Extreme
Energy

Inner
Harmony

Sweet
Pleasure

Timeless
Beauty

Kerstmis is de tijd van het jaar waarin we bewust de tijd
nemen. Tijd voor rituelen en kleine time-outs. Tijd om te
pauzeren en de hectiek van het dagelijks leven achter ons
te laten. Tijd om weer voor onszelf te zorgen en dingen te
doen die ons gelukkig maken.
Tijd is het kostbaarste geschenk van allemaal!
Neem de tijd en verwen jezelf en je dierbaren met onze
cadeau-ideeën voor de mooiste tijd van het jaar.

Liefdevol
verpakt!

Veel van onze
kerstproducten
worden in een
mooie geschenkbox
geleverd.

Voor elk verkocht
product met dit
symbool, doneert
LR 1 of 10 euro aan
kinderen over heel de
wereld.
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4 I Aloe Vera
Figgy Fruit
SET

€ 38,99

BEPERKT
MET GRATIS
GESCHENKBOX

Beleef elke dag je geheel eigen
geluksmomenten!
Neem daarvoor regelmatig een inspirerende
verzorgingspauze. Voel de positieve energie van
biologische vijgenextract en aloë veragel. De
kruidige, fruitige geur maakt je vrolijk en zorgt
zo voor een goed humeur.
De Figgy Fruit geur- en verzorgingservaring
verwent je ook in het koude seizoen met
zonnige HAPPY MOMENTS.

VOORBEREIDING

5 I LR Cheer Up
Yourself Essential
Oil Roll-on

De huidverfijnende lichaamspeeling verwijdert de huidschilfers
op een zachte manier. Bevrijd huid en ziel van onnodige ballast
en creëer ruimte voor meer geluksmomenten!
| € 16,99

REINIGING
De stimulerende douchegel reinigt zacht en zorgt ervoor dat de
huid goed verzorgd aanvoelt. Schuim jezelf in met geluk, geniet
van het moment en ervaar een gevoel van pure zuiverheid!
| € 15,99

VERZORGING
De kalmerende lichaamsgelcrème hydrateert rijkelijk. Zorg voor
huid en ziel met voedend geluk en laat deze positieve energie je
de dag doorstaan! | € 16,99

Goed humeur to-go!
Ervaar een zorgeloos geluksgevoel wanneer
je maar wilt – met de praktische roll-on voor
tussendoor!
Bevat een fruitige-frisse oliesamenstelling
die je gelukkig maakt: pittige citroengrasolie
en zonnige mandarijnolie zijn echte
stemmingsversterkers. Oost-Indische
sandelhoutolie met een zoetige warme noot
grondt en harmoniseert lichaam, geest en
ziel. Voel het aangename effect als warme
zonnestralen op je huid. Breng aan op de
hals en de polsen als dat nodig is en
voel het verkwikkende dubbele
effect!

1 | Aloe Vera Figgy Fruit lichaamspeeling
| 27132 | € 16,99 | 200  ml (€ 8,50 per 100 ml)
2 | Aloe Vera Figgy Fruit douchegel
| 27130 | € 15,99 | 250  ml (€ 6,40 per 100 ml)
3 | Aloe Vera Figgy Fruit lichaamsgelcrème
| 27131 | € 16,99 | 200  ml (€ 8,50 per 100 ml)
4 | Aloe Vera Figgy Fruit set
| 27133 | € 38,99 |
lichaamspeeling + douchegel + lichaamsgelcrème
5 | LR Cheer Up Yourself Essential Oil Roll-on | 81072 | € 16,99 | 10  ml (€ 169,90 per 100 ml)
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5 I Milk & Honey
SET

€ 54,99

BEPERKT
MET GRATIS
GESCHENKBOX

Geniet van ontspannende verzorging!
Stress voor Kerst? Dan is het tijd voor een
verwenritueel met melk en honing! Het
beroemde schoonheidsgeheim van koningin
Cleopatra ontspant, regenereert en kalmeert
huid en ziel op een volkomen natuurlijke manier.

Voor een mooie teint gebruikt u het Milk & Honey multi
gezichtsmasker! Het innovatieve duo-masker bevat
2 verschillende texturen: Honing gel voor de vaak vette
T-zone – melk crème voor eerder droge wangen.
TIP:
Voor een perfect verzorgingsritueel, laat het masker
direct inwerken tijdens het baden! | € 19,99

De luxueuze verzorgingsformule van het Milk & Honey
badschuim reinigt, voedt en zorgt voor een heerlijk zachte,
delicate en gladde huid! | € 10,99

Verwen je huid na het bad met de zachtgeurende
Mil & Honey lichaamscrème. | € 16,99
TIP:
De Milk & Honey geurkaars tovert je badkamer om tot
een sensuele welness-oase, dankzij het warme licht en
de zachte geur van honing! Het mooie glas kan je na het
opbranden van de kaars verder gebruiken. | € 16,99

Waar melk
& honing vloeien...

Schoonheidsspecialist uit
het land van overvloed:
De waardevolle ingrediënten van melk – zoals vet,
eiwit en melksuiker – zorgen, in combinatie met
de stimulerende werking
van honing, voor een
wonderlijk gladde huid.
Honing beschermt tegelijk
de cellen als radicaalvanger
danzkij vitamine C en
andere antioxidanten en kan
vroegtijdige huidveroudering
tegenwerken.

1 | LR Milk & Honey multi-gezichtsmasker | 27079 | € 19,99 | 2x 17  ml (€ 58,79 per 100 ml)
2 | LR Milk & Honey badschuim
| 27074 | € 10,99 | 250  ml (€ 4,40 per 100 ml)
3 | LR Milk & Honey lichaamscrème
| 27073 | € 16,99 | 200  ml (€ 8,50 per 100 ml)
4 | LR Milk & Honey kaars
| 40127 | € 16,99 | 190  g
De brandduur van de kaars bedraagt ca. 30 uur.
| 27083 | € 54,99 |
5 | LR Milk & Honey set
multi-gezichtsmasker + badschuim + lichaamscrème + kaars
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Men’s Essentials: Alles wat men nodig heeft
voor de dagelijkse verzorgingsroutine!
Is het belangrijk voor je het beste van jezelf
te maken?
Met dit verzorgingspakket haal je het beste
uit jezelf! Praktisch verzorgingsritueel voor
echte kerels met vitaliserend biologisch
hopextract, hydraterende aloë vera en
mannelijk houtachtige geur.

