ: Ráno a večer na naneste krém na vyčištěnou 
pleť a důkladně jej rozetřete. Následně použijte svůj denní/
noční krém.

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

20–40+
Racine
Účinná základná starostlivosť zásobuje unavene vyzerajúcu a namáhanú pleť hydratáciou a novou 
energiou. Pre sviežu a vitálnu pleť! Ešte pred vznikom prvých vrások môžete procesu starnutia 
pleti zabrániť pomocou komplexu z koenzýmu Q10 a rias. Ošetrujúca 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. Sviežosť, ktorú môžete vidieť!

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

Racine Očný krém
Obsah: 15 ml
• s koenzýmom Q10 pre viac energie v bunkách
• účinná kombinácia vitamínov A, E a C pre prirodzenú regeneráciu 

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

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

30+
Nanogold
Tuto lehkou péči uvítá především pleť vykazující první známky vrásek. Obsahuje speciální kom-
plex Aglycal®, TIMP-peptidy® a Uvinul A Plus®, ale také látky, které chrání pleť před UVA zářením 
a tím i před vznikem vrásek.

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 tak isto bez použitia tejto ochrany (obr. 2).

Obrázok 1

tepelné žiarenie

bariéra Uvinul A Plus® 
(denní krém)

bariéra Nanogold  
+ hodvábna kryštálová štruktúra

Obrázok 2

vrásky spôsobené pôsobením tepla

rohovitá vrstva pokožky

pokožka

voľný radikál 

poškodenie štruktúry kolagénu

dermis

Nanogold 2v1 
Očný krém
& maska
Obsah: 30 ml

• vyhladzuje, spevňuje a chráni 
   citlivú pokožku v oblasti očí
• redukuje opuch a tmavé kruhy 
   pod očami

Nanogold
Denný krém
Obsah: 50 ml

• vyhladzuje, vypína a zlepšuje 
   elasticitu pleti 
• podporuje tvorbu kolagénu, čím 
   vyšuje odolnosť pokožky 
• pôsobí proti biologickému
   starnutiu pleti aj starnutiu
   spôsobenému UV žiarením

Nanogold
Nočný krém
Obsah: 50 ml

• podporuje prirodzený proces
   regenerácie pokožky 
• redukuje vrásky a zlepšuje
   textúru pleti 
• stimuluje tvorbu kolagénu
   a zlepšuje pružnosť pokožky
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35+
Serox
Serox poskytuje starostlivosť v oblasti mimických vrások náročnej pleti. 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
• prajú si redukovať vrásky spôsobené nedostatočnou vlhkosťou kože
• chcú vyzerať sviežo a rozžiarene 

Serox Sérum s okamžitým účinkom a Intenzívny krém spolu dokonalo spolupracujú. Zatiaľ čo 
sérum má ukľudňujúci účinok na svaly, krém pokožku opticky vyhladzuje. 

Detailný pohľad - nervy 

nervy Synapsa Argireline® 

Argireline® je bielkovina, ktorá blokuje synapsiu nervo-
vých ciest v pokožke. Týmto spôsobom sa prenos sti-
mulov prostredníctvom nervov do svalov prerušuje, čo 
umožňuje na niekoľko hodín relaxáciu svalov. Aplikácia 
botulotoxínu má ochromujúci účinok na pleť. Preto si ho 
veľké množstvo 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 plytšie 
až o 60 %.

Detailný pohľad - kolagénové vlákna 

kolagénové vláknaAmeliox®

Ameliox® je komplex lipozómov podporujúcich pôso-
benie Argireline® . Ameliox® pôsobí medzi šikmými 
štruktúrami kolagénových vlákien, čím podporuje ich 
trvanlivosť. Ak je pokožka vystavená dlhodobo mecha-
nickej záťaži (niektoré tvárové svaly používame až 400x 
za sekundu), sa môže 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 vytvá-
rajú vrásky. Ameliox® účinne zachytáva voľné radikály. 

Detailný pohľad - epidermis 

Hyaluronic Filling Spheres® je ďalšia účinná látka, kto-
rá bojuje proti vráskam. Prostredníctvom kože naše telo 
stráca vodu. Tento proces bežne nezaznamenávame (s 
výnimkou potenia). Hayluronic Filling Spheres sú mik-
rokapsuly s kyselinou hyalurónovou, ktoré sa vstrebá-
vajú do pokožky. Ak sa dostanú do styku s vlhkosťou, 
nabobtnajú a vypĺňajú prázdny priestor pod vráskami. 
Tieto vrásky sú tak vypnuté smerom von. 

Detailný pohľad - povrch pokožky 
Štvrtou základnou zložkou Serox je biopolymér z man-
dľových proteínov. Pôsobí na nerovnom povrchu pleti, 
kde vytvára tenkú, ale trvanlivú elastickú vrstvu. Vďaka 
nej dochádza k vyhladzovaniu kontúr tváre. 

Vybrané aktívne zložky Serox produktov
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 vráskových liniek. 
DynaliftTM spevňuje pokožku. Tvorí spevňovaciu vrstvu, ktorá pleť vypína okamžite a na dlhú dobu.
Gatuline Expression® je efektívny v starostlivosti proti vráskam a starnutiu. Redukuje jemné 
linky a mimické vrásky na čele, okolo úst a očí. Účinky sú viditeľné okamžite. 
Kyselian hyalurónová je prirodzená súčasť kože, 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 napučia zvnútra 
a vypĺňajú vrásky. 
Ronasphere LDP® sú Light Diffusion & Soft Focus Pigment mikročastice rozptyľujúce svetlo, 
vďaka ktorým pleť pôsobí sviežo. Presvetlenie pleti poskytuje efekt optickej redukcie vrások. 
SesaflashTM vďaka sezamovým proteínom poskytuje pleti okamžité spevnenie a hydratáciu. 

Serox Sérum s okamžitým účinkom 
Obsah: 30 ml

• s vysoko účinnými látkami Argireline®, Ameliox® a Polylift® k redukcii hlbokých vrások 
• s relaxačnými a hydratačnými účinkami k vyhladeniu a zjemneniu pleti 
• ideálny v kombinácii s LR ZEITGARD Serox Intenzívnym krémom

Serox Intenzívny krém 
Obsah: 50 ml

• s vysoko účinnými látkami Argireline®, Ameliox® a Ultra Filling Spheres® pre elastickejšie
   a sviežejšie pôsobiaci vzhľad 
•  komplex účinných látok s účinkom proti  jemným a hlbokým vráskam 

Serox
Instant Skin Perfector
Obsah: 30 ml

•  okamžité optické omladenie vzhľadu pleti
•  zamatovo hebká pleť, maskujúca Perfector formula s jemnými farebnými pigmentmi

Účinná technológia s dvojnásobným Anti-Aging účinkom 

1. OKAMŽITÁ DOKONALOSŤ
Optické omladenie vzhľadu pokožky počas okamihu. Zamatovo hebká   krycia Perfector formula 
s decentnými farebnými pigmentmi dokonale premení pleť: póry, nerovnosti pokožky a vrásky sú 
minimalizované a lesklé partie pokožky zmatnené. 

2. TRVALÁ DOKONALOSŤ
Trvalá regenerarácia štruktúry pokožky. Technológia Ultra Filling SpheresTM využíva schopnosť de-
hydratovaných biopolymérových guličiek prenikať do hlbších vrstiev pokožky, kde tieto guličky po 
kontakte s vodou napučia, čím vyplnia aj hlboké vrásky.
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LR ZEITGARD
Beauty Diamonds
2v1 Očný krém
& maska
Obsah: 30 ml

• spevňuje očné okolie a redukuje
   pokles očných viečok 
• znižuje viditeľnosť a rozsah aj
   hĺbku vrások 
• Stimuluje tvorbu kolagénu a elastínu 

LR ZEITGARD
Beauty Diamonds 
Nočný krém
Obsah: 50 ml

• spevňuje a vyživuje pleť 
• zlepšuje syntézu kolagénu a elastínu 
• redukuje hĺbku vrások

LR ZEITGARD
Beauty Diamonds 
Denný krém
Obsah: 50 ml

• redukuje vrásky aj ich hĺbku 
• spevňuje a vypína pleť 
• stimuluje tvorbu kolagénu a elastínu

40+

Beauty Diamonds

Kozmetický rad produktov Beauty Diamonds predstavuje jedinečnú starostlivosť so špeciálne 
vybranými zložkami. Je vhodný pre ženy od 40 rokov veku, najmä ak majú suchú a náročnú pleť, 
ktorá potrebuje 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.

Vybrané aktívne zložky Beauty Diamonds produktov 

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

Lipodermol je lipidový komplex obsahujúci esenciálne mastné kyseliny, fosfolipidy a vitamín A. 
Vyhladzuje pokožku. 

Moist 24TM - extrakt z koreňa trávy Imperáty valcovitej, rastúcej v Ázii a Austrálii. Má intenzívne 
24-hodinové hydratačné účinky. 

MatrixylTM (mikrokolagén) zlepšuje štruktúru pleti stimuláciou syntézy kolagénu, redukuje jemné 
vrásky, hydratuje ju a vyhladzuje.

Radicare® chráni pleť pred vplyvom oxidačného stresu, podporuje obranné mechanizmy pleti a 
zabraňuje tvorbe voľných radikálov.

Hexapeptid  je látka skladajúca sa z extraktu z húb bohatých na kyselinu hyalurónovú. Tá zabra-
ňuje predčasnému starnutiu kože 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. Ide o typ membrány, ktorá okrem 
iných plní funkciu ochrannej bariéry a 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 krku, dekoltu a poprsia. 

Kigeline je extrakt z ovocia stromu Kigelia africana (rastie v západnej Afrike a Senegale), ktorý 
je ženami oceňovaný pre svoju schopnosť posilnenia pokožky pŕs. Vedecké štúdie potvrdili, že 
látky obsiahnuté v dužine Kigelia (flavonoidy a saponio-fytosteroly) sú zodpovedné za spevne-
nie kože, 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.
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Aktívne zložky Platinum produktov
LR ZEITGARD Platinum obsahuje koncentrovaný extrakt z neskvasených 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 hyalurónová silno 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. 

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 úči-
nok. Zeitgard Platinum sa rýchlo vstrebáva, pleť intenzívne hydratuje a efektívne ju ošetruje. 

Platinum Anti-Aging krém
Obsah: 50 ml
• redukuje hĺbku vrások a poskytuje dlhodobú hydratáciu pleti 
• zvyšuje tvorbu kolagénu 
• s vítamínom E, panthenolom, jojobovým olejom a extraktom
   z baktérie z vody zo švajčiarskeho ľadovca

STAROSTLIVOSŤ O MUŽSKÚ PLEŤ
Starostlivosť o pleť dnes nie je zďaleka len doménou žien. Pre moderného muža je rovna-
ko nevyhnutná ako pre modernú ženu. Aj v prípade mužskej pleti hrá dôležitú úlohu pro-
stredie, stravovanie a stres. Mužská pleť je ale naviac namáhaná holením, ktoré pre citlivú 
pokožku predstavuje doslova stresujúci zážitok. Pri holení sa muž nezbavuje iba chlpov. 
Spolu s nimi odstraňuje aj vrchnú tukovú vrstvu kože, ktorej úlohou je pleť chrániť. Ak má 
pokožka plnohodnotne plniť svoju ochrannú funkciu, potrebuje byť po holení cielene oše-
trovaná. Ak zostane neošetrená, má tendenciu rýchlo vysychať. Drobné poranenia, ktoré 
pri holení bežne vznikajú, sa naviac môžu stať cestou pre infekciu. Používanie kvalitných 
produktov, ktoré pleť zvláčnia, dezinfikujú a urýchľujú jej regeneráciu, je nevyhnutné - ako 
k samotnému odstraňovaniu fúzov, tak po holení. LR Heath & Beauty ponúka mužom 
jedinečné produkty s nemeckým štandardom kvality. 

LR ZEITGARD Beauty Diamonds Anti-Age
Pleťový Olej

Obsah: 30 ml

• cenné prírodné oleje chránia pred stratou vlhkosti 
• s vitamínmi A, E a F pre regeneračné, vyživujúce
   a anti-aging účinky 
• dodáva pleti mladistvú žiaru

SPÔSOB POUŽITIA

Tento produkt ponúka tri skvelé možnosti použitia:

• Anti-Age olej
Ideálna základná starostlivosť pre žiarivú pleť. Naneste ráno večer 3-5 kvapiek 
po vyčistení tváre. Potom naneste dennú starostlivosť LR ZEITGARD.

• Anti-Age olejový boost
Bohatá starostlivosť pre hladkú a jemnú pleť. Pridajte do dlane niekoľko kvapiek 
k dennej alebo nočnej starostlivosti, zmiešajte a naneste na tvár. 

• Anti-Age olejová maska
Intenzívna a výdatná regeneračná starostlivosť pre hladkú a pevnú pokožku. 
Rozotrite cca 10 kvapiek na tvár, krk a dekolt. Nechajte pôsobiť 10 minút, pre-
bytočné množstvo potom vmasírujte alebo odstráňte. 
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PARFUM – VAŠA OSOBITÁ AURA
Nabídky parfémů se na nás hrnou ze všech stran. Nejčastěji se snaží oslovit přívlastky „luxus-
ní“, „levné“ nebo „značkové“. Ukazatel dobrého parfému ale spočívá v něčem jiném. Podstat-
ná je především koncentrace  vonných olejů a kompozice vonných složek. 

Ponuky parfumov sa na nás hrnú zo všetkých strán. Najčastejšie sa snažia osloviť prívlast-
ky "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 15 - 23,5 % 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.

Vedeli ste, že...? 
Informácie o vôňach, ktoré Vás možno prekvapia:

1. Jemné rozprášenie parfumu na vnútornú stranu oblečenia alebo kabelky je rozumnou alter-
natívou, 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 zvy-
čajne 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 mô-
žete 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 rov-
nakú 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. Odporú-
čanie: neobmedzujte sa len na svoj obľúbený parfum, ale používajte rôzne vône. Môžete ich 
obmieňať v závislosti na nálade, počasí alebo príležitosti.

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 – Srdcová črta sa rozvíja niekoľko minút po nanesení parfumu. Tvorí 
strednú časť vonnej kreácie a harmonicky nadväzuje na špičku. Na srdcovú 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 predo-
všetkým podľa jeho kvality.

PARFUM
– VAŠA OSOBITÁ AURA
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DÁMSKE
PARFÉMY

Guido Maria Kretschmer  
for Women EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: ovocná - decentný  

Hlava parfumu: mandarínka, slivka
Srdce parfumu: ruža, kvet pomarančovníka
Základ parfumu: ambra, vanilka

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, elegan-
cia, dôraz na detail a dotyk medzinárodnej módnej vlny. 

Kompozícia vône
Jemné zvádzanie sa snúbi s nadčasovou eleganciou – od hla-
vy až po päty. Zmes vôní mandarínky, ruže a vanilky parfumu 
dodáva zvodné a teplé tóny.

Podobné vône
LR Classics Santorini, Beautyqueen, Heart & Soul, Pseudonym.

