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HALLO LIEVE MENSEN,
WAT FIJN DAT JULLIE ER ZIJN!
Wat is er beter dan Kerstmis doorbrengen met 
onze dierbaren, mensen die belangrijk voor ons 
zijn en ons leven warmer maken.

Probeer dit jaar speciale aandacht te besteden aan 
iedereen die jouw leven verrijkt!

Laat je inspireren door deze X-MAS-catalogus - er 
zit gegarandeerd het juiste cadeau tussen voor al 
jouw dierbaren.

Wij wensen iedereen een geweldig kerstfeest toe! Producten met dit symbool zitten 
verpakt in een mooie Kerstverpakking. 
Klaar om cadeau te doen!

KIJK UIT 
NAAR DEZE 
HARTJES! Voor ieder verkocht 

product met dit 
symbool doneert LR
1 of 10 euro voor de 
hulp van kinderen 
over de hele wereld.
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Breng uw huid in
perfecte balans!

NIEUW &
LIMITED!
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LR Milk & Honey Body Care & Multi Face Mask

Baden in melk en honing? Cleopatra wist het al: Melk maakt je mooi, 
ontspant en regenereert de huid. Honing kalmeert en staat bekend om 
zijn antibacteriële werking.

1 | Melk & Honing set + geschenkdoos | 27078 | € 54,99 | in de set : Schuimbad (250 ml), Multi Face Mask (2 x 17 ml), lichaamscrème (200 ml) en badkussen. 2 | Multi Face 
Mask | 27079 | € 19,99 | 2 x 17 ml (€ 58,79 per 100 ml) | De honinggel voedt en beschermt de huid, heeft een antibacteriële werking en verfijnt de teint. De melkcrème maakt de 
huid gladder en regenereert bijzonder droge en broze huid. 3 | Schuimbad | 27074 -101 | € 10,99 | 250 ml | (€ 4,40 per 100 ml) | Reinigt en voedt de huid zachtjes met melk en 
honing. 4 | Lichaamscrème | 27073  | € 16,99 | 200 ml | (€ 8,49 per 100 ml) | Met amandelolie, bijenwas en vitamine E capsules. Hydrateert en verzacht de huid. 5 | Badkussen 
| 40189 | € 21,99 | Afmetingen: 38 x 18 cm | 100% wasbare koraalvlieshoes met 2 transparante zuignappen voor bevestiging.

MILK & HONEY IN X-MAS-SET
+ BADKUSSEN

Alles wat je nodig hebt voor een ontspannend bad!

TIP!:
1. Neem een bad met het Milk & Honey schuimbad
2. Milk & Honey Multi Face Mask aanbrengen
3.  Milk & Honey Lichaamscrème na het afdrogen op de 

lichaamshuid aanbrengen.

IN BAD
KOSTBARE VERWENMOMENTEN VOOR 

In combinatie met een echte insider tip voor een heerlijk zachte en 
gladde huid!
De perfecte symbiose van traditie en moderne technologie is het 
nieuwe Milk & Honey Multi Face Mask in de handige Dubbele 
dispenser met manuka-olie en zwarte komijnolie!
Het grote voordeel: Het masker bevat twee verschillende texturen, die 
speciaal ontworpen zijn om te voldoen aan de verschillende 
behoeften van jouw gezichtsdelen:

1. Melk-creme voor droge wangen 
2. Honing-Gel voor de vette T-zone 

Simpelweg gelijktijdig op de verschillende gezichtsdelen aanbrengen 
en 10 tot 15 minuten laten inwerken.
Masseer de restanten van het masker zachtjes in of verwijder de 
restanten. Gebruik naar behoefte 1-2 keer per week.
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ARABISCH
HAMAMRITUEEL

De traditionele oosterse stoombadceremonie 
reinigt lichaam en geest. De focus ligt op ont-

spanning door middel van stoom en daaropvolgende 
massages met waardevolle zepen en oliën. Hamams 

waren oorspronkelijk openbare badkamers die in de Mid-
deleeuwen in de Arabsische wereld werden gebouwd.

Met de LR ALOE VIA Aloë Vera Oriental Spa Set 
kunt u deze „oosterse flair“ eenvoudig in uw 

eigen badkamer brengen!

Ontsnap aan het dagelijkse leven en dompel jezelf onder in een oosterse,
sensuele wellnesswereld.
Ervaar de vitaliserende Oriental Spa verzorging voor de gestresste en droge 
winterhuid! Waardevolle arganolie voedt uw huid fluweelzacht tijdens het 
douchen, aloë vera hydrateert en chili extract zorgt voor comfortabel warme 
handen en voeten. Met een verleidelijke, zoet-kruidige geur voor het ultieme 
Hamam-gevoel in uw eigen huis. Je zult het geweldig vinden!

Voel je als een prinses uit  
1001 nacht

GRATIS:

1 | Aloë Vera Oriental Spa Set + geschenkdoos | 20800 | 20800 | € 24,99 | in de set : Aloë Vera Oriental Spa Hand & Foot Balsem en Aloë Vera Oriental Spa Douche Gel-Olie 
en gratis LR sokken in winter design (onesize - maat 35-39) | 98% polyester, 2% spandex. 2 |Aloë Vera Oriental Spa Shower Gel Oil | 20801 | € 14,99 | (€ 7,49 per 100 ml) 
| 200 ml | Waardevolle arganolie en 15% aloë vera voeden de droge huid en laten een fluweelzachte en gehydrateerde huid achter. De kruidig-zoete, oosterse geur neemt je 
mee in de wereld van de Arabian Nights. 3 | Aloë Vera Oriental Spa Hand & Foot Balm | 20775 | € 10,99 |100 ml | Chili-extract stimuleert de microcirculatie en warmt op. De 
balsem biedt intensieve verzorging, regenereert de droge winterhuid en is ideaal voor een ontspannende hand- en voetmassage.

LR ALOE VIA Aloe Vera Oriental Spa verzorging

VOOR ALLE ZINTUIGEN!
EEN VERWENNING

Sokken voor aangenaam 
warme voeten na het 
douchen



 NIEUW &
LIMITED!
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ALOE VERA 
GEZICHTVERZORGINGSSET

1  EURO DONATIE

of

Aloe Vera 24h hydraterend gezichtsserum
+ Aloe Vera multi actieve dagcrème
+ Aloe Vera regenererende nachtcrème