Ultieme all-round reiniging voor de ochtendlijke
frisheidsboost. Reinigt en verfrist het hele lichaam met
aloë vera en honing. | € 14,99

Soepelheid voor huid en baard. Beschermt de
gezichtshuid en de baard met aloë vera & hop
tegen vochtverlies. | € 19,99

Perfecte stijl voor kapsel en baard. Styleert en
hydrateert tegelijk met aloë vera en hop. | € 15,99

Bescherming voor gestreste winterhanden. Verzorgt
intensief met macadamianotenolie & vitamine E en
aloë vera & hop. | € 10,99

talent!
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Biologisch hopextract staat in
de cosmetica bekend om zijn
huidverzorgende en verzachtende
eigenschappen. Het hoge aantal
flavonoïden biedt een goede
allround bescherming tegen
vrije radicalen. De ingrediënten
kaempferol en quercetine
hebben een sterke antioxidante
werking en zorgen voor een zachte,
goed verzorgde huid. Hop kalmeert
ook de hoofdhuid en geeft het haar
stevigheid en volume.

1 | Aloe Vera 4in1
| 20436 | € 14,99 | 250  ml (€ 6,00 per 100 ml)
douchegel voor gezicht, lichaam, haar & baard
| 20437 | € 19,99 | 30  ml (€ 66,63 per 100 ml)
2 | Aloe Vera 2in1 gezichts- & baardolie
| 20438 | € 15,99 | 50  ml (€ 31,98 per 100 ml)
3 | Aloe Vera 2in1 haar & baard styling balsem
| 20439 | € 10,99 | 75  ml (€ 14,65 per 100 ml)
4 | Aloe Vera hand crème
| 20440 | € 51,99 |
5 | Aloe Vera Men’s Essentials set
4in1douchegel voor gezicht, lichaam, haar & baard + 2in1 gezichts- & baardolie + 2in1 haar & baard styling balsem + hand crème + gratis Travelbag

1

EU
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IE

5 I Men’s
Essentials
SET

€ 51,99

BEPERKT
MET GRATIS
GESCHENKBOX

Gratis
Travelbag
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Vind je innerlijk evenwicht!
Kerstshoppen, koekjes bakken,
adventskalenders knutselen, de
kerstboom opzetten, cadeautjes
inpakken, ... De to-do-lijst is lang en de
tijd kostbaar.
Tijdens de turbulente kerstperiode is het
bijzonder belangrijk jezelf regelmatig
een anti-stressritueel te gunnen. Geniet
van je geheel eigen harmoniemoment en
innerlijke rust.

De praktische UNSTRESS YOURSELF Roll-on zorgt
ervoor dat je tot rust komt. Zo ontsnap je aan de
stress voor de kerstdagen. | € 16,99

De harmonische compositie van kruiden,
zoals melisse, kamille en lavendel,
verwarmt lichaam en geest en heeft een
aromatisch effect. | € 10,99

1 | LR UNSTRESS YOURSELF Essential Oil Roll-on | 81071 | € 16,99 | 10  ml (€ 169,90 per 100 ml)
2 | LR LIFETAKT Rest & Relax Premium kruidenthee | 80544 | € 10,99 | 75 g (€ 14,65 per 100 ml)
| 80545 | € 18,99 |
3 | Rest & Relax set
2x Rest and Relax Premium kruidenthee + gratis theefilter

Echte lavendel
ruikt niet alleen
wonderbaarlijk goed,
zijn etherische oliën zouden
ook een rustgevende en
ontspannende werking hebben.
Lavendel kan onder andere
helpen bij het inslapen en kan
zorgen voor een zalig relaxt
gevoel.

3 I Rest & Relax
SET

€ 18,99
BEPERKT
MET GRATIS
THEEFILTER

Breng de
UNSTRESS YOURSELF
Roll-on naar eigen gevoel
aan op de polsen, de slapen
of in het nekgebied en
ervaar de onmiddellijke
werking.
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Ryeoularsxelf
1|

2|
3 I Inner
Harmony
SET

€ 27,49

BEPERKT
MET GRATIS
GESCHENKBOX

TIME FOR…

Inner Harmony

Gun jezelf herstelmomenten
voor lichaam en geest.
Creëer kleine oases van rust, ver weg van
to-do-lijsten en deadlines. Maak een leuke
gewoonte van regelmatige time-outs!
De aangename, rustgevende geur van
lavendelbloesem begeleidt je zacht naar
het dromenrijk. Ervaar innerlijke rust en
geborgenheid voor een ontspannende time-out!

Blijf in balans!

1 I LR ZEITGARD Sleeping Mask with lavender scent

Het hooggeconcentreerde werkstoffencomplex met Ultra
Filling Spheres™, jojoba-olie en shizandrabessen geeft een
extra aan anti-ageverzorging en herstel tijdens de slaap
– wonderbaarlijk ontspannende lavendelgeur zorgt voor
ontspannende nachten!
• Het masker moet niet afgewassen worden en moet voor
een optimale ervaring 2x per week aangebracht worden.
| € 23,99

2 I LR RELAXING SPRAY

De praktische spray met rustgevende essentiële oliën
en lavendel omhult je in een handomdraai met een
aangenaam, ontspannen gevoel- ruikt lekker en geeft
lichaam en geest een rustgevend gevoel.
• Voor het rusten/slapengaan 1-2 pompjes op het
kussen of dekbed sproeien en genieten maar!
| € 10,99

In ons hectische dagelijkse leven is er
meestal niet genoeg tijd voor ontspanning.
We willen werk, privéleven en dagelijkse taken
combineren. Helaas lukt het ons vaak niet om ons
een moment van rust te gunnen. Zelfs een beetje tijd
voor onszelf zou zorgen voor meer evenwicht en sereniteit
in het leven.
Door regelmatig te ontspannen kan je weer energie
opdoen voor de volgende inspanningsfase. En met genoeg
energie kun je stress tegengaan met meer rust en
sereniteit. Zoek uit wat goed voor je is en integreer
het regelmatig in je dagelijks leven. Dit maakt het
een routine en uiteindelijk je eigen persoonlijke
ontspanningsritueel.