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Ben-
zyl 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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PURE  
by Guido Maria Kretschmer 
EdP for Women
Obsah: 50 ml

Vôňa: kvetinová - svieža

Hlava parfumu: slivka, citrusy
Srdce parfumu: slivka, citrusy
Základ parfumu: ambra, cédrové drevo

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 Valencia, LR Classics Los Angeles, Rockin’ Ro-
mance, LR Classics Marbella

Ingredients: Alcoholdenat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Benzyl Salicyla-
te, Hexyl Cinnamal, Limonene, Alpha-IsomethylIonone, Citronellol, Linalool, Ge-
raniol, Citral, Benzyl Benzoate.

 

PURE HAPPINESS 
by Guido Maria Kretschmer 
EdP for Women
Obsah: 50 ml

Vôňa: ovocná - povzbudzujúca

Hlava parfumu: grapefruit, bergamot
Srdce parfumu: jazmín, kosatec
Základ parfumu: mošus, tabak

Kompozícia vône
Variant pozitívnej energie, ktorá Vám okamžite v tvári vyčarí 
úsmev a jednoducho robí človeka šťastným.

Podobné vône
LR Lightning Collection Essence of Marine
Shine by Day, Beautyqueen

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Benzyl Sali-
cylate, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Citronellol, Benzyl Alcohol, Citral.

PURE TENDERNESS           
by Guido Maria Kretschmer           
for Women
Obsah: 50 ml 

Vôňa: kvetinová-drevitá

Hlava parfumu: kardamóm, frézia 
Srdce parfumu: biele kvety, konvalinka 
Základ parfumu: cédrové drevo, fazuľa, tonka

Buďte naozajstná. Buďte zmyselná. 
Buďte jednoducho zvodná.

Zažite intenzívne chvíle zvádzania a oddanosti. PURE TEN-
DERNESS vás odprevadí do zmyselného sveta plného emócií 
a vášne. Elektrizujúca vôňa so sex-appealom. Vzrušujúca, 
opojná zbraň umenia zvádzania.

Lightning Collection  
Essence of Marine EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: svieža - vodná

Hlava parfumu: bergamot, vodné tóny
Srdce parfumu: konvalinková, korenená
Základ parfumu: cédrové drevo, mošus

Vône celebrít
Emma Heming-Willis – modelka a zároveň šťastná a rozžia-
rená matka a manželka hollywoodskej hviezdy Brucea Willisa 
– pravý zástupca tejto exkluzívnej kolekcie vôní.

Kompozícia vône
Ako blýskajúce sa odrazy svetla na vodnej hladine – vône vodné
a svieže.

Podobné vône
LR Classics Valencia EdP, LR Classics Los Angeles EdP, Roc-
kin´ Romance EdP, LR Classics Marbella EdP.

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Benzyl Salicy-
late, Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Citral, Linalool, Geraniol, 
Benzyl, Benzoate.

Lightning Collection  
Essence of Rose EdP

Lightning Collection  
Essence of Amber EdP

Obsah: 50 ml

Vôňa: kvetinová - zmyselná 

Hlava parfumu: ovocná, jazmín
Srdce parfumu: ruža, púdrové tóny
Základ parfumu: sladká ambra

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

Podobné vône
Lovingly by Bruce Willis EdP, Sensual Grace EdP.

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

Obsah: 50 ml

Vôňa: orientálna - zvodná

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

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

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

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Ben-
zyl Salicylate, Linalool, Coumarin, Geraniol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Citral, Alpha-I-
somethyl Ionone, Citronellol.
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Heart & Soul EdP
Obsah: 50 ml 

Vôňa: ovocná - inšpirujúca

Hlava parfumu: červený pomaranč, frézia
Srdce parfumu: čierne ríbezle, slivka
Základ parfumu: mošus, santalové drevo

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, Cit-
ronellol, Linalool.

Shine by Day EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: kvetinová - dynamická 

Hlava parfumu: ružové korenie, svieža zeleň
Srdce parfumu: fialka, ruža
Základ parfumu:  vanilka, santalové drevo

Kompozícia vône
Živá energia, žiariaca ľahkosť a čisté potešenie. Inšpirovaný 
žiarením slnka, tento parfum Vám rozžiari deň!

Podobné vône
PURE by Guido Maria Kretschmer, Femme Noblesse, Light-
ning Collection Essence of Rose

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Benzyl
Salicylate, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene, Geraniol, Citronellol,
Citral, Benzyl Benzoate.

Beautyqueen EdP
Obsah: 50 ml 

Vôňa: kvetinová - podmanivá

Hlava parfumu: mandarínka, akordy ozónu
Srdce parfumu: ruža, konvalinka
Základ parfumu: mošus, iris

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, Limo-
nene, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Hexyl Cinnamal, Citronellol, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Sa-
licylate, Geraniol, Benzyl Alcohol, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 61570 (Green 5), 
CI 19140 (Yellow 5).

Sensual Grace EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: orientálna - elegantná

Hlava parfumu: kadidlo, ruže skalné
Srdce parfumu:  jazmín, muškát
Základ parfumu:  vanilka, karamel

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 (Tetrame 
thylhydroxypiperidinol) Citrate, Benzyl Salicylate, Coumarin, Benzyl Benzoate,
Citronellol, Limonene, Geraniol, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Alcohol,
Benzyl Cinnamate, CI 17200 (Red 33).

Lovingly by Bruce Willis EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: kvetinová – zelená – elegantná 

Hlava parfumu: citrusové plody, hruška
Srdce parfumu: ľalia, pivonka
Základ parfumu: biele cédrové drevo, santalové drevo

Vône celebrít
Od jesene 2011 rozšírila LR sortiment vôní o osobný par-
fum manželky hollywoodskeho herca Brucea Willisa – Emmy  
Heming-Willis. Vyznanie lásky Brucea Willisa v podobe parfu-
mu – to je okúzľujúca vôňa Lovingly.

Dizajn vône
Flakón má klasický a elegantný vzhľad. Ručne vyrobená sa-
ténová 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 ra-
dosti 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 Salicyla-
te, Ethylhexylglycerin, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Limonene, Linalool, Benzyl 
Alcohol, Geraniol, Eugenol, Coumarin, Citral.

Shine by Night EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: kvetinová - elegantná  

Hlava parfumu: mandarínka, pomaranč
Srdce parfumu: jazmín, hemant bielokvetý
Základ parfumu:  vanilka, med

Kompozícia vône
Krása noci činí každú Vašu chvíľu intenzívnejšiu. Vzrušujúca a 
elegantná vôňa vyžarujúca fascinujúcu ženskosť. 

Podobné vône
Pseudonym, Lovingly, Beautyqueen

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Butylphenyl
Methylpropional, Linalool, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Limonene, Gera-
niol, Citronellol, Hydroxycitronellal, Benzyl Benzoate, Isoeugenol, Farnesol, Citral, 
Eugenol, Benzyl Alcohol.
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Pseudonym EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: orientálna - tajuplná

Hlava parfumu: liči, broskyňa
Srdce parfumu: frézie, fialka
Základ parfumu: santalové drevo, vetiver

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 Sa-
licylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Benzoate, Limonene, Benzyl Alcohol, 
Citronellol, Tris (Tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate, CI 19140 (Yellow 5), CI 
17200 (Red 33).

Femme Noblesse EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: kvetinová - ženská 

Hlava parfumu: pomaranč, bazalka
Srdce parfumu:  ylang-ylang, škorica
Základ parfumu:  med, Tonka Absolut

Kompozícia vône
Neobyčajná vonná kompozícia pomarančových kvetov, Ylang-
Ylang, vanilky a vzácneho Tonka Absolut. Fascinujúci príťažlivý 
parfum pre ženy s charakterom a štýlom.

Podobné vône
Lovingly, Shine by Day, Shine by Night, Sensual Grace

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Alpha-Isomethyl 
Ionone, Linalool, Limonene, Benzyl Salicylate, Geraniol, Ethylhexyl Methoxycin-
namate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Coumarin, Cit-
ronellol, Benzyl Benzoate, Citral, Farnesol, Benzyl Alcohol, CI 14700 (Red 4), CI 
19140 (Yellow 5).

Rockin´ Romance EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: svieža - zmyselná

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

Kompozícia vône
Vôňa je príťažlivá nekonvenčným charakterom. Prejavuje sa 
energiu dodávajúcim citrusovým ovocím a súčasne zmysel-
nosťou 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, Cit-
ral, Linalool, Cinnamal, Citronellol.

Harem EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: orientálna - podmanivá 

Hlava parfumu:  bergamot, mandarínka
Srdce parfumu: plod mučenky, marhuľa
Základ parfumu: čokoláda, karamel

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

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

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Hexyl Cinnamal, 
Coumarin, Linalool, Benzyl Alcohol, Limonene, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, CI 17200, Farnesol, 
Amyl Cinnamal, Citronellol, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 19140 (Yellow 5), CI 
14700 (Red 4).

Brilliant Look EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: orientálna - vzrušujúca

Hlava parfumu: bergamot, hruška
Srdce parfumu: jazmín, iris
Základ parfumu: karamel, pačuli

Kompozícia vône
Explozívna zmes vôní ovocného bergamotu, kvetov pomaran-
čovníka a úchvatného pačuli. Vôňa modernej ženy plnej života.

Podobné vône
LR Classics Hawaii, LR Classics Antigua, Harem

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Butyl Methoxy-
dibenzoylmethane, 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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LR Classics Hawaii EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: orientálna – púdrová – zmyselná

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

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

Podobné vône
Harem, LR Antigua, Brilliant Look

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

LR Classics Santorini EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: kvetinová – ovocná – zmyselná

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

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

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

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Benzyl
Benzoate, Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Car-
boxaldehyde, Citronellol, Limonene, Geraniol, Ethylhexyl Methoxycinna-
mate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Alpha-Isomethyl Ionone,Ethyl-
hexyl Salicylate, Citral, Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, CI 17200  
(Red 33), CI 60730 (Ext. Violet 2).

LR Classics Antigua EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: orientálna – púdrová – zmyselná

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

Kompozícia vône
Ako intenzívne letné bozky na bielej piesočnatej pláži. Kvetino-
vá symfónia ruže, kosatca, fialky a jazmínu. Antigua je nádher-
ná kvetinová vôňa symbolizujúca dovolenku v raji.

Podobné vône
LR Classics Hawaii, MEU by Cristina Ferreira, Brilliant Look.

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Alpha-Isomethyl 
Ionone, Citronellol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Geraniol, Ethylhexyl Salicylate, 
Linalool, CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5), CI 14700 (Red 4), CI 60730 
(Ext. Violet 2).

LR Classics Marbella EdP LR Classics Valencia EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: svieža – kvetinová – inšpirujúca

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

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

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

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

Obsah: 50 ml

Vôňa: svieža – kvetinová – inšpirujúca

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

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

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

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

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, Bu-
tyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Limonene, Citral, CI 60730 
(Ext. Violet 2), CI 17200 (Red 33).
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PÁNSKE
PARFÉMY

Guido Maria Kretschmer  
for Men EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: drevitá - vzrušujúca 

Hlava parfumu: bergamot, mandarínka, ružové korenie
Srdce parfumu: korenie, muškát
Základ parfumu: vetiver, koža

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

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, dôra-
zom na detail a s dotykom medzinárodnej módnej vlny.

Kompozícia vône
Mužné, svieže aromatické tóny bergamotu, korenia a kože dá-
vajú vôni šarmantný a nezabudnuteľný punc. Ušľachtilá, ko-
renistá a svieža esencia na pokožke postupne rozvíja všetky 
svoje vzrušujúce tóny.

Podobné vône
Racing, Bruce Willis Personal Edition, Jungle Man,  
LR Classics Singapore.

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Cou-
marin, Linalool, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Eugenol, Ethylhexyl Salicylate, Citral, Citronellol, Geraniol, CI 14700 (Red 4),  
CI 42090 (Blue 1), CI 19140 (Yellow 5).
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Bruce Willis  
Personal Edition EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: korenená - elegantná

Hlava parfumu: citrusové plody, kardamóm
Srdce parfumu: levanduľa, tóny tabaku
Základ parfumu: tóny kože, oud

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

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.

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 origi-
nálny rukopis, ktorý reflektuje osobnosť Brucea Willisa.

Podobné vône
Racing, Guido Maria Kretschmer for Men, Jungle Man,  
LR Classics Singapore.

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

Bruce Willis EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: drevitá – zelená – elegantná  

Hlava parfumu: grapefruit, pomaranč
Srdce parfumu: korenie, kvety muškátu
Základ parfumu: cédrové drevo, vetiver

Vône celebrít
Smart guys live forever – presne ako Bruce Willis. Vôňa akč-
ného hrdinu je imponujúca, mužná a nekonvenčná. Pri príleži-
tosti 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 veľ-
mi bavilo. Produkty symbolizujú individuálny prístup a jedineč-
nosť. To je to, čo ma presvedčilo a čo nás s LR spája.“

Dizajn vône
Kvalitný nápadný flakón s kovovou doštičkou a menom Bru-
cea Willisa. Uzáver z pravého cédrového dreva z udržateľných 
zdrojov. Každý flakón je unikát, pretože každé viečko je vyro-
bené z dreva s rôznymi letokruhmi. 

Kompozícia vône
Prenikavosť santalového dreva a korenia sa snúbi so zemitým 
vetiverom a sviežim grapefruitom. 

Podobné vône
Metropolitan Man, LR Classics Monaco, LR Classics Stockholm.

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Diethylhexyl Sy-
ringylidene Malonate, Caprylic/Capric Triglyceride, Limonene, Linalool, Citronellol, 
Hexyl Cinnamal, Benzyl Alcohol, Citral, Eugenol, Hydroxycitronellal, Benzyl Salicylate, 
Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Farnesol, Benzyl Ben-
zoate, Alpha-Isomethyl Ionone, Evernia Prunastri (Oakmoss) Extract, Evernia Furfura-
cea (Treemoss) Extract, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 61570 (Green 5), CI 14700 (Red 
4), CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5).

PURE  
by Guido Maria Kretschmer 
EdP for Men

PURE HAPPINESS 
by Guido Maria Kretschmer 
EdP for Men
Obsah: 50 ml 

Vôňa:  svieža - inšpirujúca

Hlava parfumu:  grapefruit, čierne korenie
Srdce parfumu: cédrové drevo, muškát
Základ parfumu: mach, balzamické tóny

Kompozícia vône
Vôňa plná pozitívnej energie, ktorá Vám okamžite na tvári vy-
kúzli úsmev a jednoducho robí človeka šťastným.

Podobné vône
LR Classics Antigua

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, 
Hexyl Cinnamal, Linalool, Citronellol, Citral, Geraniol, Eugenol.

PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
for Men
Obsah: 50 ml 

Vôňa: aromatická-drevitá

Hlava parfumu: citrón, mandarínka 
Srdce parfumu: levanduľa, semiš 
Základ parfumu: akordy dreva, fazuľa, tonka

Buďte naozajstný. Buďte zmyselný. 
Buďte jednoducho zvodný.