Aloe Vera 24h hydraterend gezichtsserum
+ Aloe Vera extra rijke dagcrème
+ Aloe Vera regenererende nachtcrème
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1 | Aloe Vera gezichtsverzorgingsset I + geschenkbox | 20777 | € 59,99 | in de set: Aloe Vera 24h hydraterend serum (30 ml), Aloe Vera regenererende nachtcrème (50 ml) & 
Aloe Vera multi actieve dagcrème (50 ml). 2 | Aloe Vera gezichtsverzorgingsset II + geschenkbox | 20735 | € 59,99 | in de set: Aloe Vera 24h hydraterend serum (30 ml), Aloe 
Vera regenererende nachtcrème (50 ml) & Aloe Vera extra rijke dagcrème (50 ml). 3 | Aloe Vera extra rijke dagcrème | 20740 | € 22,99 | (€ 45,98 per 100 ml) | 50 ml | Hydrateert 
en regenereert de droge gezichtshuid. Met voedende arganolie en biologisch olijfextract. Beschermt tegen verlies van hydratatie en vermindert de ruwheid van de huid. 4 | Aloe 
Vera 24h hydraterend serum | 20685 | € 27,99 | 30 ml | (€ 55,98 per 100 ml) | Hydrateert de huid 24 uur lang en het hydraterend effect wordt gemaximaliseerd. Voorkomt 
rimpels door droogte. 5 | Aloe Vera Blueberry Flavour Lip Care & Colour | 20773 | € 8,99 | 10 ml | Zoete bosbessensmaak. Een vleugje roze. Voor een extra portie verzorging 
van droge winterlippen. 6 | Aloe Vera beschermende tandpasta set van 2 | 20715-002 | € 10,99 | in de set: 2 x Aloe Vera beschermende tandpasta. 7 | Aloe Vera extra 
frisse tandgel set van 2 | 20715-101 | € 10,99 | in de set: 2 x  Aloe Vera extra frisse tandgel. 8 | Aloe Vera Magic Bubble Mask set | 20802 | € 21,99 | in de set: Aloe Vera 
Magic Bubble Mask (50 ml) met gratis maskerpenseel. 9 | Aloe Vera gezichtsreinigingsset | 20798 | € 39,99 | in de set: Aloe Vera verhelderende gezichtstonic (200 ml), Aloe 
Vera balancerende gezichtsmelk (200 ml), Aloe Vera Magic Bubble Mask (50 ml).

ALOE VERA
GEZICHTSREINIGINGSSET

Aloe Vera  
lippenverzorging:

LR ALOE VIA Aloe Vera Skin Care

ALOE VERA-HIGHLIGHTS!
LIMITED 

Heerlijk, zoete 
bosbessengeur 
verwent de
zintuigen!

Aloe Vera balancerende reinigingsmelk
+ Aloe Vera verhelderende gezichtstonic
+ Aloe Vera Magic Bubble Mask

ALOE VERA 
MAGIC BUBBLE MASK

1.   DETOX met Moringa- & gemberextract
2.  HYDRATATIE met 30 % Aloe Vera 

bladgel
3.  BUBBLE BOOSTER voor intensieve 

zuurstoftoevoer

GRATIS: Penseel om het masker perfect aan 
te brengen

ALOE VERA 
TANDVERZORGINGSSET

Aloe Vera beschermende tandpasta 
of
Aloe Vera extra frisse tandgel

1 | – 9 |
LIMITED!
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EEN HEERLIJKE
LICHAAMSVERZORGING,

NET ZO LEKKER ALS
JOUW FAVORIETE SHAKE!

1. Verdeel een handvol Raspberry Jelly Peeling 
met ronddraaiende bewegingen over de schou-
ders, het decolleté, armen en benen en masseer 
het zachtjes in. Spoel na enkele minuten af met 
warm water.

2. Spray 2-4 pompjes Marshmallow Fluff Shower 
Foam op het hele lichaam en verdeel het schuim 
royaal uit met je handen. Na enkele minuten weer 
afspoelen.

3. Breng na het afdrogen een eetlepel Vanille 
Mousse aan op de huid en geniet van het heerlijke 
gevoel en de heerlijke geur!
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1 | Yummy Body Set + Gift Box | 27100 | € 26,99 | in de set : Marshmallow Fluff doucheschuim, Vanille Mousse Body Cream & Raspberry Jelly Body Peeling. 2 | Marshmallow Fluff 
doucheschuim | 27102 | € 10,99 | (€ 5,49 per 100 ml) I 200 ml I Het romige, zoete marshmallowschuim reinigt en verzorgt de huid. 3 | Vanille Mousse Body Cream | 27101 | € 12,99 | 
(€ 6,49 per 100 ml) | 200 ml | De intensief verzorgende en hydraterende lichaamscrème voedt en kalmeert de huid. 4 |Frambozengelei Body Peeling | 27103 | (€ 5,49 per 100 ml) 
200 ml | De fruitige body peeling met natuurlijke bessenpitten verwijdert op milde wijze huidschilfers en verfijnt de huidstructuur.

Ideaal voor
zoetekauwen!

MARSHMALLOW FLUFF  
DOUCHE SCHUIM

Een romige doucheschuim met 
verleidelijke marshmallowgeur!

RASPBERRY JELLY  
LICHAAMSPEELING

Een fruitige Frambozen Peeling 
Jelly met echte bessenpitten!

VANILLA MOUSSE 
LICHAAMSCRÈME

Een heerlijke lichaamsmousse 
met vanillegeur. Echt genieten!

Marshmallow, framboos, vanille - wie kan het weerstaan? Het ziet er zo 
lekker uit dat je er bijna van wil proeven. De „Yummy“ producten zijn een 
ultra-hype en zorgen door hun leuke textuur gegarandeerd voor een goed 
humeur! Dit maakt het dagelijkse verzorgingsritueel dubbel zo leuk!

NIEUW &
LIMITED!

LR Yummy Body Care-Set

OP HET LICHAAM
VOELT ALS EEN DESSERT
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Mannen,
opgelet!

1 | Aloë Vera Heren Essentials Set + Cadeaubox | 20435 | € 44,99 | in de set : 4in1 Body, Face, Hair & Beard Shampoo (250 ml), 2in1 Face & Beard Oil (30 ml), 2in1 
Hair & Beard Styling Balm (50 ml) en gratis: Reistas. 2 | Aloë Vera 4in1 Lichaam, gezicht, haar & baard shampoo | 20436 | € 14,99 | 250 ml | (€ 6,00 per 100 ml) | 
Met Aloë Vera & biologische hopextract. Reinigt en verfrist het lichaam in één stap. 3 | Aloë Vera 2in1 Facial & Beard Oil | 20437 | € 19,99 | 30 ml | (€ 66,63 per 100 ml) 
| Met Aloë Vera & Organic Hop Extract. Beschermt de huid en baard tegen verlies van hydratatie. 4 | Aloë Vera 2in1 Hair & Beard Styling | 20438 | € 15,99 | 50 ml | 
(€ 31,98 per 100 ml) | Met Aloë Vera, biologisch hopextract. Stylet en hydrateert het haar en de baard. Het gebruik van haargroeiproducten voorkomt vroegtijdig haarverlies. 
5 | Auto parfum | 30245 | € 21,99 | Bestaande uit 1 cover, 2 geurdragers (elk met een geur van maximaal 60 dagen) en 1 bevestigingsclip voor de ventilatieroosters in 
de auto. Geur: Hout elementen, vitaliserende sinaasappel en een subtiele vanille-noot. 6 | Aloë Vera Skin Soothing Shaving Gel | 20423 | € 12,49 | 150 ml | (€ 8,33 per 
100 ml) | Hydrateert en voedt de huid voor het scheren. 7 | Aloë Vera Skin Soothing Shaving Foam | 20420 | € 12,49 | 200 ml | (€ 6,25 per 100 ml) | Verzacht de huid en 
beschermt tegen irritatie.

GRATIS:

Of het nu voor jouw partner, broer, zoon of zwager is....
Echte mannen zijn blij met de heren Essentials Set met
drie trendy basisproducten voor huid en haar. Verpakt in
een stijlvolle reistas van canvasmateriaal. Reiniging,
verzorging en styling met een houtachtig parfum
voor een fris kappersgevoel:

Voor iedereen die het 
liever mooi glad heeft: 
scheerschuim en 
scheergel met extra 
huidverzachtende aloë 
vera.