1 | LR ZEITGARD Sleeping Mask met lavendelgeur | 71014 | € 23,99 | 50  ml (€ 47,98 per 100 ml)
| 27090 | € 10,99 | 150  ml (€ 7,33 per 100 ml)
2 | LR Relaxing Spray
| 71023 | € 27,49 |
3 | Inner Harmony set
Relaxing Spray + Sleeping Mask met lavendelgeur

1
2
3

www.saffractiv.com, Stand: 13.11.2019.
Comercial Química Massó, ongepubliceerde studie, 2014.
Thiamine, niacine, vitamine B6, B12 en magnesium dragen bij tot een normale functie
van het zenuwstelsel. Zink draagt bij tot een normale cognitieve functie.
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Carpe Diem – neem de tijd voor een natuurlijk
schone huid met aloë vera!
Ervaar pure frisheid, hydratatie en intense
verzorging met het beste uit de natuur.
Pure aloë veragel, natuurlijke plantenextracten,
hoogwaardige oliën en rijke, zachtgeurende
texturen vervoeren je in je dagelijkse kleine
verzorgingsritueel.
1 I Aloe Vera gezichtsreinigingsset:
Eerst reinigen, dan verzorgen
’S MORGENS & ’S AVONDS REINIGEN
2 | Aloe Vera balancerende reinigingsmelk | € 14,49
’S MORGENS & ’S AVONDS AANBRENGEN
3 | Aloe Vera reinigend gezichtswater | € 14,49
1-2 MAAL PER WEEK DETOX
4 | Aloe Vera Magic Bubble Mask | € 21,99
5 I Aloe Vera gezichtsverzorgingsset:
De perfecte verzorgingsroutine voor de gestreste winterhuid
’S MORGENS
6 | Aloe Vera 24 uur vochtinbrengend gezichtsserum
Ondersteunt de huid om de klok rond vocht vast te houden en
voorkomt droogterimpels | € 27,99
7 | Aloe Vera extra rijke dagcrème
Intense winterbescherming met hoogwaardige arganolie voor zachte,
soepele huid | € 22,99
’S AVONDS
8 | Aloe Vera herstellende nachtcrème
Voedende verzorging met biologisch olijvenextract voor intens herstel
van wintergespannen huid overnacht | € 22,99
1 | Aloe Vera gezichtsreinigingsset
| 20798 | € 39,99 |
Aloe Vera balancerende reinigingsmelk + Aloe Vera reinigend gezichtswater + Aloe Vera Magic Bubble Mask
2 | Aloe Vera balancerende reinigingsmelk
| 20670 | € 14,49 | 200  ml (€ 7,25 per 100 ml)
3 | Aloe Vera reinigend gezichtswater
| 20671 | € 14,49 | 200  ml (€ 7,25 per 100 ml)
4 | Aloe Vera Magic Bubble Mask
| 20789 | € 21,99 | 50  ml (€ 43,98 per 100 ml)
5 | Aloe Vera gezichtsverzorgingsset
| 20735 | € 58,99 |
Aloe Vera 24 uur hydraterend gezichtsserum + Aloe Vera extra rijke dagcrème + Aloe Vera herstellende nachtcrème
6 | Aloe Vera 24 uur hydraterend gezichtsserum | 20685 | € 27,99 | 30  ml (€ 93,30 per 100 ml)
7 | Aloe Vera extra rijke dagcrème
| 20740 | € 22,99 | 50  ml (€ 45,98 per 100 ml)
8 | Aloe Vera herstellende nachtcrème
| 20675 | € 22,99 | 50  ml (€ 45,98 per 100 ml)

1 I Aloe Vera
gezichtsreinigingsSET

€ 39,99

BEPERKT
MET GRATIS
GESCHENKBOX

5 I Aloe Vera
gezichtsverzorgings
SET

€ 58,99

BEPERKT
MET GRATIS
GESCHENKBOX

Arganolie

Vol antioxidanten,
vitamine E en
essentiële vetzuren.
Het heeft niet alleen een
verstevigend effect, maar is
ook antibacterieel. Daarom
is arganolie een natuurlijk
superfood die de huid
tegelijk beschermt en
voedt.

CHRISTMAS 2020

15

1

EU

RO DONAT

4I Aloe Vera
Kids SET

€ 24,49

BEPERKT
MET GRATIS
GESCHENKBOX

IE

Kersttijd is familietijd!
Eindelijk vakantie – eindelijk meer tijd voor
spel en avontuur. De LR junglevrienden
zorgen daarbij ook nog eens voor beestige
verzorgingspret – met coole producten,
speciaal voor kinderen die van de dagelijkse
lichaamsverzorging een avontuur maken!

Ideaal voor groot en klein, wanneer het er stevig aan
toe gaat tijdens spel, sport en plezier: de Special
Care box biedt snel en effectief herstel, hydratatie
en bescherming met een hoog gehalte aloë vera en
plantenextracten. | € 41,99

Reiniging voor huid en haar – zonder knopen! De geur van
tropische vruchten zorgt voor een echt jungle-gevoel. | € 11,99

Zachte melktandreiniging met een milde zoete muntsmaak en
een magisch glittereffect – zo wordt het poetsen van je tanden
een magische belevenis! | € 5,99

Beestig badplezier voor kids – met rijkelijk schuim, tropische geur
en verrassende kleurverandering! Het bubbelbad met aloë vera
poeder, voedingskleurstof en biologisch perzik-extract verandert het
bad in een handomdraai in een opwindende jungle-ervaring, terwijl
het zorgt voor de tere huid van de kinderen.
Spoel na gebruik de kuip en de voegen direct af met warm water. | € 12,99
1 | Aloe Vera Kids 3in1 douchegel, shampoo & conditioner | 20328 | € 11,99 | 250  ml (€ 4,80 per 100 ml)
2 | Aloe Vera Kids magisch sprankelende tandgel
| 20329 | € 5,99 | 50  ml (€ 11,98 per 100 ml)
3 | Aloe Vera Kids Fizzy Colours badkristallen
| 20333 | € 12,99 | 250 g (€ 5,20 per 100 ml)
4 | Aloe Vera Kids set
| 20334 | € 24,49 |
3in1 douchegel, shampoo & conditioner + magisch sprankelende tandgel + Fizzy Colours badkristallen
| 20814 | € 41,99 |
5 | Aloe Vera Special Care box
Emergency Spray (150ml) + hydraterend gelconcentraat (100ml) + beschermende propolis crème (100ml)
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Beleef zoete momenten met heerlijke
gastronomische verzorging!
Wat is er beter tijdens de kerstperiode dan de
verleidelijke geur van versgebakken koekjes?
Aroma’s van kaneel, sinaasappel, chocola en
vanille brengen wonderlijke herinneringen en
geluksgevoelens naar boven...
Verzoet de winterperiode met de LR Cookielicious
lichaamsverzorgingsserie – jouw dagelijks
verzorgingsritueel voor een goed humeur!