Zažite intenzívne chvíle neskrotného pokušenia a zvádzania. 
PURE TENDERNESS vás odprevadí do zmyselného sveta pl-
ného sex-appealu a vášne. Vzrušujúca vôňa s magickou prí-
ťažlivosťou, ktorá sa neodolateľne rozvíja. Vôňa, ktorá ženám 
vyrazí dych.

Obsah: 50 ml

Vôňa: drevitá - charizmatická

Hlava parfumu: šafran, ruža
Srdce parfumu: klinček, guajakové a cédrové drevo
Základ parfumu: santalové drevo, ambra

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 Stock-
holm, BruceWillis

Ingredients: Alcoholdenat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Limo-
nene, Coumarin, Eugenol, Benzyl Salicylate.

BRUCE
WILLIS
O SVÉ
VŮNI
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Metropolitan Man EdP Jungle Man EdPTerminator EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: korenená - nevtieravá       

Hlava parfumu: grapefruit, čierne korenie, bergamot
Srdce parfumu: kardamóm, sečuánske korenie, muškát
Základ parfumu: čokoláda, vetiver

Kompozícia vône
Dokonalá zmes citrusového bergamotu, čokolády, sečuán-
skeho korenia a mužne elegantného vetiveru.

Podobné vône
LR Classics Monaco, LR Classics Stockholm, Bruce Willis.

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Cou-
marin, Linalool, Citral, Geraniol, Benzyl Benzoate, Citronellol.

Obsah: 50 ml

Vôňa: klasická - intenzívna

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

cédrové drevo, vanilka

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, Al-
pha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Benzyl Alcohol, Eugenol, Limonene, Geraniol, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Sali-
cylate, CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1).

Obsah: 50 ml

Vôňa: aromatická – zelená – charizmatická

Hlava parfumu: klasická - charizmatická
Srdce parfumu: citrón
Základ parfumu: ambra, bôby tonka, cédrové drevo

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

Podobné vône
LR Classics Boston.

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

Just Sport EdP
Obsah: 50 ml 

Vôňa: klasická - športová

Hlava parfumu: badián, zázvor
Srdce parfumu: kardamóm, muškátový orech
Základ parfumu: drevité nóty, mošus

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, Ben-
zyl Salicylate, Limonene, Coumarin, Alpha-Isomethyl Ionone, Citral, Citronellol, 
Eugenol, Geraniol.

Ocean´Sky Sport EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: svieža - ľahká   

Hlava parfumu: bergamot, zázvor
Srdce parfumu: melón, eukalyptus
Základ parfumu: cédrové drevo, pačuli

Kompozícia vône
Vôňa evokujúca sviežosť mora kompozíciou citrusového berga-
motu, melónu, eukalyptu a pačuli.

Podobné vône
LR Just Sport, LR Classics Niagara.

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Lina-
lool, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Citral, Methyl 2-Octy-
noate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl 
Salicylate, CI 42090 (Blue 1), CI 60730 (Ext. Violet 2).

Racing EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: drevitá - vzrušujúca

Hlava parfumu:  pomaranč, kardamóm
Srdce parfumu: jazmín, cédrové drevo
Základ parfumu: ambra, mošus

Kompozícia vône
Vôňa presvedčí sviežim pomarančom, kardamómom, zvod-
ným jazmínom a silou cédrového dreva.

Podobné vône
Guido Maria Kretschmer for Men, Bruce Willis Personal Edi-
tion, Jungle Man, LR Classics Singapore.

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Limone-
ne, Geraniol, Citral, Eugenol.

NAJPRE -
DÁVANEJŠIA
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LR Classics Niagara EdP
Obsah: 50 ml 

Vôňa: svieža – dynamická – športová

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

Kompozícia vône
Sloboda, energia vodopádov a moc prírody. Kombinácia mor-
ských tónov, mäty a cédrového dreva.

Podobné vône
LR Just Sport, Ocean’Sky.

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Al-
pha-Isomethyl Ionone, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoyl-
methane,Ethylhexyl Salicylate, Limonene, Geraniol, CI 60730 (Ext. Violet 2),
CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1).

LR Classics Boston EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: aromatická – zelená – charizmatická

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

Kompozícia vône
Pre všetkých, ktorí milujú život v celej jeho premenlivosti a mul-
tikultúrnosti. Svieža ovocná kombinácia jablka a pomaranča 
doplnená cédrovým drevom a ambrou.

Podobné vône
Terminator.

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Limo-
nene, Eugenol, Citral.

LR Classics Singapore EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: orientálna – korenitá – šarmantná

Hlava parfumu:  bergamot, pomaranč, mandarínka, citrón, 
kardamóm, mäta

Srdce parfumu:  santalové drevo, cédrové drevo, jazmín,  
levanduľa, muškát, šalvia

Základ parfumu: vanilka, mošus

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, Cou-
marin, Linalool, Benzyl Alcohol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Alpha-
Isomethyl Ionone, Benzyl Benzoate, Ethylhexyl Salicylate, Citral, Butyl Methoxy-
dibenzoylmethane, Benzyl Cinnamate, Hexyl Cinnamal, Geraniol, CI 17200 (Red 
33), CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 42090 (Blue 1).

LR Classics Monaco EdP
Obsah: 50 ml

Vôňa: drevitá – zelená – elegantná

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

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

Podobné vône
Metropolitan Man, LR Classics Stockholm, Bruce Willis.

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Alpha-Isomethyl 
Ionone, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane,
Ethylhexyl Salicylate, Geraniol, CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5),
CI 14700 (Red 4), CI 42090 (Blue 1).

LR Classics Stockholm EdP
Obsah: 50 ml 

Vôňa: drevitá – zelená – elegantná

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

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

Podobné vône
Metropolitan Man, LR Classics Monaco, Bruce Willis.

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Limo-
nene, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Citral, Ethylhexyl Salicylate, Citronellol, CI 60730 
(Ext. Violet 2), CI 19140 (Yellow 5).
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LR SOUL OF NATURE – ZNAČKA

Od založenia spoločnosti LR v roku 1985 hrá téma "vône" významnú úlohu, pre-
tože s vôňami to všetko pred 35 rokmi začalo. A parfémové klasiky ako Harem 
alebo Jungle Man stále patria k veľmi obľúbeným. To má však dobrý dôvod - vône 
nie sú slasťou iba pre náš čuch, ale dokážu v nás prebudiť pozitívne spomien-
ky, vyvolať príjemné emócie, a ovplyvniť našu náladu. Vône sú dodnes pevnou 
a úspešnou súčasťou portfólia produktov LR. 

So značkou LR SOUL OF NATURE stavia LR na tomto úspešnom príbehu a roz-
širuje svoj rad vonných produktov. Portfólio produktov z rôznych esenciálnych 
olejov spája horúcu tému "vône" s emocionálnym prvkom vône a pohody.

Pretože vône majú silu spúšťať emócie a spomienky - priamo a okamžite, ešte pred-
tým, než náš mozog môže vedome reagovať. Stimulácia a posilnenie Vášho pocitu 
pohody vdychovaním čistých esencií z prírody nikdy nebolo také jednoduché. 

LR SOUL OF NATURE - nefalšovaná vôňa a pohoda, darček od duše prírody Va-
šej DUŠI. Portfólio obsahuje tie najlepšie vône z duše prírody, ideálne pre nabitie 
Vášho tela a myseľ pozitívnou energiou. Každý zo 100 % prírodných esenciálnych 
olejov má zreteľnú vôňu a mimoriadny účinok - od relaxácie po harmonizáciu, od 
energizácie po vitalitu. 

LR SOUL OF NATURE – PORTFÓLIO PRODUKTOV 

ÉTERICKÉ OLEJE
Pre Váš osobný zážitok s vôňou. Každý z ôsmich prírodných olejov rozvíja svoju individuálnu arómu pre Vašu individuálnu potrebu.  

LR SOUL OF NATURE – PORTFÓLIO PRODUKTOV

ARÓMA SVETY NÁLAD
Pre Váš každodenný aromatický rituál. Každý zo štyroch svetov nálad Vás rozmaznáva sladkou vôňou zloženia a zodpovedajúcimi produktmi starostlivosti o pleť - od hlavy 
až k päte, od radosti po relaxáciu, od rána do večera. 

Motivujúci

Čistá relaxácia Vyvážená harmónia Energetická vitalita Pozitívna energia

Osviežujúci Budujúci Aktivujúci Vitalizujúci Uvoľňujúci UzemňujúciPodporujúci
sústredenie

RELAXED
SOUL

HOPEFUL
SOUL

STRONG
SOUL

CHEERFUL
SOUL

 

 

VIDEO KLASIFIKÁCIA

F&Q PREDAJNÁ
PRÍRUČKA
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LR SOUL OF NATURE – NÁŠ PRÍSĽUB KVALITY

ČO SÚ PRÍRODNÉ ESENCIÁLNE OLEJE?

ČISTÉ PRÍRODNÉ VÝROBKY

Nespútaná príroda extrahovaná z duše rastliny: esenciálne oleje sú koncentrova-
né rastlinné esencie, ktoré sa úspešne používajú po stáročia.

ESENCIÁLNE OLEJE ...

... tvorí hlavnú časť rastlinného extraktu.

... sú extrahované z bylín, kvetín, listov, koreňov alebo ovocia.

... niekedy obsahujú cez 500 rôznych chemických zlúčenín.

... majú vône, ktoré sú koncentrované.
    iba v jednej časti rastliny; sú zodpovedné za vytváranie vône rastlín.
... sú často bezfarebné kvapaliny, ktoré sa jednoducho odparujú,
    čo znamená, že sú veľmi prchavé.

KONCENTROVANÁ SILA PRÍRODY 

Vďaka svojim aromatickým a účinným vlastnostiam sú éterické oleje originálnymi 
prostriedkami zlepšujúcimi náladu, ktoré sú plné koncentrovanej sily rastlín. Každá 
kvapka obsahuje nespútanú silu z duše prírody. Len vďaka svojej intenzívnej vôni 
nám esenciálne oleje môžu pozdvihnúť náladu a upokojiť zmysly. 

ESENCIÁLNE OLEJE HRAJÚ V RASTLINE DÔLEŽITÉ ÚLOHY, 
NAPR.:

•  Obrana proti baktériám, vírusom a plesniam 
•  Obrana proti hmyzu a predátorom
•  Príťažlivosť tvorov, ktorí podporujú reprodukciu rastliny

ESENCIÁLNE OLEJE – DVA VÝROBNÉ  PROCESY

EXTRAKCIA ESENCIÁLNYCH OLEJOV

Esenciálne oleje sa obvykle extrahujú dvoma rôznymi spôsobmi,
aj keď existujú aj iné metódy extrakcie:
1. parnou destiláciou alebo 2. lisovaním za studena 

Na 1 kg levanduľového oleja potrebujete 150-180 kg levandule! To je aj dôvod, pre-
čo sa čisté éterické oleje zdajú také drahé. Cena je určená množstvom éterického 
oleja v rastline a dostupným množstvom pestovanej alebo voľne rastúcej rastliny. 

ÉTERICKÉ OLEJE – AKO FUNGUJÚ?

ZMYSEL ĽUDSKÉHO ČUCHU 

Zatiaľ čo dýchame, cítime. Schopnosť cítiť je najstarším ľudským zmyslom a stá-
le hrá v našich životoch kľúčovú úlohu. Čerstvo upečený chlieb, kvetinová lúka, 
more - vône spúšťajú emócie, prebúdzajú spomienky a ovplyvňujú nálady dlho 
predtým, než si to naša myseľ začne uvedomovať. 

Máme stovky čuchových receptorov. Tieto receptory stačia k tomu, aby mali ob-
rovský vplyv na náš život. S každým nádychom nasávame pachy a náš mozog 
potom o nich ukladá informácie. Žiadny zápach nie je nikdy zabudnutý - a keď ho 
znovu ucítime, pamätáme si, čo si s ním spájame. 

Nosom priamo do nášho mozgu - 100 % prirodzene čisté esenciálne oleje sú 
skutočné energetické balíčky, ktoré rozvíjajú svoju individuálnu účinnosť na cel-
kovej telesnej a duševnej úrovni. Obyčajný dotyk vône v nás môže vyvolať silné 
pocity a tým pozitívne ovplyvniť našu pohodu.  

LIMBICKÝ SYSTÉM

Ovoniavaním a vdychovaním molekúl vône sa aktivujú určité oblasti Vášho moz-
gu. Aktivujú signál, ktorý je okamžite cez čuchový nerv odovzdaný limbickému 
systému. V okamihu, kedy signál dorazí do limbického systému, sú spustené 
pocity a emócie. 

Limbický systém je časť mozgu, ktorá slúži k spracovaniu emócií. Je to jedna 
z najstarších častí nášho mozgu. Leží hlboko v mozgu a obsahuje časti všetkých 
mozgových lalokov. Je to heterogénna skupina štruktúr okolo stredného mozgu, 
ktorá je spojená s čuchom, emóciami a správaním.

Limbický systém je domovom endokrinného, vegetatívneho a psychologického 
regulačného systému. Spracováva podnety zvnútra aj zvonka tela. Limbický sys-
tém ovláda emočné správanie a je naším centrom pre pocity. Okrem toho sa 
spolu s ďalšími časťami mozgu podieľa na ukladanie spomienok. 

Náladovo relevantné neurochemikálie sa uvoľňujú limbickým systémom rýchlos-
ťou blesku - tie na nás môžu mať silný vplyv, nefiltrované mozgom. Éterické oleje 
vyvolávajú nervové a mozgové impulzy. Emočné reakcie sú bežným efektom! To 
potom stimuluje produkciu neurotransmiterov a hormónov. Tie sú zodpoved-
né za emócie a inštinkty, ale aj za zdravé srdce, dýchanie, metabolický systém 
a uvoľňovanie hormónov. 

     

100 % prírodné 
esenciálne oleje

Viac než 95 % 
prírodných zložiek 

v ošetrujúcich 
produktoch*

Fľaštičky a dózy 
z recyklovaného 
plastu (rPET)**

Esenciálne oleje 
a zmesi olejov v 

sklenených fľaštič-
kách s recyklova-

ným sklom***

Kontroly podľa 
najvyšších štan-
dardov kvality 

 

1. PARNÁ DESTILÁCIA 

Najbežnejšou metódou extrakcie 
éterických olejov je parná destilácia. 
85 % všetkých éterických rastlinných 
olejov sa extrahuje túto metódu (dre-
vo, liečivé byliny, korene,...). To zahŕňa 
zahrievanie rastlinného materiálu. 

KROK 1:
Rastlinou prechádza para, alebo 
je priamo preliata vodou a zahrieva 
sa: vzniká horúca para.

KROK 1:
Kôra sa lisuje mechanicky, éte-
rický olej môže z ovocia uniknúť. 

KROK 2:
Olej sa oddelí od 
vody obsahujúcej 
šťavu, čistý olej je 
možné odsať. 

KROK 3:
Olej sa v chladiacej špirále 
opäť stáva kvapalným a kvap-
ká do zbernej nádoby. 

KROK 2:
Éterický olej stúpa 
spolu s parou. 

KROK 4:
Olej sa oddeľuje od vody, stú-
pa na hladinu a je možné ho 
plniť do fliaš. 