WIL JE JE 
BAARD  
KWIJT?

NIEUW &
LIMITED!

Reistas

LR ALOE VIA Aloe Vera Men's Essentials

NIET MEER, NIET MINDER.
ALLES WAT MANNEN NODIG HEBBEN. 

Aloe Vera 4in1 Lichaams-, gezicht-, haar- en baardshampoo
» Ultieme allround reiniger 

Aloe Vera 2in1 gezicht- en baardolie
» Maakt huid en baard glad 

Aloe Vera 2in1 haar- en baard styling balsem
» Styling voor haar en baard 
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AUTOPARFUM IN HIP
DESIGN

Het ultieme cadeau-idee voor alle automobilisten: een 
discrete autogeur in een coole look! Vitalising Woods" 
is een unieke, veelzijdige geur die zowel verkwikkend 
als warm is.

NIEUW &
LIMITED!
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1 | Aloë Vera Babyset + Cadeaubox | 20332 | € 52,99 | in de set : Gevoelige 
Wondbeschermende Crème (100 ml), Gevoelige Waslotion & Shampoo (250 ml), Gevoelige 
Gezichts- & Lichaamscrème (100 ml) en babydeken. 2 | Aloë Vera Baby Gevoelige 
Wondbeschermende Crème | 20319 | € 11,49 | 100 ml | Ondersteunt de regeneratie van 
een prachtige huid en beschermt tegen verdere pijn in de luierzone. 3 | Aloë Vera Baby 
Sensitive Face & Body Cream | 20321 | € 11,49 | 100 ml | Ondersteunt de huidbarrière en 
beschermt tegen hydratatieverlies. 4 | Aloë Vera Baby Wash Lotion & Shampoo | 20320 | 
€ 11,49 | 250 ml | (€ 4,60 per 100 ml) | Beschermt de gevoelige huid tegen uitdroging tijdens 
het reinigen en hydrateert. 5 | Babydeken | 40187 |€ 32,99| Afmetingen: 100 x 80 cm. 
Omkeerbaar deken in jacquard katoen. Wasbaar op 40°.

Of het cadeau nu een knuffelbeer, 
slee, pop of trein is - kinderen 
hebben veel wensen en het cadeau 
op kerstavond is voor de kleintjes 
het langverwachte hoogtepunt van 
het feest.

Maar geen enkel geschenk van de 
wereld kan liefde, tederheid en zorg 
vervangen!

Want wat is er mooier onder de 
kerstboom dan gelukkige, stralende 
gezichten?

LIEFDE & GENEGENHEID 
SCHENKEN

Alles wat je nodig hebt om jouw baby te verzorgen in een 
praktische set incl. knuffeldoekje met schattige olifant. Ideaal 
voor de dagelijkse verzorging met mama en papa.

LR ALOE VIA Aloe Vera babyverzorging

VOOR STREELZACHTE BABYHUID

BESCHERMING EN VERZORGING 

NIEUW &
LIMITED!
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1 | Aloë Vera Kids Set + Gift Box | 20331 | € 15,99 | in de set : 3in1 douchegel, 
shampoo & conditioner (250 ml), Magic glinsterende tandgel (50 ml) en gratis : Badspons 
„Olifant“. 2 | Aloë Vera Kids 3in1 Shower Gel, Shampoo & Conditioner | 20328 | 
€ 11,99 | 250 ml (€ 4,80 per 100 ml) | Reinigt, hydrateert en beschermt huid en haar. 
Bijzonder milde formule verbetert de doorkambaarheid van het haar. Met aloë vera gel, 
panthenol, biologisch perzik extract en tropische, fruitige geur. 3 | Aloë Vera Kids Magic 
glinsterende tandgel | 20329 | € 5,99 | 50 ml | (€ 11,98 per 100 ml) | Reinigt melktandjes 
zacht en grondig. Aloë vera gel verzorgt het tandvlees, xylitol beschermt tegen cariës 
en calcium versterkt het tandglazuur. Fluoridegehalte speciaal geschikt voor kinderen. 
Geschikt voor kinderen van 0 - 6 jaar.

GRATIS:

Tandvriendelijkheid 
wetenschappelijk 
bevestigd

Dermatologisch 
getestet

Dit wordt een feestje! Want nu is er zachte verzorging en 
jungleplezier voor gelukkige kinderen!
De milde verzorgingsproducten zijn precies afgestemd op de 
behoeften van kinderen en bevatten een bijzonder hoog aandeel aloë 
vera gel.
Aloë Vera Kids 3in1 douchegel, shampoo & conditioner:  
De zorgvuldig geselecteerde formule met tropische, fruitige geur 
is bijzonder mild! Aloë Vera Kids magische schitterende tandgel: 
De glinsterende gel met een licht zoete muntsmaak reinigt de 
melktandjes zacht en grondig.

Ik vind
jou zooooo

lief!

LIMITED!

LR ALOE VIA Aloe Vera Kids set

VOORKIDS
ULTIEM VERZORGPLEZIER

Badspons
'olifant'
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1 | Arctic Winter Cure-Set | 71040 | € 44,99 I in de set : Arctic Boost Elixir (14 capsules) als intensieve stimulans om de bescherming in de winter te activeren, Slaapmasker (50 ml) 
als intensieve regeneratie om de bescherming in de winter te behouden en gratis maskerborstel. 2 | Beauty Diamonds Face & Body Oil Set + Gift Box | 28316 | € 71,89 I in de 
set : Beauty Diamonds Radiant Youth 0il (30 ml) speciaal voor het gezicht en Beauty Diamonds Luxurious Body 0il met Tri-Complex (125 ml) voor het lichaam. 3 | Beauty Diamonds 
Luxurious Body Oil met Tri-Complex | 28315 | € 44,99 | 125 ml | (€ 35,99 per 100 ml) | Voedt het lichaam met een tri-complex van rijke oliën (macadamia, amandel-, amandel-, 
avocado- en sojaolie en vloeibare karitéboter), regenererende vitamines A & E en huid-optimaliserend bitter-gemberextract. 4 | Beauty Diamonds Radiant Youth Oil | 28314 | € 44,99 
| 30 ml | (€ 149,97 per 100 ml) | Rijke combinatie van 6 oliën (argan, avocado, jojoba, macadamia, amandel- en druivenpitolie) met geselecteerde vitaminen voedt, regenereert en 
beschermt de huid.

HET PERFECTE DUO VOOR
ZIJDEZACHTE, STRALENDE WINTERHUID

In de winter heeft de huid een bijzonder rijke verzorging nodig 
– dan is olie precies wat ze nodig heeft!  

LR ZEITGARD Beauty Diamonds Anti-Aging Body Oil met Tri 
Complex verwent je lichaam en zintuigen met rijke oliën, 
regenererende vitaminen en bitter-gemberextract voor optimalisatie 
van de huidzones. Gebruik LR ZEITGARD Beauty Diamonds 
Radiant Youth Oil met 6 hoogwaardige oliën en geselecteerde 
vitaminen speciaal voor het gelaat. Voor een zichtbare en tastbare 
plus in een jeugdige uitstraling!