Roomzacht reinigingsschuim met lekkere
koekjesgeur. Reinigt de huid met een
verzorgende schuimtextuur en betoverende
kerstflair. | € 10,99

Verwen je huid met rijke sheaboter en de
onweerstaanbare geur van versgebakken
koekjes. Boterige textuur, intens verzorgend en
hydraterend. Dat maakt lichaamsverzorging
echt leuk! | € 14,99

Crèmig verzorgend handschuim met lekkere
koekjesgeur voor fluweelzachte handen in de
winter. Extra rijke verzorging voor het koude
seizoen. Een lichte, luchtige textuur die bijzonder
snel intrekt en niet plakt. | € 11,99

1 | LR Cookielicious set
| 27113 | € 31,99 |
doucheschuim + lichaamsboter + handschuim
2 | LR Cookielicious doucheschuim | 27110 | € 10,99 | 200  ml (€ 5,50 per 100 ml)
3 | LR Cookielicious lichaamsboter | 27112 | € 14,99 | 200  ml (€ 7,50 per 100 ml)
| 27111 | € 11,99 | 100  ml (€ 11,99 per 100 ml)
4 | LR Cookielicious handschuim

cept
Verzorgingsre
kken
voor lekkerbe

1. Neem een zalige douche en verwen je
lichaam en zintuigen met het kerstachtig
geurend, crèmig doucheschuim.
2. Smeer je daarna in met de rijke
lichaamsboter en geniet van het zalige gevoel
en de overheerlijke geur.
3. Verzorg je handen tot slot met het
verzorgende handschuim – de alternatieve
hand crème voor fluweelzachte handen –
zonder kleven, met goedhumeurgeur!

1

EU

RO DONAT

IE

1 I LR
Cookielicious
verzorgings-SET

€ 31,99

BEPERKT
MET GRATIS
GESCHENKBOX
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1 I Aloe Vera
Nordic Pine SET

€ 27,99

BEPERKT
MET GRATIS
GESCHENKBOX

Extra tijd voor meer kracht en vitaliteit!
Wandelingen, sporten en activiteiten in de frisse
lucht helpen tegen de opkomende "winterblues".
Het brengt de circulatie op gang.
Geniet met volle teugen van de koude
winterdagen en verfris lichaam en geest met
zuiver gletsjerwater, vers dennenhout en
etherische oliën! Haal nieuwe kracht uit de
afgelegen hoogten van de Zwitserse Alpen.

Reinigt en revitaliseert – de ultieme frisheidskick
voor een energieke start van de dag! Met origineel
Zwitsers gletsjerwater, dennenextract & 35% aloë
veragel. | € 13,99

Antitranspirant voor een betrouwbare bescherming,
zelfs tijdens intensieve buitenactiviteiten – zonder
witte vlekken. Met origineel Zwitsers gletsjerwater,
dennenextract & 15% aloë veragel. | € 9,99

Tegen broze winterse lippen. Beschermt effectief tegen
kou, wind en dankzij de UV-bescherming ook tegen de
zon. Met origineel Zwitsers gletsjerwater, dennenextract
& 40% aloë veragel. | € 8,99

Nieuwe setankretle tellen!
in

LR
RESTART YOURSELF
Essential Oil Roll-on

• Het unieke HOT-COLD-COMPLEX
met hennepolie stimuleert
huidreceptoren, werk ontspannend en
leidt af van hoofdpijn.
• Het effectieve ENERGY-COMPLEX
met eucalyptusolie, menthol en
kamfer verfrist en vitaliseert de
zintuigen voor meer concentratie,
energie en een helder hoofd.

1 | Aloe Vera Nordic Pine set
| 27123 | € 27,99 |
douchegel + deocrème + lippenbalsem
| 27120 | € 13,99 | 200  ml (€ 7,00 per 100 ml)
2 | Aloe Vera Nordic Pine douchegel
| 27121 | € 9,99 | 50  ml (€ 19,98 per 100 ml)
3 | Aloe Vera Nordic Pine deocrème
| 27122 | € 8,99 | 15  ml (€ 59,93 per 100 ml)
4 | Aloe Vera Nordic Pine lippenbalsem
5 | LR RESTART YOURSELF Essential Oil Roll-On | 81070 | € 16,99 | 10  ml
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Vul je met nieuwe energie voor lichaam & ziel!
Lusteloos en voortdurend moe? De Mind Master
Brain & Body Performance Drink, naar keuze
met groene thee of rode druivenextract, zorgt
voor merkbaar meer energie en vitaliteit van
binnenuit op de lange termijn. Onderweg zorgen
de Mind Master Extreme Sticks met natuurlijke
cafeïne voor extreme kracht in enkele seconden.
Zo blijf je ook in de winter actief en krachtig.
Mind Master helpt je om altijd het beste uit jezelf
te halen.

Voor de snelle energieboost
Met cafeïne uit guarana1 voor mentale en fysieke
prestatieverbetering. Onmiddellijke boost dankzij hoge
biotoegankelijkheid.1 | € 29,99

De klassieker met de volle kracht van groene thee
Zorgt langdurig voor meer energie en beter fysieke
en mentale prestaties. Beschermt de cellen tegen
oxidatieve stress.2 | € 14,99

De fruitige kick met druivensmaak
Voor meer energie, betere prestaties, bescherming tegen
oxidatieve stress2 – en lekker fruitig van smaak! | € 14,99

1 | Mind Master Extreme Performance Powder | 80980 | € 29,99 | 35 g, 14 Sticks á 2,5 g
| 80900 | € 14,99 | 500  ml (€ 3,00 per 100 ml)
2 | Mind Master Formula Green
| 80950 | € 14,99 | 500  ml (€ 3,00 per 100 ml)
3 | Mind Master Formula Red
1
2

 e cafeïne in guarana helpt de alertheid en concentratie te verhogen. De cafeïne in guarana draagt bij tot een verhoging van het uithoudingsvermogen. Vitamine C draagt bij tot een normale energiestofwisseling.
D
Vitamine E in de Mind Master draagt bij tot het beschermen van de cellen tegen oxidatieve stress. Thiamine en vitamine B12 dragen bij tot een normale energiestofwisseling. Vitamine B12 in de Mind Master
draagt bij tot een normale werking van het zenuwstelsel.

Gebalde krachntatuur
uit de

Groene thee:
Het is net zo goed een
energizer als koffie! Het aminozuur
L-Theanine heeft een kalmerende
werking, helpt je alles te geven en je
innerlijke balans te herstellen.
Rode druiven:
Bevatten waardevolle antioxidanten en
vitaminen, zoals vitamine C en E, die
het lichaam kunnen versterken en
fungeren als radicaalvangers
om de cellen te helpen
beschermen.
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1 I LR Classics
DELUXE
ISTANBUL Set

€ 32,99

BEPERKT
MET GRATIS
GESCHENKBOX

Om te testen
zacht over het
aangeduide
flesje
wrijven.

Om te testen
zacht over het
aangeduide
flesje
wrijven.