2. LISOVANIE ZA STUDENA

Lisovanie za studena je alternatív-
nou metódou extrakcie esenciál-
nych olejov. Táto metóda sa použí-
va k extrakcii olejov z ovocnej kôry, 
napr. z citrusových plodov. 
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PÔVOD ESENCIÁLNYCH OLEJOV

Rastliny – základ esenciálnych olejov LR SOUL OF NATURE – sa pestujú po ce-
lom svete a spracovávajú sa lokálne. Dodávatelia sú starostlivo vyberaní. Často si 
vyberáme poľnohospodárske družstvá a a rodinné firmy. 

PORTUGALSKO ORGANICKÝ OLEJ 
EUCALYPTUS GLOBULUS / EUCA-

LYPTUS GLOBULUS 

Eukalyptový olej vyrába rodinný pod-
nik južne od Lisabonu v Portugalsku

BULHARSKO ORGANICKÝ 
LEVANDUĽOVÝ OLEJ

/ LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 

Levanduľový olej vyrába 
družstvo v Bulharsku 

STAROSTLIVOSŤ O TELO ROLL-ON, TELOVÝ KRÉM, SPRCHOVÝ 
GÉL, OŠETRUJÚCI OLEJ A JEDNODRU-

HOVÝ ESENCIÁLNY OLEJ
ROLL-ON, TELOVÝ KRÉM, SPRCHOVÝ 
GÉL, OŠETRUJÚCI OLEJ A JEDNODRU-

HOVÝ ESENCIÁLNY OLEJ

SPREJ NA 
VANKÚŠ A 

MIESTNOSŤ

JEDNODRUHOVÝ 
ESENCIÁLNY 
OLEJ A ZMES 

ESENCIÁLNYCH 
OLEJOV

ARÓMA LAMPA DIFUZÉR

TALIANSKO ORGANICKÝ
BERGAMOTOVÝ OLEJ / CITRUS 

AURANTIUM BERGAMIA

Náš bergamotový olej pochádza z 
malého družstva v Kalábrii. Družstvo 

pestuje výhradne bergamotové 
stromy a lisuje šupky plodov, aby 

extrahovalo éterické oleje najvyššej 
kvality.

INDIA ORGANICKÝ
PEPPERMINTOVÝ OLEJ

/ MENTHA PIPERITA

Pepermintový olej LR Soul od 
Nature vyrába nadácia, ktorá 
sa nachádza severne od Dillí 
v Indii. Je úplne prírodný a 

neobsahuje pesticídy. 

ŠPANIELSKO ORGANICKÝ 
TYMIÁNOVÝ OLEJ / THY-

MUS VULGARIS

Tymiánový olej produkuje 
rodinný podnik poblíž Murcie 

v Španielsku 

ARGENTÍNA ORGANICKÝ CITRÓNOVÝ 
OLEJ/ CITRUS LIMON ORGANICKÝ PO-
MARANČOVÝ OLEJ / CITRUS SINENSIS

Tieto dva esenciálne oleje dodávané od 
nášho dodávateľa v oblasti Concordia. 

Citrusové stromy sa tu pestujú ekologicky 
a bez pesticídov viac ako 20 rokov. 

MAROKO (POHORIE ATLAS)
ORGANICKÝ CÉDROVÝ OLEJ, AT-

LAS/ CEDRUS ATLANTICA / CEDRUS 
ATLANTICA

Cédrové stromy z pohoria Atlas sú 
chránené štátom a každý rok je na 

výrub uvoľnený len veľmi obmedzený 
počet. Opatrenia zalesňovania vy-

kompenzujú vyrúbané stromy. Kmene 
stromov sú spracovávané na pílach 

pre nábytkársky priemysel. Vykupuje-
me piliny, prirodzený vedľajší produkt 

rezania. 

ESENCIÁLNE OLEJE – PYRAMÍDA VÔNÍ A APLIKÁCIA 

PYRAMÍDA VÔNÍ

Esenciálne oleje a ich jednotlivé vône je možné rozdeliť do troch kategórií: hlavná, 
srdcová a základná nóta. Ktorý olej patrí do ktorej kategórie závisí na tom, ako 
sa vyvíja príslušná vôňa. Hlavná nóta je prchavá a ľahká (napr. citrón), zatiaľ čo 
srdcový tón sa vyvíja pomaly a mohutne (napr. levanduľa). Základná nóta sa vyvíja 
najďalej a má tendenciu byť zemitou vôňou (napr. céder). Keď zmiešate jednotlivé 
oleje - inšpirované "Urob si sám" recepty - budú pôsobiť v harmónii a šíriť ich vôňu 
pre nádherný zážitok z vône.

AKO POUŽÍVAŤ ESENCIÁLNE OLEJE

100 % čisté a prírodné esenciálne oleje sú tým pravým balzamom pre naše zmy-
sly a majú pozitívny vplyv na našu pohodu. Odporúčame tieto dva spôsoby apli-
kácie:…

1. K PREVOŇANIU MIESTNOSTI:

Použite nosič vône, napr. aróma lampu alebo difuzér, aby váš domov získal aro-
matickú vôňu. 

2. K PREVOŇANIU VÁŠHO ZÁKLADNÉHO
OŠETRUJÚCEHO OLEJA:

Zmiešajte niekoľko kvapiek jedného alebo viac éterických olejov s LR Ošetrujúcim 
olejom, aby ste docielili priaznivé účinky na Vašu pokožku a zmysly. Načerpajte 
inšpiráciu v našich "Urob si sám" receptoch. 

UPOZORNENIE:

Oleje je potrebné pred nanesením na kožu zriediť. Vždy sa uistite, že máte správ-
ne dávkovanie!

Aby ste dosiahli najlepší možný účinok na pokožku, zmiešajte čisté esenciálne ole-
je s nosnou látkou, napríklad s jemným ošetrujúcim olejom. Ideálnou voľbou je LR 
Ošetrujúci olej. Je to bohatá kombinácia 3 olejov: mandľového oleja, jojobového 
oleja a výťažku z Aloe vera. Je ho možné použiť ako telový aj masážny olej, ktorý 
poskytuje intenzívnu starostlivosť a zvlhčuje Vašu pokožku. 

 
HLAVNÁ NÓTA:
citroń, pomaranč, bergamot, 
eukalyptus, mäta pieporná

SRDCOVÁ NÓTA:
levanduľa, tymián 

ZÁKLADNÁ NÓTA:
cédrové drevo 

  

+
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PRÍKLADY RECEPTOV NA OLEJOVÉ ZMESI

VŠETKO JE O SPRÁVNOM NAMIEŠANÍ!

Každý si môže vytvoriť svoju individuálnu a voňavú oázu vône a pohody. Ako?
Jednoducho. Tu nájdete inšpiráciu:

POZNÁMKA:

Je dôležité dodržiavať množstvo uvedené v receptoch! Taktiež je nutné, aby 
nedošlo k zámene Vašich olejov: stačí každú fľaštičku označiť samolepkou LR 
Soul of Nature (číslo položky 96226). Vďaka tomu si vždy môžete vybrať vôňu, 
ktorú chcete. 

INŠPIRÁCIA "UROB SI SÁM" RECEPTOV 

RECEPT "VEĽA ENERGIE":

Namiešajte si svoj vlastný osviežujúci masážny/telový olej pre extra podporu!

AKO NA TO:

Pridajte presné množstvo éterického oleja priamo do LR Ošetrujúceho oleja, pev-
ne uzavrite, pretrepte, označte a hotovo.

100 ML LR OŠETRUJÚCEHO OLEJA
+ 40 KVAPIEK LR POMARANČOVÉHO OLEJA
+ 10 KVAPIEK LR CITRÓNOVÉHO OLEJA

RECEPT "NA ENERGICKÝ ŠTART":

Namiešajte si vlastný oslobodzujúci masážny/telový olej pre správny reštart

AKO NA TO:

Pridajte presné množstvo éterického oleja priamo do LR Ošetrujúceho oleja, pev-
ne uzavrite, pretrepte, označte a hotovo.

100 ML LR OŠETRUJÚCEHO OLEJA
+ 40 KVAPIEK LR EUKALYPTOVÉHO OLEJA
+ 8 KVAPIEK LR MÄTOVÉHO OLEJA
+ 2 KVAPKY LR TYMIÁNOVÉHO OLEJA 

NÁVOD NA POUŽITIE

Jemne vmasírujte do pokožky ako olej pri starostlivosti o telo, napr. po sprchova-
ní. Naneste vo väčšom množstve ako masážny olej a vmasírujte jemnými pohy-
bmi alebo jemným tlakom. Aby sa podporila Vaša osobná pohoda, je možné do 
esencie primiešať jednotlivé esenciálne oleje LR Soul od Nature. Ak chcete nájsť 
inšpiráciu k prevoňaniu Vášho telového oleja, pozrite si naše nápady na "Urob si 
sám" recepty. Vždy dodržiavajte množstvo uvedené v príslušnom recepte. Po-
stup: Nalejte určené množstvo esenciálnych olejov priamo do fľaštičky Ošetruj-
úceho oleja, potom fľaštičku opäť pevne zatvorte a pretrepte. Váš "Urob si sám" 
masážny olej je pripravený na použitie. Aby ste odlíšili rôzne oleje, odporúčame 
Vám ich označiť samolepkami LR Soul of Nature (obj. č. 96226).

POZNÁMKY K  PREDAJU 

S jednotlivými esenciálnymi olejmi z radu LR Soul of Nature môžete 
miešať rôzne personalizované telové alebo masážne oleje ich pridaním 
do základného ošetrujúceho oleja. Každý olej má schopnosť podporo-
vať pohodu prostredníctvom Vašej špeciálnej vonnej kompozície. 

Zloženie: Coco-Caprylate/Caprate, Ethylhexyl Steaate, Capryl/Capric Triglyceride, Neopentyl Glycol Dihepta-
noate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sladká Mandle) Olej, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Olej Ze Semen, C13-15 
Alkane, Glycine Soja Tokoferol

RECEPT "V ROVNOVÁHE":

Namiešajte si vlastný harmonizujúci masážny/telový olej pre chvíľu vnútornej rov-
nováhy a vyrovnanosti.

AKO NA TO:

Pridajte presné množstvo esenciálneho oleja priamo do LR Ošetrujúceho oleja, 
pevne uzavrite, pretrepte, označte a hotovo

100 ML LR OŠETRUJÚCEHO OLEJA
+ 20 KVAPIEK LR BERGAMOTOVÉHO OLEJA
+ 30 KVAPIEK LR LEVANDUĽOVÉHO OLEJA

RECEPT "ČISTÁ RELAXÁCIA":

Namiešajte si vlastný upokojujúci masážny/telový olej pre chvíľu vnútornej rovno-
váhy a vyrovnanosti.

AKO NA TO:

Pridajte presné množstvo esenciálneho oleja priamo do LR Ošetrujúceho oleja, 
pevne uzavrite, pretrepte, označte a máte hotovo.

100 ML LR OŠETRUJÚCEHO OLEJA
+ 36 KVAPIEK LR LEVANDUĽOVÉHO OLEJA
+ 12 KVAPIEK LR BERGAMOTOVÉHO OLEJA
+ 2 KVAPKY LR CÉDROVÉHO OLEJA

LR Soul of Nature
OŠETRUJÚCI OLEJ 
OBSAH
100 ml

PREDAJNÉ ARGUMENTY

•   2v1: Telový a masážny olej s mandľovým a jojobovým olejom
     a výťažkom z Aloe vera
•   Perfektný základ na riedenie esenciálnych olejov LR Soul of Nature 
•   S 97 % prírodných zložiek 

CIEĽOVÁ SKUPINA 

Pre všetkých, ktorí dávajú prednosť vôni neutrálnemu, bohatému
telovému/masážnemu oleju alebo telovému/masážnemu oleju,
ktorý je možné prevoňať podľa individuálnych preferencií pridaním
prírodných esenciálnych olejov. 

VLASTNOSTI

Jemná starostlivosť o telo a masážny olej bez parfumácie pre
pocit zamatovo hladkej pokožky. Vyživuje a regeneruje pokožku
mandľovým a jojobovým olejom a výťažkom z Aloe vera,
hydratuje a chráni pokožku pred vysušením. Perfektný
ako základový olej, ktorý môžete prevoňať jednotlivými
esenciálnymi olejmi z radu LR Soul of Nature.
Vhodný na vonkajšie použitie na pokožke. 
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VEDELI STE, ŽE?
Citróny rastú na citrusových stromoch, ktoré sa prevažne pestujú v Stredomorí 
a v subtrópoch. Do Európy bol závod dovezený z Číny cez Perziu. V 10. storočí 
sa rýchlo stali populárne vďaka mnohým zdravotným prínosom. 

UPOZORNENIE:

Je nevyhnutné, aby ste esenciálne oleje nepožívali a aby neboli aplikované na 
pokožku v čistej forme. Odporúča sa používať oleje iba pod dohľadom dospelej 
osoby. Pred použitím v tehotenstve vyhľadajte lekársku pomoc alebo pôrodnú 
asistentku. Nie je určené k ľudskej spotrebe. Podrobné informácie o bezpečnom 
používaní výrobku nájdete v príslušnom bezpečnostnom liste alebo na štítku vý-
robku. Uzáver vždy pevne zatvorte a skladujte na chladnom a suchom mieste 
mimo slnečného žiarenia. 

BOTANICKÝ NÁZOV
Citrus limon

PROFIL VÔNE
Svieža, ovocná, ostrá

NÓTA
Hlavná nóta

VÝHODY PRE VAŠU POHODU
Aktivuje, osviežuje, zlepšuje koncentráciu,
motivuje a zlepšuje náladu

ZÍSKANÉ Z
Kôry

METÓDA EXTRAKCIE 
Esenciálny olej sa získava lisovaním ovocnej
kôry za studena. 

ČEĽAĎ
Čeľad rutovitých (Rutaceae)

LR Soul of Nature
CITRÓNOVÝ OLEJ
OBSAH
10 ml

PREDAJNÉ ARGUMENTY
•   Aktivujúca vôňa na zlepšenie nálady
•   100 % prírodný esenciálny olej
•   Ideálne ako izbová vôňa alebo k prevoňaniu LR Soul of Nature
     Ošetrujúceho oleja

CIEĽOVÁ SKUPINA 

Pre všetkých, ktorí chcú aktivovať a osviežiť svoje telo a myseľ a chcú zlepšiť 
svoje osobné blaho. Taktiež pre všetkých, ktorí chcú dodať LR Soul of Nature 
Ošetrujúcemu oleju svoju obľúbenú vôňu na báze čistých prírodných esenciál-
nych olejov. 

PÔVOD

Citrónový olej LR Soul of Nature pochádza z oblasti Concordia v Argentíne. Tu 
boli citrusové stromy pestované ekologicky a bez pesticídov viac než 20 rokov. To 
je vzácne, pretože v mnohých ďalších oblastiach sveta sa obe kultivačné formy (s 
pesticídmi aj bez nich) často vyskytujú vedľa seba. 