GRATIS:

1 EURO DONATIE

Beauty Diamonds
Face & Body Oil set 

in mooie
cadeaubox!

Met de „Artic Boost Elixir“ biedt LR een product dat 
uniek is op de schoonheidsmarkt: Vanuit de enorme 
kracht van de ijzige poolzee hebben LR-onderzoekers 
een speciaal beschermend eiwit ontwikkeld dat onze 
huid helpt om de koudebestendige beschermende 
eigenschappen van de natuur te verkrijgen.

Zo beschermt de 2-fasenkuur de huid tegen koudere 
temperaturen, droge verwarmingslucht en ijzige wind. 
Een praktische borstel voor het aanbrengen van het 
Slaapmasker is gratis bij de set inbegrepen!
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KNUFFELS VOOR DE
GEVOELIGE WINTERHUID

LIMITED!

LR ZEITGARD Artic Winter Cure 
Maskenpinsel



HOE WERKT DE  
ARTIC WINTER CURE?

De „Arctic Boost Elixir“ (in de vorm van 14 capsules) 
werkt als een intensieve stimulans om de winter-
bescherming te activeren. Breng de inhoud van een 
capsule elke ochtend gedurende 2 weken aan op het 
gezicht.Vanaf de 3e week breng je het Slaapmasker 
twee keer per week ‚s nachts aan - het dient voor 
de intensieve regeneratie van je huid en voor het 
behoud van de winterbescherming die je eerder hebt 
opgebouwd met het Arctic Boost Elixir.
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SCHOONHEIDSGEHEIM? 
BEAUTY ELIXIR!

De 5in1 Beauty Elixir vervult 5 wensen met 
slechts één shot per dag: een jeugdige 
uitstraling, een zuivere huid, een stevig 
lichaam, sterk haar en sterke nagels.1
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1 | 5in1 Beauty Elixir | 81034 | € 139,99 | in de set : 5in1 Beauty Elixir (30 x 25 ml) en gratis : ring voor mobiele telefoon. Het unieke dubbele complex in 5in1 Beauty Elixir 
zorgt voor een jeugdige schoonheid van top tot teen: het actieve complex van 2,5 g collageenpeptiden, 50 mg hyaluronzuur, koper, zink en 9 belangrijke vitaminen activeert de 
schoonheidsprocessen in het lichaam1.  Het preventieve complex met aloë vera gel en vier andere plantenextracten beschermt bovendien tegen de belangrijkste oorzaken van 
veroudering.  Zonder zoetstoffen, kunstmatige kleurstoffen, lactose en gluten.  2 | Beauty Diamonds Night Cream | 28304 | € 46,99 | 50 ml | (€ 93,98 per 100 ml) | Met kostbare 
oliën en speciale anti-rimpel actieve ingrediënten.  3 | Beauty Diamonds Eye Cream | 28306 | € 34,49 | 30 ml | (€ 114,97 per 100 ml) | Vermindert schaduwen en wallen onder de 
ogen en vermindert het ontstaan van rimpels.  4 | Restructuring Kit | 71007 | € 334,99 | in de set : Elektrisch anti-aging apparaat voor rimpelvermindering, herstructureringscrème-gel 
(50 ml) voor strakkere contouren voor de rijpere huid en oogserum (30 ml) voor ontspannen en gehydrateerde oogcontouren.  5 | Cleansing-System-Kit Classic | 70036 | € 209,99 | 
in de set : Elektrische borstel met oscillatietechnologie en Classic reinigingsproduct (125 ml) voor een poriëndiepe, zachte reiniging.

1  Biotine, zink, vitamine A, riboflavine en niacine dragen bij tot de instandhouding van een normale huid. Koper draagt bij tot de instandhouding van een normale pigmentatie van de huid. Vitamine C draagt bij tot een normale collageenvorming 
voor een normale huidfunctie. Koper draagt bij aan de instandhouding van het normale bindweefsel. Biotine en zink dragen bij tot de instandhouding van normaal haar. Koper draagt bij tot de instandhouding van normale haarpigmentatie. Zink 
draagt bij tot de instandhouding van normale nagels. Vitamine E helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. Thiamine draagt bij tot een normaal energiemetabolisme. Vitamine B6 en B12 helpen vermoeidheid te verminderen. 
Proksch e.a., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119. Aanzienlijke rimpelvermindering en verhoogde collageenconcentratie in de huid na 4 weken gebruik. Gemeten bij 100 vrouwen tussen 45 en 65 jaar.

...wie is de mooiste van het hele land? Wie is er niet blij met complimenten als: 
„Je ziet er net zo jong en mooi uit als een paar jaar geleden! Hoe doe je dat?“

Het geheim van jouw schoonheid is de combinatie van effectieve schoon-
heidsproducten van binnen- en buitenuit!

De bekroonde LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir van LR LIFETAKT zorgt iedere 
dag voor stralende schoonheid van binnenuit - het LR ZEITGARD Anti-Age 
Care System van LR ZEITGARD werkt herstellend en preventief tegen de 
tekenen van de tijd.

Deze gecombineerde kracht geeft jouw de perfecte, aantrekkelijke en jeugdige 
uitstraling.

...en buiten!

LR LIFETAKT 5IN1 BEAUTY ELIXIR & LR ZEITGARD

GRATIS:

Ware schoonheid komt 
van binnen...

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE WAND...

Laat je schoonheid zien! 
Met deze handige 
smartphone ring maak je 
de perfecte selfies.
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Besteedt u meer dan 10 minuten voor de spiegel voordat u naar het werk 
vertrekt, of een afspraak hebt met familie of vrienden?

Liever natuurlijke schoonheid
qua make-up en nagels?

Draag je graag opvallende
make-up tijdens de feestdagen?

JOUW BEAUTY-KIT:  
LR COLOURS HAND  
CARE-SET

JOUW BEAUTY-KIT:  
LR COLOURS & LR DELUXE 
CHRISTMAS LOOK-SET

JOUW BEAUTY-KIT: 
LR COLOURS & LR DELUXE 
SILVESTER LOOK-SET

1 | Handverzorgingsset + geschenkdoosje | 10415 | € 21,99 | in de set : nagelvijl, glanspolijster, nagellak, hand- & nagelserum (15 ml) en nagelriemolie (5,5 ml). 2 | Christmas 
Look-Set + geschenkdoosje | 10456 | € 46,49 | in de set : True Colour Nail Polish Ultra Violet (5,5 ml), Metallic Eyeliner Velvet Violet (0,37 ml), Extreme Volume Mascara 
(11 ml), Eyeshadow Vintage Rose ‚n‘ Grape (2 x 1,25 g) en design cosmetische tas. 3 | Silvester look set + geschenkdoosje | 10457 | € 46,49 | in de set : True Colour Nail 
Polish Dark Silvergrey (5,5 ml), Metallic Eyeliner Gorgeous Grey (0,37 ml), Extreme Volume Mascara (11 ml), Oogschaduw Rose ‚n‘ Grey (2 x 1,25 g ) en design cosmetische tas. 
4 |Nagelriemolie | 10418 | € 7,99 | 5,5 ml | intensieve, rijke verzorging voor nagels en nagelriemen. 5 | True Colour Nail Polish Dark Silvergrey | 10342-56 | € 6,99 | 5,5 ml 
| Perfecte dekking, glanzende hoogglansafwerking, lange houdbaarheid. 6 | True Colour Nail Polish Ultra Violet | 10342-55 | € 6,99 | 5,5 ml | Perfecte dekking, glanzende 
hoogglans afwerking, lange houdbaarheid. 7 | Design cosmetisch tasje | 40188 | € 16,99 | Afmetingen: Ø (open) ca. 56 cm | Bijzonder praktisch voor het in één oogopslag 
bekijken van al jouw make-upartikelen.
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BEAUTY-TIP!:

JOU PERFECTE BEAUTY KIT!
WELK MAKE-UP TYPE BEN JIJ? VIND 

LR COLOURS & LR DELUXE MAKE-UP

NEE

NATUURLIJK

LIMITED!