Neem een duik in de wereld van 1001 nacht!
Ontvlucht de kerststress en laat je vervoeren in een
oosterse wereld vol verleidingen. De glamoureuze
winterparfums LRClassics DELUXE ISTANBUL zijn
een ware explosie voor de zintuigen: vervoerend,
spannend – zo betoverend als de exotische
charme van het Oosten. De LR ALOE VIA Aloe Vera
Oriental Spa lichaamsverzorging schenkt je een
vitaliserende verzorgingservaring voor lichaam en
ziel. Ervaar een echte hamam-feeling in je eigen
huis en duik een een wellnesswereld van oosterse
sensualiteit!

Herenparfum met peper, honing en amber,
geïnspireerd door het Oosten. | € 19,99

Luxueus verleidend damesparfum met bloedsinaasappel,
freesia en tonkabonen. | € 19,99

Vitaliserende verzorging met douchegelolie &
hand- & voetbalsem.| € 19,99
• Douchegelolie:
Waardevolle arganolie en 15% aloë vera verzorgen droge huid
fluweelzacht en hydrateren. De pittig zoete geur neemt je mee
naar de wereld van 1001 nacht. | € 10,99

4 I Aloe Vera
Oriental Spa SET

€ 19,99

BEPERKT
MET GRATIS
GESCHENKBOX

• Hand- & voetbalsem:
Chili-extract stimuleert de microcirculatie van de huid en maakt
het makkelijker om op te warmen. De balsem verzorgt en
regenereert de droge huid en is ideaal voor een ontspannende
hand- en voetmassage. | € 14,99
1 | LR Classics DELUXE ISTANBUL set
2 | LR Classics DELUXE ISTANBUL for men
3 | LR Classics DELUXE ISTANBUL for women
4 | Aloe Vera Oriental Spa set
5 | Aloe Vera Oriental Spa hand- & voetbalsem
6 | Aloe Vera Oriental Spa douchegelolie

| 30287 | € 32,99 | women + men (Combinatie vrij te kiezen)
| 3295-168 | € 19,99 | 50  ml (€ 39,98 per 100 ml)
| 3295-133 | € 19,99 | 50  ml (€ 39, 98 per 100 ml)
| 20800 | € 19,99 | Oriental Spa hand- & voetbalsem + Oriental Spa douchegelolie
| 20775 | € 10,99 | 100  ml (€ 10,99 per 100 ml)
| 20801 | € 14,99 | 200  ml (€ 7,50 per 100 ml)
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Wees echt. Wees stralend. Wees gewoon gelukkig!
PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
is puur levensgeluk – parfums voor vrouwen en
mannen, vol positieve energie, die gegarandeerd elke
dag een lach op je gezicht toveren. Ofwel als eau de
parfum, ofwel als home fragrance – deze geurende
geluksbrenger brengt pure vreugde, de klok rond!
Met PURE HAPPINESS als geschenk laat je je
dierbaren stralen! De HAUTE PARFUM FOR YOUR
HOME geurkaarsen vergroten de feeststemming en
geven een verfijnde toets aan je thuis.

3 I PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women
Een inspirerende, fruitige en bloemige samenstelling met
bergamot, jasmijn en muskus. | € 54,99
4 I PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
Een energieke, houtachtig en frisse samenstelling met
pompelmoes, cederhout en mos. | € 54,99
5 I PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
Premium Home Fragrance Dove Grey
Een inspirerende geursamenstelling van houtachtig frisse
en citrische noten. | € 38,99
6 I PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
Premium Home Fragrance Rosé Gold
Een inspirerende geursamenstelling van fruitig bloemige
en verkwikkende noten. | € 38,99

1 | PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Eau de Parfum set
2 | PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Premium Home Fragrance set
3 | PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Eau de Parfum for women
4 | PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Eau de Parfum for men
5 | PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Premium Home Fragrance Dove Grey
6 | PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Premium Home Fragrance Rosé Gold
7 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer “Sensuele elegantie”
8 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer “Charismatische fascinatie”
9 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer set

9 I HAUTE
PARFUM
FOR YOUR HOME
by Guido Maria
Kretschmer SET

€ 71,99

| 30565 | € 98,99 | women + men (Combinatie vrij te kiezen)
| 30575 | € 65,99 | Rosé Gold + Dove Grey (Combinatie vrij te kiezen)
| 30560 | € 54,99 | 50  ml (€ 109,98 per 100 ml)
| 30570 | € 54,99 | 50  ml (€ 109,98 per 100 ml)
| 30574-2 | € 38,99 | 100  ml
| 30574-1 | € 38,99 | 100  ml
| 40166 | € 38,99 | 310 g
| 40167 | € 38,99 | 310 g
| 40169 | € 71,99 | Sensuele elegantie + Charismatische fascinatie (Combinatie vrij te kiezen)

1 I PURE
HAPPINESS
by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum SET

€ 98,99

2 I PURE
HAPPINESS
by Guido Maria
Kretschmer
Premium Home
Fragrance SET

€ 65,99
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Een geur zegt meer dan 1000 woorden
Kersttijd is geurtijd. Geen geschenk is persoonlijker dan een goed
parfum! Geuren onderlijnen het karakter en verheffen de stemming.
Ze wekken emoties op en verkwikken de zintuigen. Geniet van
unieke, intense, glamoureus vrouwelijke momenten die je je zal
blijven herinneren, met een bijzonder parfum!

1 I Femme
Noblesse SET

€ 42,99
BEPERKT

Femme
Noblesse
is een glamoureus vrouwelijke
geurcompositie: elegant
en poederig, met een vleugje
luxe. De rijke, geparfumeerde
lichaamscrème verzorgt en omhult
je van kop tot teen met een
wonderbaar sensuele geur.
Wie kan daar nou aan
weerstaan?

2 I Femme Noblesse
Eau de Parfum
Klassiek en tijdloos – met
sinaasappelbloesem, ylang-ylang, vanille
en kostbare tonka absolute. | € 29,99
3 I Femme Noblesse
Perfumed Body Cream
Met de geur van sinaasappelbloesem,
ylang-ylang, vanille en kostbare tonka
absolute. | € 24,99

1 | Femme Noblesse set
| 30371 | € 42,99 |
Eau de Parfum + geparfumeerde lichaamscrème
| 30372 | € 29,99 | 50  ml (€ 59,98 per 100 ml)
2 | Femme Noblesse Eau de Parfum
3 | Femme Noblesse geparfumeerde lichaamscrème | 30370 | € 24,99 | 200  ml (€ 14,50 per 100 ml)
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Geur-icoon voor moderne helden
Wees gereed voor de jungle van het leven!
Met dit parfum is alles mogelijk... De
verkwikkende mix met lavendel, groene munt
en tonkabonen laat een blijvende indruk
achter. Voor alle avonturiers voor wie het
ook tijdens de rustige dagen wat spannender
mag zijn. De exotische geursamenstelling
brengt een extra portie jungle-feeling in het
dagelijkse leven!