NÁVOD NA POUŽITIE

Na pokožku: Olej zmiešajte so 100 ml LR Soul of Nature Ošetrujúceho oleja. Inšpi-
rujte sa v našich "Urob si sám" receptoch. Vždy dodržujte množstvo uvedené v prí-
slušnom recepte. Nikdy nenanášajte na pokožku neriedený esenciálny olej. Difuzér: 
Pridajte 3-4 kvapky do difuzéra a použite až 3-krát denne po dobu jednej hodiny. 
Vývoj vône bude trvať niekoľko minút. Po chvíli doplňte, aby ste zabránili rozstreku. 
Nikdy nenechávajte difuzér bez dozoru. Neaplikujte na plastové povrchy. 

KRÍŽOVÝ PREDAJ

S jednotlivými esenciálnymi olejmi z radu LR Soul of Nature môžete miešať rôzne 
personalizované telové alebo masážne oleje ich pridaním do základného Ošetru-
júceho oleja. Každý olej má schopnosť podporovať pohodu prostredníctvom Va-
šej špeciálnej vonnej kompozície. Vyskúšajte "Urob si sám" recept "Veľa energie" 
pre namiešanie Vášho individuálneho telového a masážneho oleja v kombinácii 
s ďalšími esenciálnymi olejmi zo sveta LR Soul of Nature. 

svety nálad pre svoj každodenný rituál vône: Každý zo štyroch svetov nálad Vás 
rozmaznáva starostlivo zladenými vôňami a zodpovedajúcimi produktami starost-
livosti o pleť - od hlavy až k päte, od radosti do pohody, od rána do večera. 
Pomarančový olej LR Soul of Nature dobre harmonizuje so všetkými ostatnými 
individuálnymi olejmi LR Soul of Nature. 

VEDELI STE, ŽE?
Pomaranče sú pôvodom z Číny a pestujú sa tu viac ako 2 000 rokov. Trvalo však 
celé stáročia, kým boli zavedené aj v Európe. V roku 1 520 nám Portugalci dali 
slávnu odrodu "valencijský pomaranč".

UPOZORNENIE:

Je nevyhnutné, aby ste esenciálne oleje nepožívali a aby neboli aplikované na 
pokožku v čistej forme. Odporúča sa používať oleje iba pod dohľadom dospelej 
osoby. Pred použitím v tehotenstve vyhľadajte lekársku pomoc alebo pôrodnú 
asistentku. Nie je určené k ľudskej spotrebe. Podrobné informácie o bezpečnom 
používaní výrobku nájdete v príslušnom bezpečnostnom liste alebo na štítku vý-
robku. Uzáver vždy pevne zatvorte a skladujte na 
chladnom a suchom mieste mimo slnečného 
žiarenia. 

BOTANICKÝ NÁZOV
Citrus sinensis

PROFIL VÔNE
Svieža, ovocná, sladká, teplá

NÓTA
Hlavná nóta

VÝHODY PRE VAŠU POHODU
Vzrušujúci, stimulujúci, povzbudzujúci,
zlepšuje koncentráciu

ZÍSKANÉ Z 
Kôry

METÓDA EXTRAKCIE
Esenciálny olej sa získava lisovaním
ovocnej kôry za studena. 

ČEĽAĎ
Čeľaď rutovitých (Rutaceae)

LR Soul of Nature
POMARANČOVÝ OLEJ
OBSAH
10 ml

PREDAJNÉ ARGUMENTY
•   Stimulujúca a povzbudzujúca vôňa
•   100 % prírodný esenciálny olej
•   Ideálny ako izbová vôňa alebo k prevoňaniu LR Soul of Nature
     Ošetrujúceho oleja

CIEĽOVÁ SKUPINA

Pre všetkých, ktorí chcú stimulovať svoje telo a myseľ a chcú zlepšiť svoje osobné 
blaho. Taktiež pre všetkých, ktorí chcú dodať LR Soul of Nature Ošetrujúcemu 
oleju svoju obľúbenú vôňu na báze čistých a prírodných esenciálnych olejov. 

PÔVOD

Pomarančový olej LR Soul of Nature pochádza z argentínskeho regiónu Concor-
dia. Tu sa pomarančovníky pestujú ekologicky a bez pesticídov viac ako 20 rokov. 
To je vzácne, pretože v mnohých ďalších oblastiach sveta sa obe kultivačné formy 
(s pesticídmi aj bez nich) často vyskytujú vedľa seba.

NÁVOD NA POUŽITIE

Na pokožku: Olej zmiešajte so 100 ml LR Soul of Nature Ošetrujúceho oleja. 
Inšpirujte sa v našich "Urob si sám" receptoch. Vždy dodržujte množstvo uve-
dené v príslušnom recepte. Nikdy nenanášajte na pokožku neriedený esenciálny 
olej. Difuzér: Pridajte 3-4 kvapky do difuzéra a použite až 3-krát denne po dobu 
jednej hodiny. Vývoj vône bude trvať niekoľko minút. Po chvíli doplňte, aby ste za-
bránili rozstreku. Nikdy nenechávajte difuzér bez dozoru. Neaplikujte na plastové 
povrchy. 

KRÍŽOVÝ PREDAJ

S jednotlivými esenciálnymi olejmi z radu LR Soul of Nature môžete miešať rôzne 
personalizované telové alebo masážne oleje ich pridaním do základného Ošetru-
júceho oleja. Každý olej má schopnosť podporovať pohodu prostredníctvom Va-
šej špeciálnej vonnej kompozície. Vyskúšajte "Urob si sám" recept "Veľa energie" 
pre namiešanie Vášho individuálneho telového a masážneho oleja v kombinácii 
s ďalšími esenciálnymi olejmi zo sveta LR Soul of Nature. Objavte štyri rôzne 
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svetov nálad Vás rozmaznáva starostlivo zladenými vôňami a zodpovedajúcimi 
produktami starostlivosti o pleť - od hlavy až k päte, od radosti do pohody, od 
rána do večera. Bergamotový olej LR Soul of Nature dobre harmonizuje s levan-
duľovými, neroli, ružovými, cédrovými a ďalšími citrusovými olejmi.

VEDELI STE, ŽE?
Bergamot je citrusová rastlina, ktorá sa mohla vyvinúť ako hybrid sladkej limetky 
a inej citrusovej rastliny alebo citrónu a horkého pomaranča. Prvé zmienky o rast-
line pochádzajú z polovice 17. storočia. Ovocie sa obvykle nekonzumuje, ale pes-
tuje sa hlavne pre esenciálne oleje obsiahnuté v kôre bergamotu. Bergamotový 
olej, označovaný tiež ako "zelené zlato", hrá úlohu predovšetkým v parfémovom 
priemysle, ale používa sa aj k aromatizácii čajov, napr. Earl Grey.

UPOZORNENIE:

Je nevyhnutné, aby ste esenciálne oleje nepožívali a aby neboli aplikované na po-
kožku v čistej forme. Odporúča sa používať oleje iba pod dohľadom dospelej osoby. 
Pred použitím v tehotenstve vyhľadajte lekársku pomoc alebo pôrodnú asistentku. 
Nie je určené k ľudskej spotrebe. Podrobné informácie o bezpečnom používaní vý-
robku nájdete v príslušnom bezpečnostnom liste alebo na štítku výrobku. Uzáver 
vždy pevne zatvorte a skladujte na chladnom 
a suchom mieste mimo slnečného žiarenia. 

BOTANICKÝ NÁZOV
Citrus aurantium bergamia

PROFIL VÔNE
Svieža, jasná, gáfrová

NOTA
Hlavní nota

VÝHODY PRE VAŠU POHODU
Upokojujúci, relaxačný, osviežujúci,
zlepšuje koncentráciu

ZÍSKANÉ Z
Kôry

METÓDA EXTRAKCIE
Esenciálny olej sa získava lisovaním
ovocnej kôry za studena. 

ČEĽAĎ
Čeľaď myrtovité (Myrtaceae)

LR Soul of Nature
BERGAMOTOVÝ OLEJ
OBSAH
10 ml

PREDAJNÉ ARGUMENTY
•   Vôňa zlepšuje koncentráciu a pohodu
•   100 % prírodný esenciálny olej
•   Ideálny ako izbová vôňa alebo k prevoňaniu LR Soul of Nature
     Ošetrujúceho oleja

CIEĽOVÁ SKUPINA

Pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť koncentráciu a uvoľniť svoje telo a myseľ, aby 
posilnili svoju osobnú pohodu. Taktiež pre všetkých, ktorí chcú dodať LR Soul 
of Nature Ošetrujúcemu oleju svoju obľúbenú vôňu na báze čistých a prírodných 
esenciálnych olejov. 

PÔVOD 

Bergamotový olej LR Soul of Nature pochádza z družstva v talianskej Kalábrii. 
Družstvo sa špecializuje výhradne na pestovanie bergamotových stromov.

NÁVOD NA POUŽITIE

Na pokožku: Olej zmiešajte so 100 ml LR Soul of Nature Ošetrujúceho oleja. Inšpi-
rujte sa v našich "Urob si sám" receptoch. Vždy dodržujte množstvo uvedené v prí-
slušnom recepte. Nikdy nenanášajte na pokožku neriedený esenciálny olej. Difuzér: 
Pridajte 3-4 kvapky do difuzéra a použite až 3-krát denne po dobu jednej hodiny. 
Vývoj vône bude trvať niekoľko minút. Po chvíli doplňte, aby ste zabránili rozstreku. 
Nikdy nenechávajte difuzér bez dozoru. Neaplikujte na plastové povrchy. 

KRÍŽOVÝ PREDAJ

S jednotlivými esenciálnymi olejmi z radu LR Soul of Nature môžete miešať rôzne 
personalizované telové alebo masážne oleje ich pridaním do základného Ošetru-
júceho oleja. Každý olej má schopnosť podporovať pohodu prostredníctvom Va-
šej špeciálnej vonnej kompozície. Vyskúšajte "Urob si sám" recept "V rovnováhe" 
alebo "Čistá relaxácia" pre namiešanie Vášho individuálneho telového a masáž-
neho oleja v kombinácii s ďalšími esenciálnymi olejmi zo sveta LR Soul of Nature. 
Objavte štyri rôzne svety nálad pre svoj každodenný rituál vône: Každý zo štyroch 

VEDELI STE, ŽE?
Eukalyptus je jednou z najdôležitejších liečivých rastlín používaných domorodci. 
Existuje asi 600 rôznych odrôd. 

UPOZORNENIE:

Je nevyhnutné, aby ste esenciálne oleje nepožívali a aby neboli aplikované na 
pokožku v čistej forme. Odporúča sa používať oleje iba pod dohľadom dospelej 
osoby. Pred použitím v tehotenstve vyhľadajte lekársku pomoc alebo pôrodnú 
asistentku. Nie je určené k ľudskej spotrebe. Podrobné informácie o bezpečnom 
používaní výrobku nájdete v príslušnom bezpečnostnom liste alebo na štítku vý-
robku. Uzáver vždy pevne zatvorte a skladujte na chladnom a suchom mieste 
mimo slnečného žiarenia. 

BOTANICKÝ NÁZOV
Eucalyptus globulus

PROFIL VÔNE
Svieža, jasná, gáfrová

NOTA
Hlavní nota

VÝHODY PRE VAŠU POHODU
Vitalizuje, posilňuje, aktivuje, osviežuje,
zlepšuje koncentráciu

ZÍSKANÉ Z
Listov a vetvičiek

METÓDA EXTRAKCIE
Éterický olej sa získava parnou
destiláciou listov a vetvičiek. 

ČEĽAĎ
Čeľaď myrtovité (Myrtaceae)

LR Soul of Nature
EUKALYPTOVÝ OLEJ
OBSAH
10 ml

PREDAJNÉ ARGUMENTY
•   Vitalizujúca a osviežujúca vôňa
•   100 % prírodný esenciálny olej
•   Ideálny ako izbová vôňa alebo k prevoňaniu LR Soul of Nature
     Ošetrujúceho oleja

CIEĽOVÁ SKUPINA

Pre všetkých, ktorí chcú osviežiť a posilniť svoje telo a myseľ a chcú zlepšiť svoje 
osobné blaho. Taktiež pre všetkých, ktorí chcú dodať LR Soul of Nature Ošetruj-
úcemu oleju svoju obľúbenú vôňu na báze čistých a prírodných éterických olejov. 

PÔVOD

Eukalyptový olej LR Soul of Nature pochádza z miesta južne od portugalského 
Lisabonu. Rodinná firma tu vyrába olej už desiatky rokov. 

NÁVOD NA POUŽITIE

Na pokožku: Olej zmiešajte so 100 ml LR Soul of Nature Ošetrujúceho oleja. Inšpi-
rujte sa v našich "Urob si sám" receptoch. Vždy dodržujte množstvo uvedené v prí-
slušnom recepte. Nikdy nenanášajte na pokožku neriedený esenciálny olej. Difuzér: 
Pridajte 3-4 kvapky do difuzéra a použite až 3-krát denne po dobu jednej hodiny. 
Vývoj vône bude trvať niekoľko minút. Po chvíli doplňte, aby ste zabránili rozstreku. 
Nikdy nenechávajte difuzér bez dozoru. Neaplikujte na plastové povrchy. 

KRÍŽOVÝ PREDAJ

S jednotlivými esenciálnymi olejmi z radu LR Soul of Nature môžete miešať rôzne 
personalizované telové alebo masážne oleje ich pridaním do základného Ošetruj-
úceho oleja. Každý olej má schopnosť podporovať pohodu prostredníctvom Vašej 
špeciálnej vonnej kompozície. Vyskúšajte "Urob si sám" recept "Pre energický štart" 
pre namiešanie Vášho individuálneho telového a masážneho oleja v kombinácii 
s ďalšími esenciálnymi olejmi zo sveta LR Soul of Nature. Objavte štyri rôzne svety 
nálad pre svoj každodenný rituál vône: Každý zo štyroch svetov nálad Vás roz-
maznáva starostlivo zladenými vôňami a zodpovedajúcimi produktami starostlivosti 
o pleť - od hlavy až k päte, od radosti do pohody, od rána do večera. 
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rána do večera. Mätový olej LR Soul of Nature harmonizuje mimoriadne dobre 
s esenciálnymi olejmi levanduľa a eukalyptus.

VEDELI STE, ŽE?
Aj mäta pieporná má pravdepodobne pôvod vo východnej Ázii. Je to prirodzený 
kríženec vodnej mäty a mäty klasnatej. V Nemecku je rastlina známa od polovice 17. 
storočia. Mäta pieporná je odroda s relatívne vysokým obsahom mentolu, zatiaľ čo 
mäta klasnatá (obsahuje karvón) a medovka (obsahuje linalool) sú o niečo miernejšie. 

UPOZORNENIE:

Je nevyhnutné, aby ste esenciálne oleje nepožívali a aby neboli aplikované na 
pokožku v čistej forme. Odporúča sa používať oleje iba pod dohľadom dospelej 
osoby. Pred použitím v tehotenstve vyhľadajte lekársku pomoc alebo pôrodnú 
asistentku. Nie je určené k ľudskej spotrebe. Podrobné informácie o bezpečnom 
používaní výrobku nájdete v príslušnom bezpečnostnom liste alebo na štítku vý-
robku. Uzáver vždy pevne zatvorte a skladujte na chladnom a suchom mieste 
mimo slnečného žiarenia. 