JA

NEE NEE JAJA

Je toont graag jouw natuurlijke 
schoonheid en gebruikt geen make-
up. Maar goed verzorgde handen 
en nagels vind je belangrijk.

Je houdt van een beetje 
terughoudendheid en gebruikt 
onopvallende, klassieke make-up tonen. 
Als je eenmaal je stijl hebt gevonden, 
blijf je er bij.

Modieuze trendkleuren zijn precies 
jouw ding! Je varieert jouw uiterlijk 
afhankelijk van jouw kleding of de
gelegenheid en je bent altijd 
up-to-date als het gaat 
om make-up.

KLASSIEK TRENDY

Voor gestresste en droge 
nagels de LR COLOURS 
(LR-Colours) nagelriem 
olie 1x dagelijks 
aanbrengen. Voor 
normale nagels 1-2 x 
per week aanbrengen en 
inmasseren.
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MUST-HAVE: DESIGN-  
COSMETISCH TASJE
Praktisch en stijlvol - deze 
innovatieve cosmeticatas heeft het! 
Zo heb je altijd al je make-up bij je 
op kerst- en oudejaarsavond. Eens 
geopend heb je een geweldig 
overzicht over al jouw spullen. 
Ideaal voor onderweg!

NIEUW &
LIMITED!
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NIEUW &
LIMITED!
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2.

1.

Prachtige kersttijd - maar soms kan het te veel 
worden!
Een volledige herstart binnen slechts enkele
seconden dankzij het innovatieve Double Complex:

Geef stress geen kans met 
Kerst!

1 | Restart Yourself Essential Oil Roll-On | 81070 | € 16,99 | 10 ml | (€ 169,90 per 100 ml) | Etherische olie roll-on gemaakt van menthol, kamfer, eucalyptusolie en hennepolie, 
ontspant en verfrist de zintuigen. 2 | Massagekaars - Sensuele Verleiding | 40179 | € 21,99 |100 g | 10-12 gebruiken | Geurcompositie van heerlijke zoete karamel, sensuele 
jasmijn en edele tonkaboon. Voor ieder gebruik de lont 0,5 cm inkorten.

SENSUELE VERLEIDING

De nieuwe, verleidelijke geurencompositie is 
onweerstaanbaar voor een pauze voor twee! 
Ideaal om te ontspannen en uit te rusten na de 
drukte van de feestdagen!

Gebruik: Steek de kaars aan gedurende ca. 
3-5 minuten zodat de was smelt tot een 
massageolie. Enkele druppels op de huid 
aanbrengen en zachtjes inmasseren.

GEBRUIK

Beweeg de roll-on 1-2 keer van links 
naar rechts op het voorhoofd, de 
slapen en de nek en voel het 
onmiddellijke effect!

LR LIFETAKT Restart Yourself & LR Massagekaars

DE FEESTDAGEN
ONTSPANNEN VOOR  

Het unieke HOT-COLD-COMPLEX met
hennepolie stimuleert de huidreceptoren, heeft 
een ontspannende werking en leidt af van 
hoofdpijn.

Het effectieve ENERGY-COMPLEX met 
eucalyptusolie, menthol en kamfer verfrist en 
vitaliseert lichaam en zintuigen voor meer 
concentratie, energie en een helder hoofd.

Een zachte massage met de sensuele 
verleidelijke massagekaars zorgt voor de ultieme 
ontspanning!

NIEUW &
LIMITED!
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1 | Set PURE by Guido Maria Kretschmer voor heren + geschenktasje | 30541 | € 62,99 | in de set : Eau de Parfum voor mannen (50 ml) en geparfumeerde haar- en 
lichaamsshampoo (200 ml). 2 | Set PURE by Guido Maria Kretschmer voor vrouwen + geschenktasje | 30531 | € 65,99 | in de set : Eau de Parfum voor vrouwen (50 ml) 
en geparfumeerde bodylotion (200 ml). 3 | PURE by Guido Maria Kretschmer Eau de Parfum voor mannen | 30540 | € 54,99 | 50 ml | Geursamenstelling van saffraan, 
guaiachout en amber. 4 | PURE by Guido Maria Kretschmer voor mannen geparfumeerde haar- en lichaamsshampoo | 30542 | € 18,99 | 200 ml (€ 9,49 per 100 ml) 
| Met de geur van saffraan, guaiac hout en amber. 5 | PURE van Guido Maria Kretschmer Eau de Parfum voor vrouwen | 30530 | € 54,99 | 50 ml | Geurcompositie van 
perzik, jasmijn en cederhout. 6 | PURE van Guido Maria Kretschmer geparfumeerde bodylotion voor vrouwen | 30532 | € 21,99 | 200 ml | (€ 10,99 per 100 ml) | Met de 
geur van perzik, jasmijn en cederhout.

Fris bloemig damesparfum en geparfumeerde bodylotion.
Geparfumeerde haar-lichaamsshampoo in dezelfde charismatische geur 

als het mannenparfum.

PURE BY GUIDO MARIA KRETSCHMER
FOR WOMEN & MEN

Jij bruist van de positieve energie en inspireert iedereen 
met jouw levenslust?
Voor topmensen zoals jij, heeft de populaire ontwerper 
echte feel good geuren gecreëerd om je te begeleiden in elk 
moment van je leven en je te inspireren om gewoon jezelf 
te zijn!

PURE by Guido Maria Kretschmer

VOOR MANNEN & VROUWEN
ECHT FEELGOOD PARFUM

Beide PURE van Guido Maria Kretschmer sets zijn mooi verpakt -  
klaar om cadeau te doen!

NIEUW &
LIMITED!

SET voor haar:
SET voor hem:
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1 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer Set van 2 (combinatie vrij te kiezen) | 40168 | € 71,99 | in de set: „Sensuele elegantie“ en 
„Charismatische fascinatie“, 310 g elk. 2 | PARFUM FOR YOUR HOME BY Guido Maria Kretschmer Sensuele elegantie | 40166 | € 38,99 | 310 g | Stijlvol design geurkaars 
| Stijlvolle geurboeket van mandarijn, roos en vanille. 3 | PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer „ Charismatische fascinatie“ | 40167 | € 38,99 | 310 g | 
Elegante charismatische designer geurkaars | Frisse aromatische akkoorden van bergamot, kasjmierhout en leer. 4 | PARFUM by Guido Maria Kretschmer voor vrouwen set 
+ geschenktasje | 30206 | € 52,99 | in de set : Eau de Parfum voor vrouwen (50 ml) en geparfumeerde Body Lotion (200 ml). 5 | PARFUM by Guido Maria Kretschmer voor 
heren set + geschenktasje | 30227 | € 49,99 | in de set : Eau de Parfum voor mannen (50 ml) en geparfumeerde douchegel | (200 ml). 6 | PARFUM by Guido Maria Kretschmer 
voor vrouwen | 30220 | € 41,99 | 50 ml | Verleiding ontmoet elegantie in een geurboeket van mandarijn, rozen en vanille. 7 | HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer 
voor mannen |30200 | € 41,99 | 50 ml | Een verfijnde samenstelling van verse aromatische akkoorden: Bergamot, peper en leer. 8 | PARFUM by Guido Maria Kretschmer 
voor vrouwen geparfumeerde bodylotion | 30201 | € 21,99 | 200 ml | Met de geur van mandarijn, roos en vanille. 9 | PARFUM by Guido Maria Kretschmer voor mannen 
geparfumeerde douchegel | 30228 | € 18,99 | 200 ml | Met de geur van bergamot, peper en leder.