De extreme variant van de parfumklassiekers is voor de moedigen,
die risico’s durven aangaan. Een spannende samenstelling van
artemisia, eucalyptus en patchoeli. | € 29,99

1 | Jungle Man Extreme
| 30490 | € 29,99 | 50  ml (€ 59,98 per 100 ml)
Eau de Parfum
| 30484 | € 33,49 |
2 | Jungle Man set
Eau de Parfum
+ geparfumeerde haaren lichaamsshampoo
3 | Jungle Man Eau de Parfum | 3430 | € 29,99 | 50  ml (€ 59,98 per 100 ml)
4 | Jungle Man geparfumeerde | 3147 | € 12,99 | 200  ml (€ 6,50 per 100 ml)
haar- en lichaamsshampoo

Beperkt

2 | Jungle
Man Set

Jungle Man Eau de
Parfum & Jungle Man
geparfumeerde haaren lichaamsshampoo
– voor een
onweerstaanbaar
mannelijke uitstraling!
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1 I Bruce
Willis
Personal
Edition SET

€ 47,99

BEPERKT
MET GRATIS
GESCHENKBOX

Hollywood-feeling in een flesje
Beleef Bruce Willis in privé: vol karakter, elegant,
charismatisch. Een echte heer! Voor Kerstmis is
de Bruce Willis Personal Edition Eau de Parfum
verkrijgbaar als geschenkset samen met de
geparfumeerde haar- en lichaamsshampoo in
dezelfde geur.

Met de geur van citrusvruchten, patchoeli, oud
en tabak-akkoorden. | € 18,99

Mannelijke geur met citrusvruchten, patchoeli, oud,
tabak- en leerakkoorden. | € 41,99
1 | Bruce Willis Personal Edition-Set
| 30500 | € 47,99 |
Eau de Parfum + geparfumeerd haar- en lichaamsshampoo
2 | Bruce Willis Personal Edition
| 2951 | € 18,99 | 200  ml (€ 9,50 per 100 ml)
geparfumeerde haar- en lichaamsshampoo
3 | Bruce Willis Personal Edition Eau de Parfum | 2950 | € 41,99 | 50  ml (€ 83,98 per 100 ml)
4 | Lovingly set
| 30413 | € 49,99 |
Eau de Parfum + geparfumeerde lichaamslotion
5 | Lovingly Eau de Parfum
| 3630 | € 41,99 | 50  ml (€ 83,98 per 100 ml)
6 | Lovingly geparfumeerde lichaamslotion
| 30410 | € 21,99 | 200  ml (€ 11,00 per 100 ml)
7 | Bruce Willis Personal Edition Winter Edition | 30146 | € 41,99 | 50  ml (€ 83,98 per 100 ml)

4 I Lovingly
SET

€ 49,99

BEPERKT
MET GRATIS
GESCHENKBOX

Een ode aan de liefde
Het Eau de Parfum Lovingly by Bruce Willis is
een geurende liefdesverklaring vol romantiek
van Bruce Willis voor zijn geliefde vrouw Emma.
Voor de feestdagen in een kerstpakket met de
geparfumeerde lichaamslotion!
De geparfumeerde lichaamslotion Lovingly by Bruce
Willis verzorgt en omhult het hele lichaam met een
sensueel elegante geur.

Vrouwelijke samenstelling van citrusvruchten, peer, lelie,
pioenrozen, wit cederhout en sandelhout. | € 41,99

Zacht geparfumeerde lichaamslotion met de geur
van citrusvruchten, lelie, pioenrozen, wit cederhout en
sandelhout. | € 21,99

7 | Bruce
Willis Personal
Edition Winter Edition
Ruikt zo warm, ongedwongen
en ontspannen als een gezellige
winteravond voor de open haard.
Met sensuele lederen
akkoorden, kostbare
oud en een vleugje
tabak.
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1 I Geurkaarsen
SET van 3

€ 27,99
BEPERKT

Vier schitterende feestdagen!
De kerstperiode is voor velen de mooiste tijd van
het jaar: alles schittert en fonkelt zo wonderschoon!
Met glamoureuze huisaccessoires kan je deze sfeer
stijlvol onderlijnen.
Bijvoorbeeld met onze lifestyle geurkaarsen:
de coole metaallook en warme winterse geuren
zorgen voor een perfect kerstgevoel.
Goud, zilver of roségoud? Neem ze alle drie, want de
geurkaarsen in trio schitteren bijzonder gezellig!

"Cocooning Vanilla" combineert vanille met de pittig
zoete geur van vers gebak. | € 9,99

"Indulging Almond" heeft de geur van geroosterde amandelen
in een boeket van warme houtachtige extracten. | € 9,99

"Tempting Apple" herinnert aan warme
appelcake met kaneel en suiker. | € 9,99
Duurzaamheid:
Na het opbranden van de kaarsen kan
je het coole glas verder gebruiken als
stijlvol huisaccessoire.

| 40196 | € 27,99 | 3x 100 g
1 | LR Geurkaarsen set van 3
| 40195-3 | € 9,99 | 100  g
2 | LR Geurkaars Silver Glow – Cocooning Vanilla
3 | LR Geurkaars Rosegold Dreams – Indulging Almond | 40195-2 | € 9,99 | 100  g
4 | LR Geurkaars Golden Moments – Tempting Apple | 40195-1 | € 9,99 | 100 g

Voor magische
momenten
Geurkaarsen spreken op veel
manieren tot de zintuigen: Hun
geur en licht creëren een magie
die zowel de neus als de ogen
betovert. Ideaal als aanvulling op
een gezellige sfeer. Vooral in
de avonduren ontvouwen
ze hun betoverende
effect.

Silver Glow + Rosegold Dreams + Golden Moments (Combinatie vrij te kiezen)
De brandduur van de kaars bedraagt ca. 24 uur.
De brandduur van de kaars bedraagt ca. 24 uur.
De brandduur van de kaars bedraagt ca. 24 uur.
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De LR ZEITGARD BLUE LIGHT DEFENDER is de
anti-aging oplossing tegen huidveroudering
door blauw licht!
De werkstoffen in het "intelligente" serum
worden door het blauw licht geactiveerd en
beschermen je huid met drievoudig effect.
Breng het serum ’s morgens gelijkmatig aan op
de gereinigde gezichtshuid, voor je je gewone
dagverzorging begint.
1. Het kleurpigment in het spirulinaextract absorbeert blauw licht – voor
ideale bescherming tegen vroegtijdige
huidveroudering en -irritaties.
2. Blauwe lotusextract dient als optimale
radicaalvanger – voor een stralend jeugdige
verschijning.
3. Het enzym in het spirulina-extract herstelt
de reeds gedane celschade aan de huid door
blauw licht – voor eeb duidelijke vermindering
van bestaande rimpels.