BOTANICKÝ NÁZOV
Mentha piperita

PROFIL VÔNE 
Svieža, číra, chladná, bylinná

NÓTA
Hlavná nóta

VÝHODY PRE VAŠU POHODU
Aktivujúci, rozjasňujúci, osviežujúci,
povzbudzujúci, vitalizujúci

ZÍSKANÉ Z
Listov

METÓDA EXTRAKCIE
Esenciálny olej sa získava parnou
destiláciou listov.

ČEĽAĎ
Čeľaď hluchavkovité (Lamiaceae)

LR Soul of Nature
MÄTOVÝ OLEJ
OBSAH
10 ml

PREDAJNÉ ARGUMENTY
•   Aktivujúca a rozjasňujúca vôňa
•   100 % prírodný esenciálny olej 
•   Ideálny ako izbová vôňa alebo k prevoňaniu LR Soul of Nature
     Ošetrujúceho oleja

CIEĽOVÁ SKUPINA 

Pre všetkých, ktorí chcú aktivovať a vyčistiť svoje telo a myseľ a chcú zlepšiť svoje 
osobné blaho. Taktiež pre všetkých, ktorí chcú dodať LR Soul of Nature Ošetrujú-
cemu oleju svoju obľúbenú vôňu na báze čistých a prírodných esenciálnych olejov. 

PÔVOD

Mätový olej LR Soul of Nature vyrába nadácia severne do indického Dillí. Všetko 
je prírodné a bez pesticídov. 

NÁVOD NA POUŽITIE

Na pokožku: Olej zmiešajte so 100 ml LR Soul of Nature Ošetrujúceho oleja. Inšpi-
rujte sa v našich "Urob si sám" receptoch. Vždy dodržujte množstvo uvedené v prí-
slušnom recepte. Nikdy nenanášajte na pokožku neriedený esenciálny olej. Difuzér: 
Pridajte 3-4 kvapky do difuzéra a použite až 3-krát denne po dobu jednej hodiny. 
Vývoj vône bude trvať niekoľko minút. Po chvíli doplňte, aby ste zabránili rozstreku. 
Nikdy nenechávajte difuzér bez dozoru. Neaplikujte na plastové povrchy. 

KRÍŽOVÝ PREDAJ

S jednotlivými esenciálnymi olejmi z radu LR Soul of Nature môžete miešať rôzne 
personalizované telové alebo masážne oleje ich pridaním do základného Ošetru-
júceho oleja. Každý olej má schopnosť podporovať pohodu prostredníctvom Va-
šej špeciálnej vonnej kompozície. Vyskúšajte "Urob si sám" recept "V rovnováhe" 
alebo "Čistá relaxácia" pre namiešanie Vášho individuálneho telového a masáž-
neho oleja v kombinácii s ďalšími esenciálnymi olejmi zo sveta LR Soul of Nature. 
Objavte štyri rôzne svety nálad pre svoj každodenný rituál vône: Každý zo štyroch 
svetov nálad Vás rozmaznáva starostlivo zladenými vôňami a zodpovedajúcimi 
produktami starostlivosti o pleť - od hlavy až k päte, od radosti do pohody, od 

rána do večera. Levanduľový olej LR Soul of Nature harmonizuje mimoriadne 
dobre s bergamotovým olejom, ale aj s väčšinou ostatných esenciálnych olejov.  

VEDELI STE, ŽE?
Levanduľa je aromatická bylina. Môže dorásť až do jedného metra a žne sa a suší 
od júla do augusta. Olej je známy svojím upokojujúcim účinkom a už v starom 
Ríme bol používaný k parfumovaniu prádla. To vysvetľuje jej názov - "Lavare" 
v latinčine znamená "prať".

UPOZORNENIE:

Je nevyhnutné, aby ste esenciálne oleje nepožívali a aby neboli aplikované na 
pokožku v čistej forme. Odporúča sa používať oleje iba pod dohľadom dospelej 
osoby. Pred použitím v tehotenstve vyhľadajte lekársku pomoc alebo pôrodnú 
asistentku. Nie je určené k ľudskej spotrebe. Podrobné informácie o bezpečnom 
používaní výrobku nájdete v príslušnom bezpečnostnom liste alebo na štítku vý-
robku. Uzáver vždy pevne zatvorte a skladujte na chladnom a suchom mieste 
mimo slnečného žiarenia. 

BOTANICKÝ NÁZOV
Lavendula angustifolia

PROFIL VÔNE
Kvetinová, svieža, bylinná

NÓTA
Srdcová nóta

VÝHODY PRE VAŠU POHODU 
Relaxačný, vyrovnávajúci, upokojujúci, uspávajúci

ZÍSKANÝ Z
Kvetov a vetvičiek

METÓDA EXTRAKCIE
Esenciálny olej sa získava parnou destiláciou
kvetov a vetvičiek. 

ČEĽAĎ
Čeľaď hluchavkovité (Lamiaceae)

LR Soul of Nature
LEVANDUĽOVÝ OLEJ
OBSAH
10 ml

PREDAJNÉ ARGUMENTY
•   Upokojujúca a relaxačná vôňa
•   100 % prírodný éterický olej
•   Ideálny ako izbová vôňa alebo k prevoňaniu LR Soul of Nature
     Ošetrujúceho oleja

CIEĽOVÁ SKUPINA

Pre všetkých, ktorí chcú uvoľniť svoje telo a myseľ a podporiť tak svoju osobnú 
pohodu. Taktiež pre všetkých, ktorí chcú dodať LR Soul of Nature Ošetrujúcemu 
oleju svoju obľúbenú vôňu na báze čistých a prírodných esenciálnych olejov.

PÔVOD

Prírodný levanduľový olej LR Soul of Nature pochádza z bulharského družstva.

NÁVOD NA POUŽITIE

Na pokožku: Olej zmiešajte so 100 ml LR Soul of Nature Ošetrujúceho oleja. 
Inšpirujte sa v našich "Urob si sám" receptoch. Vždy dodržujte množstvo uve-
dené v príslušnom recepte. Nikdy nenanášajte na pokožku neriedený esenciálny 
olej. Difuzér: Pridajte 3-4 kvapky do difuzéra a použite až 3-krát denne po dobu 
jednej hodiny. Vývoj vône bude trvať niekoľko minút. Po chvíli doplňte, aby ste za-
bránili rozstreku. Nikdy nenechávajte difuzér bez dozoru. Neaplikujte na plastové 
povrchy. 

KRÍŽOVÝ PREDAJ

S jednotlivými esenciálnymi olejmi z radu LR Soul of Nature môžete miešať rôzne 
personalizované telové alebo masážne oleje ich pridaním do základného Ošetru-
júceho oleja. Každý olej má schopnosť podporovať pohodu prostredníctvom Va-
šej špeciálnej vonnej kompozície. Vyskúšajte "Urob si sám" recept "V rovnováhe" 
alebo "Čistá relaxácia" pre namiešanie Vášho individuálneho telového a masáž-
neho oleja v kombinácii s ďalšími esenciálnymi olejmi zo sveta LR Soul of Nature. 
Objavte štyri rôzne svety nálad pre svoj každodenný rituál vône: Každý zo štyroch 
svetov nálad Vás rozmaznáva starostlivo zladenými vôňami a zodpovedajúcimi 
produktami starostlivosti o pleť - od hlavy až k päte, od radosti do pohody, od 
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tami starostlivosti o pleť - od hlavy až k päte, od radosti do pohody, od rána do 
večera. Tymiánový olej LR Soul of Nature harmonizuje mimoriadne dobre s esen-
ciálnymi olejmi z bergamotu a citrónu.

VEDELI STE, ŽE?
Tymián bol používaný ako základná rastlina už v staroveku. Egypťania ju používali 
napríklad na balzamovanie. Gréci ju pálili, aby uctievali svojich bohov. Slovo "thy-
mus" znamená "odvaha".

UPOZORNENIE:

Je nevyhnutné, aby ste esenciálne oleje nepožívali a aby neboli aplikované na 
pokožku v čistej forme. Odporúča sa používať oleje iba pod dohľadom dospelej 
osoby. Pred použitím v tehotenstve vyhľadajte lekársku pomoc alebo pôrodnú 
asistentku. Rovnako ako u akéhokoľvek nového produktu vykonajte pre prvým 
použitím test kompatibility. Uzáver vždy pevne zatvorte a skladujte na chladnom 
a suchom mieste mimo slnečného žiarenia. 

BOTANICKÝ NÁZOV
Thymus vulgaris

PROFIL VÔNE
Svieža, silná, bylinná

NÓTA
Srdcová/základná nóta

VÝHODY PRE VAŠU POHODU
Stimulácia, aktivácia, posilnenie, zlepšenie
koncentrácie

ZÍSKANÉ Z
Kvitnúcich vetvičiek

METÓDA EXTRAKCIE
Esenciálny olej sa získava parnou destiláciou
kvitnúcich vetvičiek

ČEĽAĎ
Čeľaď hluchavkovité (Lamiaceae) 

LR Soul of Nature
TYMIÁNOVÝ OLEJ
OBSAH
10 ml

PREDAJNÉ ARGUMENTY 
•   Stimulujúca a povzbudzujúca vôňa
•   100 % prírodný esenciálny olej 
•   Ideálny ako izbová vôňa alebo k prevoňaniu LR Soul of Nature
     Ošetrujúceho oleja

CIEĽOVÁ SKUPINA

Pre všetkých, ktorí sa chcú sústrediť a aktivovať svoje telo a myseľ a chcú 
zlepšiť svoje osobné blaho. Taktiež pre všetkých, ktorí chcú dodať LR Soul of 
Nature Ošetrujúcemu oleju svoju obľúbenú vôňu na báze čistých a prírodných 
esenciálnych olejov. 

PÔVOD

Tymiánový olej LR Soul of Nature vyrába po desaťročia rodinný podnik neďaleko 
španielskej Murcie. 

NÁVOD NA POUŽITIE

Na pokožku: Olej zmiešajte so 100 ml LR Soul of Nature Ošetrujúceho oleja. Inšpi-
rujte sa v našich "Urob si sám" receptoch. Vždy dodržujte množstvo uvedené v prí-
slušnom recepte. Nikdy nenanášajte na pokožku neriedený esenciálny olej. Difuzér: 
Pridajte 3-4 kvapky do difuzéra a použite až 3-krát denne po dobu jednej hodiny. 
Vývoj vône bude trvať niekoľko minút. Po chvíli doplňte, aby ste zabránili rozstreku. 
Nikdy nenechávajte difuzér bez dozoru. Neaplikujte na plastové povrchy. 

KRÍŽOVÝ PREDAJ

S jednotlivými esenciálnymi olejmi z radu LR Soul of Nature môžete miešať rôzne 
personalizované telové alebo masážne oleje ich pridaním do základného Ošet-
rujúceho oleja. Každý olej má schopnosť podporovať pohodu prostredníctvom 
Vašej špeciálnej vonnej kompozície. Vyskúšajte "Urob si sám" recept "Pre ener-
gický štart" pre namiešanie Vášho individuálneho telového a masážneho oleja 
v kombinácii s ďalšími esenciálnymi olejmi zo sveta LR Soul of Nature. Objavte 
štyri rôzne svety nálad pre svoj každodenný rituál vône: Každý zo štyroch svetov 
nálad Vás rozmaznáva starostlivo zladenými vôňami a zodpovedajúcimi produk-

nálad Vás rozmaznáva starostlivo zladenými vôňami a zodpovedajúcimi produk-
tami starostlivosti o pleť - od hlavy až k päte, od radosti do pohody, od rána do 
večera. Cédrový olej LR Soul of Nature harmonizuje mimoriadne dobre napríklad 
s esenciálnymi olejmi z bergamotu, levandule a ruže.

VEDELI STE, ŽE?
Predpokladá sa, že olej z cédrového dreva bol vôbec prvým esenciálnym olejom 
vyrábaným z rastlín. Používal sa na všetky druhy kozmetických prípravkov, ako 
repelent proti hmyzu príp. k impregnácii dreva alebo papiera. Predpokladá sa, 
že papyrusové zvitky Egypťanov boli namočené v tomto oleji, aby sa zachovali. 

UPOZORNENIE:

Je nevyhnutné, aby ste esenciálne oleje nepožívali a aby neboli aplikované na 
pokožku v čistej forme. Odporúča sa používať oleje iba pod dohľadom dospelej 
osoby. Pred použitím v tehotenstve vyhľadajte lekársku pomoc alebo pôrodnú 
asistentku. Nie je určené k ľudskej spotrebe. Podrobné informácie o bezpečnom 
používaní výrobku nájdete v príslušnom bezpečnostnom liste alebo na štítku 
výrobku. 

BOTANICKÝ NÁZOV
Cedrus atlantica

PROFIL VÔNE
Balsamico, dřevitá, teplá, sladká

NÓTA
Srdcová/základná nóta

VÝHODY PRE VAŠU POHODU
Obnovujúci, upokojujúci, uzemňujúci,
ošetrujúci, posilňujúci, stabilizujúci

ZÍSKANÉ Z
Kmeňového dreva

METÓDA EXTRAKCIE
Esenciálny olej sa získava parnou
destiláciou kmeňového dreva.

ČEĽAĎ
Čeľaď borovicovité (Pinaceae)

LR Soul of Nature
CÉDROVÝ OLEJ
OBSAH
10 ml

PREDAJNÉ ARGUMENTY
•   Uzemňovacia a regeneračná vôňa
•   100 % prírodný esenciálny olej
•   Ideálny ako izbová vôňa alebo k prevoňaniu LR Soul of Nature
     Ošetrujúceho oleja

CIEĽOVÁ SKUPINA 

Pre všetkých, ktorí chcú uzemniť a obnoviť svoje telo a myseľ, aby si zvýšili osob-
nú pohodu. Taktiež pre tých, ktorí chcú dodať LR Soul of Nature Ošetrujúcemu 
oleju svoju obľúbenú vôňu na báze čistých a prírodných esenciálnych olejov. 

PÔVOD

Cédrový olej LR Soul of Nature sa vyrába v Maroku. Atlasové cédrové stromy sú 
chránené štátom a každý rok je na výrub vyčlenený iba veľmi obmedzený počet. 
Opatrenie zalesňovania kompenzujú vyrúbané stromy.  

NÁVOD NA POUŽITIE

Na pokožku: Olej zmiešajte so 100 ml LR Soul of Nature Ošetrujúceho oleja. 
Inšpirujte sa v našich "Urob si sám" receptoch. Vždy dodržujte množstvo uve-
dené v príslušnom recepte. Nikdy nenanášajte na pokožku neriedený esenciálny 
olej. Difuzér: Pridajte 3-4 kvapky do difuzéra a použite až 3-krát denne po dobu 
jednej hodiny. Vývoj vône bude trvať niekoľko minút. Po chvíli doplňte, aby ste za-
bránili rozstreku. Nikdy nenechávajte difuzér bez dozoru. Neaplikujte na plastové 
povrchy. 