Krijg je geen genoeg van de parfums van Guido? Met de HAUTE 
PARFUM FOR YOUR HOME geurkaarsen maak je van jouw huis een 
stijlvol geurend paradijs!

GUIDO MARIA KRETSCHMER
GEURKAARSEN
STIJLVOL. ELEGANT. SENSUEEL.
WAT RUIKT HET LEKKER!

Het mooiste cadeau voor alle fans van de 
beroemde modeontwerper: HAUTE PARFUM 
van Guido Maria Kretschmer voor vrouwen & 
mannen! Sensuele en elegante geur voor dames 
- charismatische en aromatische geur voor 
mannen. Beide geuren ruiken tijdloos en nobel.

Exclusieve sets voor de feestdagen: met 
geparfumeerde bodylotion voor de dames en 
geparfumeerde douchegel voor de heren!

GUIDO FANS
DESIGNER PARFUMS VOOR 
Guido Maria Kretschmer parfum voor hem & haar



1 | Femme Noblesse Set | 30371 | € 42,99 | in de set : Eau de Parfum (50 ml) en 
geparfumeerde Body Cream (200 ml). 2 | Femme Noblesse Eau de Parfum | 30372 | 
€ 29,99 | 50 ml | Klassiek en tijdloos met oranjebloesem, ylang-ylang, vanille en kostbare 
Tonka Absolut. 3 | Femme Noblesse Parfumed Body Cream | 30370 | € 24,99 | 
200 ml | (€ 14,50 per 100 ml) | Met de geur van sinaasappelbloesem, ylang-ylang, vanille 
en kostbare Tonka Absolut.

BESTE TIJD VOOR
LUXE VERZORGING

De elegante, poederige damesgeur is een fascinerende 
vrouwelijke compositie. In dezelfde geur speciaal voor 
het winterseizoen: de rijke, geparfumeerde Femme 
Noblesse bodycream. Nu in glamoureuze cadeauset voor 
veeleisende vrouwen. Dit is klassieke verleiding van top 
tot teen - perfect voor luxe kerstdagen!
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LR Femme Noblesse parfum en verzorging

NIEUW &
LIMITED!



Test het parfum 
hier en droom
van New York!*

LUXE IN EEN FLESJE

Wat dacht je van een spannende geurreis naar 
de Big Apple? De luxueuze wintergeuren voor 
hem & haar nemen je mee naar een betoverend 
„N.Y.C. Winter Wonderland“. Kerstshoppen op 
zijn best!

Een geur moet in het geheugen
blijven, een eigen karakter hebben 
om een blijvende indruk achter te 
laten. Daarom moet je parfums zoals 
jurken „passen“ en kijken of 
„ruiken“ hoe goed ze bij je passen.
En vergeet het niet:
Liefde gaat ook door de neus!

MAGISCH PARFUM

4 | LR Classics DELUXE NEW YORK Set van 2 (combinatie vrij te kiezen) | 
30292 | € 32,99 | 2 x 50 ml | in de set : Eau de Parfum voor vrouwen (50 ml) en Eau de 
Parfum voor mannen (50 ml). 5 | LR Classics DELUXE NEW YORK voor vrouwen 
| 3295-129 | € 19,99 | 50 ml | Een geurcompositie van bergamot, oranjebloesem 
en amberhout. 6 | LR Classics DELUXE NEW YORK voor mannen | 3295-164 | 
€ 19,99 | 50 ml | Een geurcompositie van kaneel, cederhout en tabak.

*Wrijf over het flesje om de geur te testen

LR CLASSICS DELUXE
New York for Him & Her

NIEUW &
LIMITED!
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Set in X-mas- 
geschenkbox

Ben je klaar voor 
het ultieme

jungle gevoel?

1 EURO DONATIE JUNGLE MAN IS COOL

Al 25 jaar inspireert de LR Topseller 
mannen - en vrouwen! - met zijn 
onweerstaanbare charisma. Het geheim: 
de exotische compositie brengt een 
spannend junglegevoel in het dagelijks 
leven. Met deze geur is alles mogelijk - 
probeer het uit!

1 | Jungle Man set + geschenkdoosje | 30483 | € 48,99 | in de set : Eau de Parfum (50 ml), Geparfumeerde haar- en lichaamsshampoo (200 ml), After 
Shave (100 ml). 2 | Jungle Man Eau de Parfum | 3430 | € 29,99 | 50 ml | Een geurcompositie van lavendel, groene munt en fijne tonkaboon.  
3 | Jungle Man Geparfumeerde haar- en lichaamsshampoo | 3147 | € 14,99 | 200 ml | (€ 7,49 per 100 ml) | Met de geur van lavendel, groene munt 
en tonkaboon. 4 | Jungle Man After Shave | 3432 | € 17,99 | 100 ml | Met de geur van lavendel, groene munt en fijne tonkaboon. 5 | Jungle Man 
Extreme Eau de Parfum | 30490 | € 29,99 | 50 ml | Een parfumcompositie van artemisia, eucalyptus en patchoeli.

Niets voor verlegen mensen: een extra portie junglegevoel voor iedereen 
die houden van een vrij, onafhankelijk leven en houden van avontuurlijke 
vakanties!

Met de Jungle Man topsellers in een set, bestaande uit Eau de Parfum, 
geparfumeerde haar- en lichaamsshampoo en after shave, staat man zijn 
gelijk aan top tot teen op avontuur! De spannende mix van lavendel, 
groene munt en tonkaboon trekken de aandacht en laten een blijvende 
indruk achter!

En voor de zeer dapperen: JUNGLE MAN EXTREME! De gedurfde, 
extreme variant van de klassieke „Jungle Man“ tovert je meteen van 0 tot 
100 om tot jungleheld!

KERST WORDT WILD.
GROEN, HEET, SEXY. 
LR JUNGLE MAN SET & JUNGLE MAN EXTREME
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De Hollywood Legende Bruce Willis  heeft vele facetten – welke is jouw favoriet?

3.  De familieman: warm, ongedwongen, ontspannen als een gezellige winteravond voor de open haard - 
zo ruikt de limited edition BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION WINTER EDITION.

Ervaar uw
Hollywoodster
van dichtbij!
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EEN MAN.WAT ANDERS?
GENTLEMAN OF ACTIEHELD?
BRUCE WILLIS STERPARFUM

1.   De actieheld: Wordt perfect belichaamd in de geurklassieker BRUCE WILLIS... 
Eenvoudig, mannelijk en onconventioneel.