Anti-Aging innovatie tegen vroegtijdige
huidveroudering door blauw licht. Met spirulinaextract en blauwe lotusextract. | € 54,99
2 I LR ZEITGARD Serum set
Het power duo voor een stralend
jeugdige verschijning. | € 81,99
1 | LR ZEITGARD BLUE LIGHT | 71060 | € 54,99 |
DEFENDER
30  ml (€ 183,30 per 100 ml)
2 | LR ZEITGARD Serum set
| 71066 | € 81,99 |
BLUE LIGHT DEFENDER Serum +
VITAMINE C Serum met verhelderend
effect (Combinatie vrij te kiezen)

2 I LR ZEITGARD
Serum SET

€ 81,99
BEPERKT

Het LR ZEITGARD VITAMINE C SERUM is een
echte vitaminebom voor een gladde, volle huid
en een egale, stralende teint!
De perfecte energiekick voor de gestresste
winterhuid. Breng het product ’s avonds voor
de gebruikelijke nachtverzorging aan op de
gereinigde huid – en begin de dag met een
stralende gloed!
Vitamine C als schoonheidsspecialist
Vitamine C is niet alleen binnenin goed voor het
immuunsysteem, maar is ook erg geschikt voor
de huid als anti-aging wapen met triple effect:
1. Geeft de huid een ultieme frisheidskick en
ondersteunt deze om vocht vast te houden.
2. Vermindert pigmentvlekken en zorgt voor een
egale teint.
3. Stimuleert de collageenvorming en
ondersteunt de huidregeneratie – voor een
stevige en gladde huid
Door onze innovatieve goudtechnologie bereiken
we een maximale stabiliteit van de werkzame
stof. Zo wordt het volledige vermogen van
vitamine C tot aan de laatste druppel serum
behouden dankzij de fijnste gouddeeltjes!

Een echte vitaminebom met een verlichtend
effect voor een gladde, stevige huid en een egale,
stralende teint. | € 54,99
3 | VITAMIN C Serum met verhelderend effect
| 28191 | € 54,99 | 30  ml (€ 183,30 per 100 ml)
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1I LR ZEITGARD
Anti-Age-System

4|

€ 334,99

MET GRATIS
LR ZEITGARD REIS-ETUI

OF

2|

3|

TIME FOR…

Beauty Companions
Tijd voor een jeugdige uitstraling!
Het LR ZEITGARD Anti-Age toestel
vermindert rimpels en laat de huid er jonger
uitzien met één druk op de knop.
In combinatie met de speciaal afgestemde
anti-age producten kunnen rimpels en
verslapte huiddelen doelgericht van
binnenuit behandeld worden.
Voor een onmiddellijk zichtbaar effect!

1 I LR ZEITGARD Anti-Aging-System-Kits

Door de thermische heet-koud methode van het
LR ZEITGARD Anti-Age toestel worden de anti-aging werkstoffen
bijzonder efficiënt in de huidplooien overgebracht. Op deze
manier vermindert het anti-age systeem rimpels en laat het de
huid zichtbaar jonger lijken.* | € 334,99

2 I LR ZEITGARD Anti-Age-System Hydrating Cream-Gel

Rijke gezichtscrème voor gedefinieerde contouren, ook bij jongere
huid. Zorgt voor een stevig, egaal huidbeeld. | € 73,49

3 I LR ZEITGARD Anti-Age-System Restructing Cream-Gel

Anti-aging
met bewezen effect

• Meer dan 80 % van de
testpersonen bevestigen
onmiddellijk zichtbaar en voelbare
resultaten*

Speciale gezichtscrème voor strakkere contouren bij rijpere huid.
De diepte van rimpels wordt aanzienlijk verminderd, de huid lijkt
gewatteerd en verjongd. | € 73,49

• 90 % van de testpersonen
bevestigen een veranderde
elasticiteit van de huid*

4 I LR ZEITGARD Anti-Age-System Eye Serum

Hooggeconcentreerd serum voor de gevoelige oogzone.Hydrateert,
ontspant en strijkt fijne rimpels glad. | € 83,99
| 71006 | € 334,99 |
1 | LR ZEITGARD Anti-Age-System Hydrating Kit
LR ZEITGARD 2 + Eye Serum + Hydrating Cream-Gel + ZEITGARD reis-etui OF
| 71007 | € 334,99 |
LR ZEITGARD Anti-Age-System Restructuring Kit
LR ZEITGARD 2 + Eye Serum + Restructing Cream-Gel + ZEITGARD reis-etui
2 | LR ZEITGARD Anti-Age-System Hydrating Cream-Gel | 71001 | € 73,49 | 50  ml (€ 147,80 per 100 ml)
3 | LR ZEITGARD Anti-Age-System Restructing Cream-Gel | 71002 | € 73,49 | 50  ml (€ 144,80 per 100 ml)
| 71000 | € 83,99 | 30  ml (€ 279,97 per 100 ml)
4 | LR ZEITGARD Anti-Age-System Eye Serum
* Dermatest-studie van 40 testpersonen in juli & august 2015
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Jouw lichaamsolie verzorgingsritueel:
Masseer de lichaamsolie na het
douchen met ronddraaiende
bewegingen zachtjes in de huid en
laat deze absorberen. U kunt ook uw
gebruikelijke lichaamsverzorging
verrijken met een paar druppels
lichaamsolie op de palm van uw hand.

1 I Beauty
Diamonds Face
& Body Oil SET

€ 66,99
BEPERKT

Gun jezelf kostbare me-time – voor zijde-achtige
winterhuid
Verwen je huid met vloeibare luxe gemaakt van
waardevolle oliën en vitaminen – dit is anti-aging
verzorging van de fijnste soort! De LR ZEITGARD
Beauty Diamonds gezichts- en lichaamsolie omhullen
je huid als een zijdezachte sluier die je verzorgt en
tekenen van huidveroudering bestrijdt.