KRÍŽOVÝ PREDAJ

S jednotlivými esenciálnymi olejmi z radu LR Soul of Nature môžete miešať rôzne 
personalizované telové alebo masážne oleje ich pridaním do základného Ošet-
rujúceho oleja. Každý olej má schopnosť podporovať pohodu prostredníctvom 
Vašej špeciálnej vonnej kompozície. Vyskúšajte "Urob si sám" recept "Pre ener-
gický štart" pre namiešanie Vášho individuálneho telového a masážneho oleja 
v kombinácii s ďalšími esenciálnymi olejmi zo sveta LR Soul of Nature. Objavte 
štyri rôzne svety nálad pre svoj každodenný rituál vône: Každý zo štyroch svetov 
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SOUL OF NATURE 4 SVETY NÁLAD

Upozornenie
Zmesi vôní ani esenciálne oleje nie sú určené na konzumáciu ani na vnútorné 
použitie. Nikdy neaplikujte neriedený výrobok priamo na pokožku. Zabráňte kon-
taktu s plastovými povrchmi. Ak ste alebo sa domnievate, že by ste mohli byť 
tehotná, konzultujte použitie výrobku so svojím lekárom či lekárnikom. Výrobok 

skladujte na suchom a tmavom mieste pri izbovej teplote a mimo dosahu detí. 
Podrobné informácie o bezpečnom používaní výrobku nájdete na štítku príslušné-
ho výrobku alebo v bezpečnostnom liste.
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RELAXED SOUL
Hoďte každodenný život za hlavu, oprite sa a užite si chvíle vnútorné-
ho pokoja a pohody. Vonný aromatický svet LR Soul of Nature Relaxed Soul 
splní Vašu túžbu po hĺbkovej relaxácii a pokojnom spánku. Olejová kompozícia 
z bergamotu, levandule, neroli a santalového dreva Vám doma spoločne 
s prírodnými ošetrujúcimi produktmi zaistí príjemnú relaxačnú atmosféru.

Svet vôní LR Soul of Nature Relaxed Soul Vám pomôže dosiahnuť hlbokú úroveň 
relaxácie a podporí Váš spánok. Hodí sa najmä na večerné použitie, keď je po-
trebné uvoľniť telo aj myseľ. Vo všetkých výrobkoch z radu Soul of Nature Relaxed 
Soul nájdete kombináciu štyroch 100 % prírodných esenciálnych olejov. Príjemná 
vôňa šíriaca upokojujúcu atmosféru bola vytvorená francúzskym parfumérom ex-
kluzívne pre LR.

Relaxačný rituál
Ponorte sa do sveta relaxácie a pohody a načerpajte novú silu, kedykoľvek bude-
te potrebovať. Na spánok sa pripravujte od cca 18 hodiny. Svoju spálňu či obý-
vačku prevoňajte pomocou difuzéra či aromalampy pridaním Relaxed Soul Zmesi 
vôní. Ak ste práve na cestách, použite Relaxed Soul Roll-on. Pred spaním zo 
seba spláchnite stres celého dňa s Relaxed Soul Sprchovým gélom a následne si 
doprajte vonnú hydratačnú starostlivosť s Relaxed Soul Telovým maslom. Tesne 
pred spaním nezabudnite použiť Relaxed Soul Sprej na vankúš a do miestnosti, 
vďaka ktorému počas spánku dosiahnete maximálnu regeneráciu. 

Vône
Hlavná nóta
• Bergamot – Ovocná, jemná a ľahká vôňa s upokojujúcimi, relaxačnými a osvie-
žujúcimi účinkami.

Srdcová nóta
• Levanduľa – Vyznačuje sa relaxačnými a upokojujúcimi účinkami;
   podporuje kvalitný spánok.
• Neroli – Púdrová, kvetinová vôňa s upokojujúcimi, posilňujúcimi
   a povzbudzujúcimi účinkami.

Základná nóta
• Santalové drevo – Jemná, teplá a sladká vôňa s uzemňujúcimi, upokojujúcimi
   a vyrovnávajúcimi a uspávacími účinkami.

Cieľová skupina
Pre všetkých, ktorí si chcú dopriať chvíle relaxácie a uvoľnenia, a to doma aj na cestách.

Súvisiace produkty:
LR Soul of Nature Ošetrujúci olej, LR LIFETAKT Night Master

RELAXED SOUL Zmes vôní
Obsah: 10 ml

Predajné argumenty
• Na navodenie uvoľňujúcej
   relaxačnej atmosféry 
• Zmes 100 % prírodných
   esenciálnych olejov
• Na prevoňanie miestnosti
   pomocou difuzéra alebo aromalampy
• K prevoňaniu masážnych či
   ošetrujúcich olejov

Návod na použitie
Na prevoňanie miestnosti pridajte 3–4 
kvapky do difuzéra či aromalampy 
a nechajte pôsobiť až 3x denne po dobu 
jednej hodiny. Na prevoňanie 100 ml LR 
Ošetrujúceho oleja pridajte 30–50 kva-
piek zmesi, pevne uzavrite a pretrepte.

RELAXED SOUL Roll-on
Obsah: 10 ml

Predajné argumenty
• Okamžitý dvojitý efekt: hrejivý účinok 
   na pokožke a hĺbková relaxácia pre
   Vaše zmysly
• 99 % prírodných zložiek, vrátane
   100 % prírodných esenciálnych olejov
• Kompaktné balenie – vhodné na cesty

Návod na použitie
Pre aplikáciu prejdite roll-onom 1–2x po 
zápästiach či zátylku, nechajte pôsobiť 
a užite si dokonalú relaxáciu.

Zloženie: C13-15 Alkane, Isoamyl Laurate, Pro-
pylene Glycol Diheptanoate, Parfum (Vôňa), Va-
nillyl Butyl Ether, Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer, Linalool, Citronellol, Limonene, Cou-
marin, Geraniol, Citral, Eugenol

RELAXED SOUL Telové maslo
Obsah: 200 ml

Predajné argumenty
• Jemná hydratačná starostlivosť pre pokožku tela
• 95 % prírodných zložiek, vrátane 100 %
   prírodných esenciálnych olejov
• S bambuckým maslom a mandľovým olejom
   pre maximálnu hydratáciu

Návod na použitie
Naneste na vyčistenú pokožku tela a krúživými pohybmi 
vmasírujte. Používajte ideálne večer po sprche s Relaxed 
Soul Sprchovým gélom.

Zloženie: Aqua (voda), cetearylalkohol, olus (rastlinný) olej, dikaprylyl-
karbonát, jojobové estery, glycerín, olej prunus amygdalus dulcis (slad-
ké mandle), cetearylglukosid, helianthus annuus (slnečnicový) vosk zo 
semien, butyrosperm maslo, stearoylglutamát sodný, parfum (vôňa), 
xanthanová guma, polyglycerín-3, agátový dekretačný vosk, fenoxyetha-
nol, linalool, kyselina citrónová, ethylhexylglycerín, citronellol, limonen, 
kumarín, geraniol, citral, eugenol

RELAXED SOUL Sprej
na vankúš a do miestnosti
Obsah: 100 ml

Predajné argumenty
• Pre okamžité uvoľnenie a relaxáciu
   tela aj mysle
• Dvojité použitie: k prevoňaniu
   miestnosti či vankúša
• So 100 % prírodnými
   esenciálnymi olejmi

Návod na použitie
Niekoľkými vstrekmi rozprášte sprej po 
miestnosti alebo ním prevoňajte svoj 
vankúš. Vhodný aj na prevoňanie ďal-
ších textílií, ako sú napr. deky či prehozy.

Upozornenie
Môže obsahovať alergény – Linalool, Ci-
tronellol, Limonene, Coumarin, Geraniol, 
Citral, Eugeno.

RELAXED SOUL Sprchový gél 
Obsah: 200 ml

Predajné argumenty
• Pre relaxačný zážitok zo sprchy
• Jemné čistenie s 95 % prírodných zložiek
• So 100 % prírodnými esenciálnymi olejmi

Návod na použitie
Sprchový gél naneste na vlhkú pokožku, 
jemne vmasírujte, kým sa nevytvorí hod-
vábna pena a opláchnite. Používajte pri 
večernej sprche či kúpeli na uvoľnenie 
tela a mysle.

Zloženie: Aqua (voda), lauroylmethylisethionát 
sodný, glycerín, kokamidopropylbetaín, laurylglyko-
karboxylát sodný, xanthanová guma, chlorid sodný, 
lauryl-glukosíd, dvojsodný colyl-glutamát, lauryl-glu-
tamát-glutamát sodný, parfum (fumarát) glycol, ca-
esalpinia spinosa gum, kyselina citrónová, levulinát 
sodný, citronellol, trisodium ethylendiamine disukci-
nát, anisát sodný, linalool, limonen, benzoát sodný, 
kyselina sorbová
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HOPEFUL SOUL
Na chvíľu sa zastavte a nájdite svoj vnútorný pokoj. Voňavý aroma-svet LR 
Soul of Nature Hopeful Soul Vás privedie späť do rovnováhy a dá Vám pocit in-
špirácie a harmónie. Bergamot, ruže, harmanček rímsky a santalové drevo 
splynú v harmonickú kompozíciu vôní a umožnia Vám uskutočňovať Váš dokona-
le vyvážený ošetrujúci rituál.

Svet vôní LR Soul of Nature Hopeful Soul Vám poskytne rovnováhu a pocit vnútor-
nej nádeje a harmónie. Zažite čistú harmóniu, buďte bezstarostní a odpočiňte si 
s Hopeful Soul. Dokonalá kombinácia esenciálnych olejov sa hodí najmä počas 
hektických dní a počas dní, kedy máte pocit, že potrebujete znovu dosiahnuť 
vnútornú rovnováhu. Príjemná vôňa plná harmónie a vyrovnanosti bola vytvorená 
francúzskym parfumérom exkluzívne pre LR.

Rituál k dosiahnutiu vnútornej rovnováhy
Odmeňte sa – vytvorte si pohodovú atmosféru a obnovte svoju vnútornú rovnová-
hu. Prevoňajte svoju obývačku, spálňu či kanceláriu pomocou difuzéra či aroma-
lampy s Hopeful Soul Zmesou vôní a pocíťte príval inšpirácie a harmónie. Ak ste 
práve na cestách alebo Vás čaká dôležité pracovné stretnutie, použite Hopeful 
Soul Roll-on a nechajte sa zaplaviť pozitívnymi myšlienkami a pocitom sebais-
toty. Každé ráno začnite sprchou s Hopeful Soul Sprchovým gélom a následne 
rozmaznávajte pokožku svojho tela s Hopeful Soul Telovým maslom a vstúpte do 
nového dňa plní harmónie a sebavedomia.

Vône
Hlavná nóta
• Bergamot – Ovocná, jemná a ľahká vôňa s upokojujúcimi, relaxačnými
   a osviežujúcimi účinkami.

Srdcová nóta
• Ruža – Jemná, sladká kvetinová vôňa s harmonizujúcimi, uvoľňujúcimi
   a povzbudzujúcimi účinkami.
• Harmanček rímsky – Jeho vôňa sa vyznačuje relaxačnými
   a vyrovnávajúcimi účinkami.

Základná nóta
• Santalové drevo – Jemná, teplá a sladká vôňa s uzemňujúcimi, upokojujúcimi
   a vyrovnávajúcimi a uspávacími účinkami.

Cieľová skupina
Pre každého, kto chce svoje telo a myseľ znovu uviesť do rovnováhy.

Súvisiace produkty: 
LR LIFETAKT Pro Balance Tablety, LR LIFETAKT Reishi Plus Kapsuly

HOPEFUL SOUL Zmes vôní
Obsah: 10 ml

Predajné argumenty
• Pre vytvorenie atmosféry plnej harmónie
• Zmes 100 % prírodných esenciálnych olejov
• Na prevoňanie miestnosti pomocou
   difuzéra alebo aromalampy
• Na prevoňanie masážnych či ošetrujúcich olejov

Návod na použitie
Na prevoňanie miestnosti pridajte 3–4 kvapky 
do difuzéra či aromalampy a nechajte pôsobiť 
až 3x denne po dobu jednej hodiny. K prevoňa-
niu 100 ml LR Ošetrujúceho oleja pridajte 30–
50 kvapiek zmesi, pevne uzatvorte a pretrepte.

HOPEFUL SOUL Telové maslo
Obsah: 200 ml

Predajné argumenty
• Jemná hydratačná starostlivosť pre pokožku 
   tela s vyrovnávajúcim účinkom
• 95 % prírodných zložiek, vrátane 100 %
   prírodných esenciálnych olejov
• S bambuckým maslom a mandľovým olejom 
   pre maximálnu hydratáciu

Návod na použitie
Naneste na vyčistenú pokožku tela a krúživými po-
hybmi vmasírujte. Používajte po sprche s Hopeful 
Soul Sprchovým gélom, najmä počas hektických 
dní, kedy túžite po chvíľke blaženej pohody.

Zloženie: Aqua (voda), Cetearylalkohol, Olus (rastlinný) 
olej, Dicaprylyl Carbonate, Jojobové estery, Glycerin, Pru-
nus Amygdalus Dulcis (olej zo sladkých mandlí), Cetearyl 
Glukosid, Helianthus Annuus (slnečnicový) vosk, Sodium 
Stearoyl Parkii (bambucké) Maslo, Parfum, Fenoxyethanol, 
Xanthanová Guma, Polyglycerin-3, Acacia Decurrens Kveti-
nový vosk, Ethylhexylglycerin, Citronellol, Kyselina citrónová, 
Linalool, Imonen, Geraniol, Citral

HOPEFUL SOUL Roll-on
Obsah: 10 ml

Predajné argumenty
• Okamžitý dvojitý efekt: hrejivý účinok na
   pokožke a okamžitý pocit vnútornej rovnováhy
• 99 % prírodných zložiek, vrátane 100 %
   prírodných esenciálnych olejov
• Kompaktné balenie – vhodné na cesty

Návod na použitie
Pre aplikáciu prejdite roll-onom 1–2x po zá-
pästiach či zátylku, nechajte pôsobiť a pocíťte 
dokonalý pocit uvoľnenia a vnútornej harmónie.

Zloženie: C13-15 Alkane, Isoamyl Laurate, Propylene Gly-
col Diheptanoate, Parfum (parfemace), Vanillyl Butyl Ether, 
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Citronellol, 
Linalool, Limonene, Geraniol, Citra

HOPEFUL SOUL Sprchový gél
Obsah: 200 ml

Predajné argumenty
• Pre harmonizujúci zážitok zo sprchy
• Jemné čistenie s 95 % prírodných zložiek
• So 100 % prírodnými esenciálnymi olejmi

Návod na použitie
Sprchový gél naneste na vlhkú pokožku, jemne vmasírujte, kým sa nevytvorí 
hodvábna pena a opláchnite. Používajte predovšetkým v hektických, náročných 
a stresujúcich dňoch, kedy túžite po uvoľnení a pocitu vnútornej harmónie.