2.   De gentleman: BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION staat voor de privé-kant 
van de charmante ster - vol karakter, elegant, charismatisch.

Favoriete geur gekozen? Verheug je dan op een topproduct met ster-appeal!
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1 | Bruce Willis Set | 30143 | € 49,99 | in de set : Eau de Parfum (50 ml) en geparfumeerd haar en lichaamshampoo (200 ml). 2 | Bruce Willis Personal Edition Set | 30500 | 
€ 49,99 | in de set : Eau de Parfum (50 ml) en geparfumeerde haar- en lichaamshampoo (200 ml). 3 | Bruce Willis Personal Edition Winter Edition | 30044 | € 41,99 | 50 ml | 
met sensuele lederen akkoorden en een vleugje tabak. 4 | Bruce Willis Personal Edition Eau de Parfum | 2950 | € 41,99 | 50 ml | met citrusvruchten, patchoeli, tabak en leren 
akkoorden. 5 | Bruce Willis Personal Edition geparfumeerde haar- en lichaamsshampoo |2951 |€ 18,99 |200 ml (€ 10,00 per 100 ml) | met de geur van citrusvruchten, 
patchoeli, oud en leren akkoorden. 6 | Bruce Willis Eau de Parfum | 3505 | 41,99 | 50 ml | Met cederhout, peper, vetiver en grapefruit. 7 | Bruce Willis geparfumeerde haar en 
lichaamsshampoo | 3521 | 18,99 | 200 ml | (€ 10,00 per 100 ml) | Met de geur van cederhout, vetiver en grapefruit.

LIMITED!
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Technische wijzigingen en fouten 
voorbehouden. De afbeeldingen komen niet 
overeen met de originele grootte.  
De kleuren kunnen licht afwijken van het 
origineel.

NIEUW &
LIMITED!



35

Met deze geselecteerde designstukken kan je een 
statement maken! Klassieke dames- en herenhorloges 
en de elegante, sprankelende LR-ketting en oorbellen 
versierd met Swarovski®-kristallen laten de harten van 
iedereen sneller slaan.

DE WARE LUXE? TIJD!
Wilt u uw favoriete persoon een speciaal 
cadeau geven? Geef de tijd! Omdat tijd het 
meest waardevolle is in ons snel 
veranderende dagelijkse leven. Met een 
horloge van hoge kwaliteit kunt u een 
voorbeeld stellen!
Het vergulde dameshorloge is een 
stijlvolle must-have voor moderne 
vrouwen.
Het sportief-elegante herenhorloge valt 
op door zijn opvallend, coole design.

1 | Dameshorloge | 69037 | € 179,99 | Limited edition en genummerd. Diameter Ø ca. 36 mm. Roestvrij staal verguld. Display: mineraalglas. Waterbestendig tot 5 bar.  
Ca. 48 g. Inclusief geschenkdoos. 2 | Herenhorloge | 69038 | € 199,99 | Limited edition en genummerd. Diameter Ø ca. 43 mm roestvrij staal. Display: mineraalglas. 
Waterbestendig tot 5 bar. Ca. 118 g. Inclusief geschenkdoos. 3 | LR set + geschenkdoosje | 69041 | € 119,99 | in de set : Ketting en oorbellen met kristallen van Swarovski®. 
4 | Ketting met Swarovski® kristallen | 69039 | € 64,99 | Lengte: 45 cm (+ 5 cm verlenging) | Exclusief LR design. Gemaakt van verguld roestvrij staal met originele 
Swarovski’s®. Inclusief geschenkdoos. 5 | Oorbellen met kristallen van Swarovski® | 69040 | € 64,99 | Exclusief LR-Design. Gemaakt van verguld roestvrij staal met originele 
Swarovski® kristallen. Inclusief geschenkdoos.

LR JUWELEN SET
VERSIERD MET SWAROVSKI®

KRISTALLEN

Klassieke elegantie - moderne interpretatie:
Halsketting en oorbellen in verguld roestvrij staal 
versierd met originele Swarovski® kristallen, exclusief 
ontworpen voor LR. Het perfecte geschenk voor een 
stralend uiterlijk met Kerstmis!

NIEUW &
LIMITED!

MUST-HAVES VOOR
IT-PIECES FÜR  
LR horloges en sieraden

MODERN, EDEL, TIJDLOOS.
De mooiste waardering voor heel bijzondere mensen!
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Met deze geurkaarsen raakt u het hart van de decoratiefans!  
De trendy metaallook in goud, zilver of roségoud maakt
ze tot een blikvanger in elk huis - en de verleidelijke 
wintergeuren verspreiden een gezellige kerstsfeer.  
Kies tussen 3 verschillende geuren en kleuren - of combineer ze 
alle 3.

1 | Geparfumeerde kaarsen set van 3 | 40191 | € 26,99 | in de set : Combinatie vrij 
te kiezen uit de geparfumeerde kaarsen Golden Moments - Tempting Apple, Rosegold 
Dreams - Calming Orange en Silver Glow - Stimulating Spices. 2 | Geurkaars Golden 
Moments - Tempting Apple | 40190-1 | € 9,99 | 100 g | Parfum : Heerlijke, aromatisch 
gebakken appel. Brandduur: ca. 24 uur. Inclusief geschenkdoos. 3 | Geurkaars 
Rosegold Dreams - Calming Orange | 40190-2 | € 9,99 100 g - Parfum: Winterse, 
fruitige kerstpunch. Brandduur: ca. 24 uur. Inclusief geschenkdoos. 4 | Geurkaars 
Silver Glow - Stimulating Spices | 40190-3 | € 9,99 | 100 g | Parfum : Kerstachtige, 
warme kruiden. Brandduur: ca. 24 uur. Inclusief geschenkdoos.

* Niet geschikt voor voedsel.

NIEUW &
LIMITED!

KAARSEN IN METALLIC-LOOK!
COOL & HOT: 
LR  geurkaarsen

Na het uitbranden van de kaarsen kan je de metalen 
potjes gebruiken als stijlvol woonaccessoire*.
TIP!:
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1 | Theefles to go | 40193 | € 32,99 | hoeveelheid: ca. 430 ml . Gemaakt van dubbelwandig glas met kwalitatief bamboe deksel en geïntegreerde roestvrijstalen theezeef. 
Glazen fles en theezeef zijn vaatwasmachinebestendig. 2 | Cistus Incanus thee Gebakken appel | 80566 | € 8,99 | 75 g | Winters theegenot van 55% Cistus Incanus bladeren, 
21% stukjes appel en 10% kaneel. Verfijnd met natuurlijk aroma. 3 | Theedoos | 95196 | € 6,99 | Afmetingen: 16,5 x 11,7 x 6 cm. 250 g. Limited LR design. 4 | Figuactiv 
Kruidenthee | 80205 | € 21,99 | 250 g | Licht verteerbare thee met waardevolle kruiden. 5 | Cistus Incanus Tee-Set | 80558 | 19,99 € |

LR LIFETAKT
GEBAKKEN APPELTHEE & 
THEEDOOS

Geeft warmte van binnenuit!
Kent u de gebakken appelthee al?
Zijn heerlijke geur en heerlijke smaak zullen u overtuigen! 
Geselecteerde ingrediënten, zoals met kaneel geraffineerde 
appelstukjes, zorgen samen voor rustgevend drinkgenot! 
De heerlijke geur van deze thee ontvouwt zich het beste in 
het decoratieve theeblik van LR - overigens een mooie 
blikvanger in de keuken - niet alleen rond Kersttijd.