Jouw schoonheidsgeheim voor een zichtbare en voelbare
extra aan jeugdige uitstraling! | € 66,99

Verwent huid en zintuigen dankzij rijke oliën (macadamia-,
amandel-, avocado-, soja-olie en vloeibare sheaboter),
regenererende vitaminen en bittere gemberextracten voor
een fluweelzachte huid. | € 44,99

Gratis:
Praktische GSM-ring
voor perfecte selfies

Voedt, herstelt en beschermt je gezichtshuid met 6 oliën (argan-,
avocado-, jojoba-, macadamia-, amandel- druivenpitolie) en
selecte vitaminen. De huid toont gladder, steviger en stralender.
| € 44,99

Het alles-in-één schoonheidselixir: jeugdige uitstraling, zuivere
huid, strak lichaam, krachtige haren en sterke nagels1. Het allesin-één schoonheidselixir vervult je 5 wensen met slechts één shot.
| € 139,99
1 | LR ZEITGARD Beauty Diamonds gezichts- en lichaamsolieset
| 28316 | € 66,99 |
Luxurious Body Oil met tri-complex + Radiant Youth Oil
2 | LR ZEITGARD Beauty Diamonds Luxurious Body Oil met tri-complex | 28315 | € 44,99 | 125  ml (€ 35,99 per 100 ml)
| 28314 | € 44,99 | 30  ml (€ 149,97 per 100 ml)
3 | LR ZEITGARD Beauty Diamonds Radiant Youth Oil
| 81034 | € 139,99 | 30x 25  ml (€ 18,67 per 100 ml)
4 | LR LIFETAKT 5 in 1 Beauty Elixir met gratis GSM-ring
Biotine, zink, vitamine 1, riboflavine en niacine dragen bij tot het onderhoud van een normale huid. Koper draagt bij tot een normale huidpigmentatie. Vitamine C draagt bij tot een normale collageenvorming, voor een normale huidwerking.
Koper draagt bij tot het onderhoud van een normaal bindweefsel. Biotine en zink dragen bij tot normale haren. Zink draagt bij tot het onderhoud van normale nagels. Vitamine E draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve
stress. Thiamine draagt bij tot een normale energiestofwisseling. Vitamine B6 en B12 dragen bij tot een vermindering van vermoeiing en moeheid. Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119. Aanzienlijke rimpelvermindering
en verhoogde collageenconcentratie in de huid na 4 weken toepassing. Gemeten op 100 vrouwen tussen 45 en 65 jaar.

1
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Besteed aandacht aan de innerlijke waarden
- door aloë vera te drinken!
Met de kerstdagen meer welzijn schenken? Goed idee!
Bij twee flessen Aloe Vera Drinking Gel naar keuze
krijg je een Aloe Vera hydraterend gelconcentraat
gratis. We hebben vijf verschillende specialisten voor
verschillende behoeftes – voor ieders wat wils!

2 x Drinking Gel naar keuze 1 x Aloe Vera hydraterend
gelconcentraat. | € 63,99

Verzorgt en hydrateert de huid intens. Koelt,
kalmeert & verfrist.

IMMUNE

POWER

1 I De specialist voor jouw
immuunsysteem
De drievoudige plus voor
jouw immuunsysteem:
versterkt, activeert en
stimuleert1,2,3

1
2
3
4
5

HEALTH

BOOSTER

2 I De specialist voor
jouw welzijn
De 3 bouwstenen voor
jouw algemene gezondheid:
verzorging, bescherming en
stofwisseling.3,4,5

| Aloe Vera Immune Plus Feel Good set
| Aloe Vera Traditioneel met honing Feel Good set
| Aloe Vera Perziksmaak Feel Good set
| Aloe Vera Intense Sivera Feel Good set
| Aloe Vera Active Freedom Feel Good set

BODY

SHAPE

3 I De specialist voor jouw
lichaamsbewustzijn
De drievoudige plus voor
lichaamsbewustzijn: licht,
stimulerend en herstellend.3,5

| 81015 | € 63,99 | 2 x 1000  ml |
| 80710 | € 55,99 | 2 x 1000  ml |
| 80712 | € 55,99 | 2 x 1000  ml |
| 80713 | € 63,99 | 2 x 1000  ml |
| 80714 | € 63,99 | 2 x 1000  ml |

2
3

VITALITY

4 I De specialist voor
jouw vitaliteit
Met drievoudige power voor
meer vitaliteit: stabiliseert,
verzorgt en beschermt.4,6,7

MOVE

SUPPORT

5 I De specialist voor
jouw bewegingsvrijheid
De drievoudige kick voor
jouw bewegingstoestel:
beweeglijkheid, kracht en
energie.3,8,9

2 x Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus + Aloe Vera hydraterend gelconcentraat
2 x Aloe Vera Drinking Gel Traditioneel met honing + Aloe Vera hydraterend gelconcentraat
2 x Aloe Vera Drinking Gel Perziksmaak + Aloe Vera hydraterend gelconcentraat
2 x Aloe Vera Drinking Gel Intense Sivera + Aloe Vera hydraterend gelconcentraat
2 x Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom + Aloe Vera hydraterend gelconcentraat

Vitamine C, zink en selenium dragen bij tot een normale functie van het immuunsysteem.
Zink heeft een functie bij de celdeling.
Vitamine C draagt bij tot een normale energiestofwisseling.
4
Vitamine C verhoogt de ijzeropname.
5
Vitamine C draagt bij tot een normale werking van het immuunsysteem.
6
Vitamine C draagt bij tot een normale collageenvorming voor een normale werking van de bloedvaten.
7
Vitamine C draagt bij tot de bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress.
8
Vitamine C draagt bij tot een normale collageenvorming voor een normale werking van kraakbeen en beenderen.
9
Vitamine C draagt bij tot de vermindering van moeheid en vermoeiing.
1

HEART

1-5 I Aloe Vera
Feel Good SET

Ook in andere
soorten beschikbaar

€ 63,99
BEPERKT

Aloe Vera
hydraterend
gelconcentraat
Verfrist en verzorgt
geïrriteerde,
vochtarme huid met
90% aloë veragel
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RO DONA

Gewoon iets goed doen!
Bij aankoop van een kerstmistas
schenk je automatisch €10 aan het
LR Global Kids Fund. Onze vereniging
ondersteunt hulpprojecten voor
kinderen over heel de wereld. Wat is er
mooier dan stralende kinderogen, en
het gevoel iets goed te doen?
De LR Global Kids Fund Kerstmistas
is dankzij het coole design een toffe
blikvanger in elke woning.

1 | LR Global Kids Fund Kerstmistas | 40194 | € 22,99 |

Aangeboden door:

De verkoop van LR-producten gebeurt via LR-partners
LR Health & Beauty Systems behoudt zich het recht voor om de producten te wijzigen
op grond van technische en kwalitatieve verbeteringen en fouten als gevolg van
mogelijke drukfouten.

Art.nr.: 95840-011
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