Zloženie: Aqua (voda), Laurylmethylisethionát Sodný, Kokamidopropylbetain, Glycerin, Natrium-Laurylglukó-
za-Karboxylát, Chlorid Sodný, Lauryl-Glukosid, Dvojsodný Kokosylglutamát, Xanthanová Guma, Lauryl-Glu-
tamát Sodný, Kakao (parfum) Glutamát, Caesalpinia Spinosa Gum, Propylenglykol, Sorbát Draselný, Benzoát 
Sodný, Trisodium Ethylendiamin Disukcinát, Citronellol, Linalool, Kyselina Sorbová, Limonene
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STRONG SOUL
Natankujte novú energiu! Voňavý aromatický svet LR Soul of Nature Strong 
Soul je zdrojom pre viac sily, vitality a bdelú myseľ. So špeciálnou vôňou mäty 
piepornej, eukalyptu, tymiánu a cédru budete po svojom každodennom aro-
matickom wellness rituáli posilnení a pripravení na malé aj veľké životné výzvy.

Svet vôní LR Soul of Nature Strong Soul je zdrojom extra sily, vitality a bdelosti. 
Vďaka vitalizujúcej vôni Strong Soul sa s každým nádychom stanete silnejšími 
a získate novú životnú energiu. Kombinácia štyroch 100 % prírodných esenciál-
nych olejov sa vyznačuje posilňujúcimi účinkami, ktoré oceníte najmä počas dní, 
kedy sa cítite bezradní a túžite po väčšej vitalite a energii. Príjemná vôňa plná 
životnej energie bola vytvorená francúzskym parfumérom exkluzívne pre LR.

Rituál, ako zostať silný
Dobite svoje batérie, kedykoľvek to budete potrebovať! Prevoňajte svoju obý-
vačku či kanceláriu atmosférou plnou energie pomocou difuzéra či aromalampy 
so Stroung Soul Zmesou vôní. Ste vonku? Použite Strong Soul Roll-on a pocíťte 
príval energie. Čaká Vás náročný deň? Začnite ráno energizujúcou sprchou so 
Strong Soul Sprchovým gélom a pre ešte lepší účinok následne rozmaznávajte 
pokožku celého tela so Strong Soul Telovým krémom – takto budete pripravení 
na všetky výzvy, ktoré Vám deň prinesie.

Vôňa
Hlavná nóta
• Mäta pieporná – Svieža vôňa mäty sa vyznačuje aktivačným, prejasňujúcim, 
   regeneračným a povzbudzujúcim účinkom.
• Eukalyptus – Chladná vôňa eukalyptu má povzbudzujúci účinok a priaznivo 
   pôsobí na celkovú pohodu. 

Srdcová nóta
• Tymián – Z latinského „thymus“, čo znamená „odvaha“. Jeho vôňa je známa pre 
   svoje aktivačné, posilňujúce, stimulačné a osviežujúce účinky.

Základná nóta
• Cédrové drevo – Jemná, teplá a drevitá vôňa má povzbudzujúce,
   stabilizačné a uzemňujúce účinky. Naviac posilňuje Vašu sebadôveru.

Cieľová skupina
Pre všetkých, ktorí hľadajú novú životnú silu a energiu do každého dňa.  

Súvisiace produkty:
LR LIFETAKT Cistus Incanus Ústny sprej, LR LIFETAKT Cistus Incanus Kapsuly,
LR LIFETAKT Colostrum Liquid, LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gél Immune Plus

STRONG SOUL Zmes vôní
Obsah: 10 ml

Predajné argumenty
• Na vytvorenie energetickej atmosféry 
• Zmes 100 % prírodných esenciálnych olejov
• Na prevoňanie miestnosti pomocou difuzéra 
   alebo aromalampy
• Na prevoňanie masážnych či ošetrujúcich olejov

Návod na použitie
Na prevoňanie miestnosti pridajte 3–4 kvapky 
do difuzéra či aromalampy a nechajte pôsobiť 
až 3x denne po dobu jednej hodiny. Na prevo-
ňanie 100 ml LR Ošetrujúceho oleja pridajte 30–
50 kvapiek zmesi, pevne uzatvorte a pretrepte.

STRONG SOUL Telový krém
Obsah: 200 ml

Predajné argumenty
• Jemná hydratačná starostlivosť pre pokožku 
   tela s energizujúcimi účinkami
• 95 % prírodných zložiek, vrátane 100 %
   prírodných esenciálnych olejov
• S bambuckým maslom a mandľovým olejom 
   pre maximálnu hydratáciu

Návod na použitie
Naneste na vyčistenú pokožku tela a krúživý-
mi pohybmi vmasírujte. Používajte po sprche 
so Strong Soul Sprchovým gélom, najmä po-
čas dní, kedy potrebujete dobiť batérie a dodať 
svojmu telu aj mysli poriadnou dávku energie.

Zloženie: Aqua (voda), Olus (zeleninový) Oil, Cetearyl Al-
cohol, Dicaprylyl Carbonate, Glycerin, Prunus Amygdalus 
Dulcis (mandľa obyčajná) Oil, Jojoba Esters, Cetearyl Glu-
coside, Butyrospermum Parkii (bambucké) Butter, Sodium 
Stearoyl Glutamate, Helianthus Annuus (slnečnica) Seed 
Wax, Parfum (parfum), Phenoxyethanol, Xanthan Gum, 
Polyglycerin-3, Acacia Decurrens Flower Wax, Citric Acid, 
Ethylhexylglycerin, Limonene, Linalool, Citral, Citronellol, 
Coumarin, Geraniol

STRONG SOUL Roll-on
Obsah: 10 ml

Predajné argumenty
• Okamžitý dvojitý efekt: hrejivý účinok na 
   pokožke, osvieženie a revitalizácia zmyslov
   a uvoľnenie od napätia
• 99 % prírodných zložiek, vrátane 100 %
   prírodných esenciálnych olejov
• Kompaktné balenie – vhodné na cesty

Návod na použitie
Pre aplikáciu prejdite roll-onom 1–2x po zá-
pästiach či zátylku, nechajte pôsobiť a pocíťte 
príval novej energie.

Zloženie: Menthol, C13-15 Alkane, Cinna-Momum Cam-
phora Bark Oil, Parfum (Vôňa), Limonene, Vanillyl Butyl 
Ether, Dimethicone/Vinyl Di-Methicone Crosspolymer, Lina-
lool, Citral, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Eugenol

STRONG SOUL Sprchový gél
Obsah: 200 ml

Predajné argumenty
• Osviežujúci zážitok zo sprchy pre dobitie stratenej energie
• Jemné čistenie s 95 % prírodných zložiek
• So 100 % prírodnými esenciálnymi olejmi

Návod na použitie
Sprchový gél naneste na vlhkú pokožku, jemne vmasírujte, kým sa nevytvorí hod-
vábna pena a opláchnite. Ideálny k použitiu počas dní, kedy potrebujete dobiť 
stratenú silu a energiu.

Zloženie: Aqua (voda), Laurylmethylisethionát Sodný, Chlorid Sodný, Kokamidopropylbetain, Glycerin, Natri-
um-Lauryl-Glukózo-Karboxylát, Lauryl-Glukosid, Dvojsodný Kokosylglutamát, Xanthanová Guma, Lauryl-Glu-
tamát Sodný, Kakao (parfum) Caesalpinia Spinosa Gum, Propylenglykol, Kyselina Citrónová, Benzoát Sodný, 
Limonen, Sorbát Draselný, Trisodium Ethylendiamin Disukcinát, Linalool, Kyselina Sorbová
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CHEERFUL SOUL
Objavte radostnú stránku života! Voňavý aromatický svet LR Soul of Nature 
Cheerful Soul vyžaruje dobrú náladu a vďaka nemu budete aj Vy sršať pozitívnou 
energiou. S príjemne voňajúcimi esenciami citróna, pomaranča, ruže a cédra 
zažijete chvíle čistej radosti a prebudíte v sebe skutočné pocity šťastia. Užívajte si 
život s dobrou náladou a s úsmevom na tvári.

Svet vône LR Soul of Nature Cheerful Soul navodzuje radostnú náladu, vďaka 
ktorej z Vás bude vyžarovať pozitívna energia – Cheerful Soul Vás rozžiari. Kombi-
nácia štyroch 100 % prírodných esenciálnych olejov sa postará o radostnú atmo-
sféru plnú pozitívnej energie. Príjemná vôňa plná radosti bola vytvorená francúz-
skym parfumérom exkluzívne pre LR.

Rituál šťastného ja
Máte zlú náladu? Cítite sa pod psa? Nie na dlho! Začnite tým, že budete u seba 
doma alebo v práci šíriť dobrú náladu. Pridajte pár kvapiek Cheerful Soul Zmesi 
vôní do difuzéra či aromalampy a pocíťte príval pozitívnej energie. Nemáte difuzér 
ani aromalampu? Nevadí! Použite Cheerful Soul Izbový sprej pre okamžitý účinok. 
Ak ste práve na cestách, nezúfajte – využite efektívneho spoločníka Cheerful Soul 
Roll-on, ktorý sa zmestí aj do tej najmenšej kabelky. Zbavte sa negatívnych myšli-
enok a zmyte ich pomocou sprchového gélu. Pre ešte lepší účinok nezabudnite 
hydratovať svoju pokožku s Cheerful Soul Telovým sorbetom.

Vôňa
Hlavná nóta
• Citrón – Svieža, ostrá vôňa citrónu zlepšuje náladu a vyznačuje sa aktivačnými, 
   povznášajúcimi a motivačnými účinkami.
• Pomaranč – Citrusová vôňa pomaranča je známa svojím revitalizačným
   účinkom a ako posilňovač energie. 

Srdcová nóta
• Ruža – Jemná, sladká kvetinová vôňa s harmonizujúcimi, uvoľňujúcimi
   a povzbudzujúcimi účinkami.

Základná nóta
• Cédrové drevo – Jemná, teplá a drevitá vôňa má povzbudzujúce, stabilizačné
   a uzemňujúce účinky. Naviac posilňuje Vašu sebadôveru.

Cieľová skupina
Pre všetkých, ktorí túžia po dosiahnutí radostnej nálady a pozitívnej energie do života.  

Súvisiace produkty:
LR LIFETAKT Mind Master, LR LIFETAKT Mind Master Extreme

CHEERFUL SOUL Zmes vôní
Obsah: 10 ml

Predajné argumenty
• Na vytvorenie radostnej atmosféry
   plnej pozitívnej energie
• Zmes 100 % prírodných
   esenciálnych olejov
• Na prevoňanie miestnosti pomocou
   difuzéra alebo aromalampy
• K prevoňaniu masážnych či
   ošetrujúcich olejov

Návod na použitie
Na prevoňanie miestnosti pridajte 3–4 
kvapky do difuzéra či aromalampy 
a nechajte pôsobiť až 3x denne po dobu 
jednej hodiny. K prevoňaniu 100 ml LR 
Ošetrujúceho oleja pridajte 30–50 kva-
piek zmesi, pevne uzatvorte a pretrepte.

CHEERFUL SOUL Roll-on
Obsah: 10 ml

Predajné argumenty
• Okamžitý dvojitý efekt: hrejivý účinok 
   na pokožke a povzbudzujúci účinok
   na náladu 
• 99 % prírodných zložiek, vrátane 100 % 
   prírodných esenciálnych olejov
• Kompaktné balenie – vhodné na cesty

Návod na použitie
Pre aplikáciu prejdite roll-onom 1–2x po 
zápästiach či zátylku, nechajte pôsobiť 
a pocíťte príval novej energie.

Zloženie: C13-15 Alkane, Isoamyl Laurate, Pro-
pylene Glycol Diheptanoate, Parfum, Limonene, 
Vanillyl Butyl Ether, Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer, Linalool, Citral, Coumarin, Geraniol, 
Citronellol, Eugenol

CHEERFUL SOUL Telový sorbet
Obsah: 200 ml

Predajné argumenty
• Ľahká textúra sorbetu pre pocit rozmaznanej pokožky
• 95 % prírodných zložiek, vrátane 100 % prírodných 
   esenciálnych olejov

Návod na použitie
Naneste na vyčistenú pokožku tela a krúživými pohy-
bmi vmasírujte. Používajte po sprche s Cheerful Soul 
Sprchovým gélom. Ideálny na použitie počas dní, kedy 
nemáte práve najlepšiu náladu a potrebujete povzbudiť. 

Zloženie: Aqua (voda), Propanediol, Glycerin, Hydroxyethyl Acrylate / 
Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Prunus Amygdalus Dulcis 
(mandľa obyčajná) Oil, Dehydroxanthan Gum, Parfum, Phenoxyethanol, 
Sodium Polyacrylate Starch, Limonene, Ethylhexylglycerin, Linalool, Ci-
tric Acid, Citral

CHEERFUL SOUL Izbový sprej
Obsah: 100 ml

Predajné argumenty
• Na okamžité navodenie radostnej
   a pozitívnej atmosféry doma aj na cestách
• Jednoduché použitie – jednoducho
   prevoňajte svoju obývačku či
   kanceláriu niekoľkými vstrekmi
   do priestoru
•  So 100 % prírodnými esenciálnymi olejmi

Návod na použitie
Niekoľkými vstrekmi rozprášte sprej 
po miestnosti a užite si príval pozitívnej 
energie a radostného pocitu. 

Upozornenie
Môže obsahovať alergény – Linalool, Ci-
tronellol, Limonene, Coumarin, Geraniol, 
Citral, Eugenol

CHEERFUL SOUL Sprchový gél
Obsah: 200 ml

Predajné argumenty
• Blažený zážitok zo sprchy, ktorý Vás 
   naplní pozitívnou náladou
• Jemné čistenie s 95 % prírodných zložiek
• So 100 % prírodnými esenciálnymi olejmi

Návod na použitie
Sprchový gél naneste na vlhkú pokož-
ku, jemne vmasírujte, kým sa nevytvorí 
hodvábna pena. Následne opláchnite 
a pocíťte, ako sa Vaším telom šíri radosť 
a nová životná energia.

Zloženie: Aqua (voda), Laurylmethylisethionát Sod-
ný, Kokamidopropylbetain, Glycerin, Sodium Lau-
ryl-Karboxylát Glukosy, Lauryl Glukosid, Dvojsodný 
Kokosový Glutamát, Xanthanová Guma, Lauryl-G-
lutamát Sodný, Caesalpinia Citrónová Guma, Par-
fumová Guma Chlorid, Benzoát Sodný, Kokosyl-
glutamát Sodný, Propylenglykol, Sorbát Draselný, 
Kyselina Sorbová, Limonen, Trisodium Ethylendia-
min Disukcinát, Linalool, Citral
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SPOLUPRÁCA
S ODBORNÍKMI
Z RADOV LEKÁROV 
Ako spoločnosť LR Health & Beauty staviame kvalitu svojich pro-
duktov na prvé miesto. Preto dlhodobo spolupracujeme s uzná-
vanými lekármi, ktorí nám odovzdávajú praktické skúsenosti zo 
svojich lekárskych praxí. Všetci naši lekári majú naše produkty 
nielen vyskúšané, ale aj dokonale zmapované a sú pravidelne k 
dispozícii na našej infolinke, aby Vám svoje poznatky a skúse-
nosti odovzdali. Neváhajte ich preto kontaktovať.

181180
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