Hou je meer van thee dan wat dan ook? De glazen theefles 
met kwalitatief bamboe deksel is een geweldige uitvinding. 
Want nu kunt u genieten van uw vers gezette, warme 
thee in de frisse lucht!

De dubbelwandige glazen fles zorgt voor een uiterst 
effectieve isolerende werking.

Dankzij de geïntegreerde zeef is het ook ideaal voor het 
bereiden van losse thee.

FANS  VAN THEE
MUST-HAVE VOOR 
LR theefles to-go

Met duurzame materialen zoals bamboe en glas 
beschermt u het milieu.
TIP!:

LIMITIERT!
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Uw lievelingsthee
kan nu altijd
met jou mee!

NIEUW &
LIMITED!
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DE SPECIALIST
VOOR JOUW 
WELZIJN2

DE SPECIALIST 
VOOR
JOUW LICHAAMS-
BEWUSTZIJN3

DE SPECIALIST
VOOR JOUW
VITALITEIT4

1 | Aloë Vera Feel Good Box Immune Plus + geschenkdoos | 81015 | € 67,99 | 2 x 1000 ml | 2 x Aloë Vera Drinking Gel Immune Plus en Aloe Vera Fast Emergency 
Spray. De 3-voudige plus voor uw immuunsysteem: Versterkt, activeert en stimuleert1. 2 | Aloë Vera Feel Good Box Traditioneel met honing + geschenkdoos | 80710 
| € 59,99 | 2 x 1000 ml | 2 x Aloë Vera Drinkgel Traditioneel met honing en Aloë Vera Fast Emergency Spray. De 3 basisbouwstenen voor uw algemene gezondheid: zorg, 
bescherming en metabolisme3,5,6. 3 | Aloë Vera Feel Good Box Peach Flavor + geschenkdoos | 80712 | € 59,99 | 2 x 1000 ml | 2 x Aloë Vera Drinking Gel Peach Flavor 
en Aloe Vera Fast Emergency Spray. De 3-voudige plus voor het lichaamsbewustzijn: Licht, stimulerend en reinigend1,3. 4 | Aloë Vera Feel Good Box Intense Sivera + 
geschenkdoos | 80713 | € 67,99 | 2 x 1000 ml | 2 x Aloë Vera Drinking Gel Intense Sivera en Aloe Vera Fast Emergency Spray. Met drievoudige kracht voor meer vitaliteit: 
Stabiliseert, levert en beschermt 4,6,7. 5 | Aloë Vera Feel Good Box Active Freedom + geschenkdoos | 80714 | € 67,99 | 2 x 1000 ml | 2 x Aloë Vera Drinking Gel Active 
Freedom en Aloe Vera Fast Emergency Spray. De 3-voudige kick voor uw bewegingsapparaat: mobiliteit, kracht en energie3,5,6. 6 | Cistus Incanuscapsules | 80325 | 
€ 38,99 | 60 capsules. Bevat 100 % van de dagelijkse behoefte aan vitamine C. Bevat 72 % Cistus Incanus extract en 20 % zink per DAH.

¹ Vitamine C, zink en selenium dragen bij tot een normale werking van het immuunsysteem.
2 Vitamine C draagt bij tot een normale werking van het immuunsysteem.
3 Vitamine C draagt bij tot een normaal energiemetabolisme.
4 Vitamine C draagt bij tot een normale collageenvorming voor een normale bloedvatfunctie.
5 Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor een normale kraakbeenfunctie en normale botfunctie.
6 Vitamine C verhoogt de ijzeropname.
7 Vitamine C helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress.
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Zijn uw geliefden u dierbaar? Geef ze dan gezondheid 
in de vorm van heerlijke Drinking Gels. Een ideaal idee 
zijn de FEEL GOOD BOXES in X-MAS design.
Elke doos bevat 2 flessen Aloë Vera Drinking Gel naar 
keuze plus 1 x 150 ml  Emergency Spray bovenop.
Kies de passende Drinking Gel uit 5 heerlijke variaties!

DE SPECIALIST 
VOOR JOUW
IMMUUN-
SYSTEEM1

DE GEZONDHEID
ALLEEN HET BESTE VOOR 
LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gels
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DE SPECIALIST VOOR
JOUW BEWEGINGS-
VRIJHEID5

1 EURO DONATIE

FIT IN DE WINTER

Cistus Incanus ondersteunt het 
immuunsysteem met veel vitamine C.

EMERGENCY 
SPRAY:

Kalmeert en koelt de 
gestresste huid met 83% 
aloë vera gel en 12 
kruidenextracten.

LIMITED!
+ SETBOX
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mooi verpakt
in X-mas

Design-Box

SOS-VERZORGING  
VOOR DE HELE FAMILIE

Geef jouw dierbaren 3 x speciale bescherming voor de winterperiode en de 
verzorgingsbehoeftige huid! Met de Aloë Vera Special Care Box zijn jong 
en oud goed uitgerust voor alle avonturen.

1 | Aloë Vera Special Care Box + Gift Box | 20776 | € 41,99 | in de set : Aloë Vera Emergency Spray (150 ml), Aloë Vera Moisturizing Gel Concentraat (100 ml) & Aloë Vera 
Protective Propolis Cream (100 ml).

LR ALOE VIA ALOE VERA SPECIAL CARE BOX 

1. Aloe Vera Emergency Spray:
Kalmeert en koelt de gestresste huid met 83% aloë vera gel 
en 12 kruidenextracten.

2. Aloe Vera hydraterend gelconcentraat:

3. Aloe Vera beschermende propoliscrème:

Verfrist en verzorgt de geïrriteerde en uitgedroogde huid met90% 
zuivere aloë vera gel.

Versterkt de huidbarrière en brengt een beschermende laag aan op de 
droge winterhuid - met 79 % aloë vera en bijenwas extract.



WIST JE DAT?

Bijna geen enkel ander natuur-
product ter wereld kan terugkijken 
op zo‘n succesvolle, duizenden 
jaren oude traditie als de aloë vera!
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LR Health & Beauty Systems behoudt zich wijzigingen voor aan productenomwille 
van technische en kwalitatieve verbeteringen alsook omwille vanvergissingen door 

eventuele drukfouten.

LR Cosmetic Belgium BVBA – B-2200 Herentals
LR Health & Beauty Systems – NL-5060 AA Oisterwijk

Overhandigd door:

De verkoop van LR-producten gebeurt via LR-Partners

1 | LR Global Kids Fund Kestmok | 40192 | € 21,00 | Zevende limited edition porseleinen LR-mok 
„NewWave“ van Villeroy & Boch (0,3 l), vaatwasmachinebestendig.

10  EURO DONATIE

Voor iedere verkochte kerstmok doneert LR 
10 euro aan het LR Global Kids Fund.

KERSTMOK VAN LR GLOBAL KIDS FUND

NIEUW &

CADEAU MET BETEKENIS: VAN 
KINDEREN VOOR KINDEREN!

LIMITED!


