
FIT VOOR DE
ZOMER



80883   

€ 107,97

€ 99,99

| 80883 | € 99,99 |

| 80102 | € 32,99 
| 80190 | € 29,99 

+



< 0,1 ppm Aloin

1 Vitamine C draagt   bij tot een normale collageenvorming voor een normale kraakbeenfunctie.
2 Vitamine C draagt   bij tot een normale vorming van collageen voor een normale botfunctie.
3 Vitamine C draagt   bij tot een normaal energieleverend metabolisme.
4 Vitamine C helpt vermoeidheid te verminderen.
5 Het magnesium in Pro Balance draagt   bij aan een normaal energiemetabolisme en de elektrolytenbalans.
6 Vitamine D draagt   bij tot het behoud van een normale spierfunctie en normale botten.

Welzijn met traditie: 
Bijna geen enkel ander 
natuurlijk product kan 
terugkijken op zo'n 
succesvolle, millennia-oude 
traditie als aloë vera.

Gratis

DEZE 
BEWEGINGSSPECIALISTEN 
BRENGEN JE LICHAAM 
OP GANG! BELEEF 
ACTIEVE EN ENERGIEKE 
LENTEDAGEN!

FIT & PERFECT
IN BALANS!

Aloe Vera Drinking Gel Active 
Freedom Set van 3 + Gratis 
Active Freedom Capsules

De specialist voor uw 
bewegingsvrijheid. Met een 
drievoudige kick: flexibiliteit1, stabiliteit2 
en energie3,4

2 | Pro Balance Tabletten
3 | Active Freedom Capsules

1 | Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom Set van 3 + Gratis Active Freedom Capsules
3 x Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom 1000 ml + Gratis 1 x Active Freedom 60 Capsules/37,2 g |
(34,16  € per 1000 ml) + (75,24  € per 100 g)

| 360 Tabletten/252 g | (130,91 € per 1000 g)
| 60 Capsules/37,2 g | (80,62 € per 100 g)



80102   

€ 32,99

80190   

€ 29,99
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TIP VOOR GEWICHTSVERLIES: 
Een goed zuur-base-evenwicht is 
essentieel als we willen afvallen. 
Omdat ons lichaam de neiging heeft 
om meer vetcellen op te slaan rond de 
organen als bescherming tegen zuren. 
Een evenwichtig zuur-basegehalte kan 
een bijdrage leveren aan het afvallen.

LACTOSE-
VRIJ

VEGAN

"Made in Germany" is onze 
kwaliteitsbelofte waarop je 
100% kan vertrouwen.

Pro Balance 
Tabletten

Voorziet uw lichaam van 
waardevolle basische mineralen en 
sporenelementen voor de balans van 
het zuur-base-evenwicht5.

Active 
Freedom Capsules

De ideale aanvulling op de LR Lifetakt 
Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom. 
Ondersteunt het behoud van botten tijdens 
alledaagse stress.6



81130   

€ 39,99

80278   

€ 78,99

€ 62,99





-20%

BRON VAN VEZELS HOGER 
PROTEÏNE-GEHALTE

Figu Active Shake Creamy Chocolate

Heerlijk romig en chocoladeachtig. Dit is hoe afvallen echt leuk is!2

· Met een hoog vezelgehalte van lijnzaad en psylliumschillen
· Met een hoog eiwitgehalte voor het opbouwen en onderhouden van uw spieren1

· Met een hoog gehalte aan hoogwaardige wei-eiwit

Figu Active Repen mixset van 3 (vrije keuze)

Praktische repen in 3 heerlijke smaken: 
aardbeienyoghurt, knapperige karamel en nougat. 
Past in elke zak – perfect voor onderweg!



| 80278 | € 62,99 
| 81130 | € 39,99 
| 80193 | € 87,99 

80193   

€ 109,99

€ 87,99
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1 Eiwitten helpen de spiermassa te behouden. Eiwitten dragen bij aan een toename van spiermassa.
2  Door een van de hoofdmaaltijden van de dag te vervangen als onderdeel van een caloriearm dieet, blijft het gewicht behouden na het afvallen. Door twee van uw hoofdmaaltijden 

per dag te vervangen als onderdeel van een caloriearm dieet, kunt u afvallen.

BRON VAN VEZELS

HOGER
PROTEÏNE-GEHALTE

"Made in Germany" is onze 
kwaliteitsbelofte waarop je 
100% kan vertrouwen.

-20%Figu Active 3-delige mixset (vrije keuze)

In vele heerlijke smaken voor afwisseling en genot op weg naar een 
comfortabel gewicht.2

Met hoogwaardige vezels en een uitgebalanceerde mix van 
voedingsstoffen.

1 | Figu Active Repen 3-delige mixset (vrije keuze)
2 | Figu Active Shake Creamy Chocolate
3 | Figu Active 3-delige mixset (vrije keuze)

DE HEERLIJKE 
MANIER NAAR
EEN BIKINI-FIGUUR2

| 3 x (6 x 60 g)
| 512 g | (78,11 € per 1000 g)
| 3 x 450-512 g



80550   

€ 44,99

€ 39,99

80574   

€ 79,98

€ 66,99





1 Eiwitten helpen de spiermassa te behouden en te vergroten. Eiwitten helpen normale botten te behouden.
2 Vitamine B6 draagt   bij tot een normaal eiwit- en glycogeenmetabolisme.

„Made in Germany“ is 
onze kwaliteitsbelofte 
waarop je 100% kan 
vertrouwen.

-25%

-11%

ACTIEF & VITAAL
OP ELKE LEEFTIJD

Protein Power 
drankpoeder vanille

80% pure proteïne uit 5 
verschillende proteïne componenten.

Protein Power Drankpoeder 
Vanille, beperkte set van 2

Gerichte ondersteuning voor het 
opbouwen van spieren1 en het 
onderhouden van botten1.
Ideaal als extra eiwitvoorziening op 
oudere leeftijd2

BESPAAR 
PER SET



| 80550 | € 39,99 
| 80574 | € 66,99 
| 80205 | € 17,49 

80205   

€ 21,99

€ 17,49
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WIST JE DIT AL? 
Niets werkt zonder proteïne. In 
het lichaam is het een elementair 
bouwmateriaal – voor spieren, 
ligamenten en botten. Eiwitten 
maken ook deel uit van het 
immuunsysteem en houden de 
stofwisseling op gang. Naarmate 
we ouder worden, hebben we 
meer eiwitten nodig omdat het 
lichaam in de loop van de jaren 
minder voedingsstoffen uit voedsel 
opneemt.

DE PERFECTE ONDERSTEUNING 
VOOR LICHAAMSBEWUSTE MENSEN: 
EIWITPOEDER OM SPIEREN OP TE BOUWEN 
– KRUIDENTHEE VOOR DE VOCHTBALANS

Het beste uit de natuur
Met groene thee, 
matebladeren, lapachoschors, 
brandnetelblaadjes, rooibosthee, 
citroengras en zoethoutwortels.

-20%

VEGAN

Kruidenthee

Caloriearme thee-blend gemaakt van 
hoogwaardige, aromatische kruiden 
– perfect als dieetgenoot!

1 | Protein Power Drankpoeder Vanille
2 | Protein Power Drankpoeder Vanille beperkte set van 2
3 | Kruidenthee

| 375 g | (106,64 € per 1000 g)
| 2 x 375 g | (89,32 € per 1000 g)
| 250 g | (69,96 € per 1000 g)



1 De vitamine E in Cell Essence Food helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress.
2 De riboflavine (vitamine B2) in Cell Essence Energy helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress.
3 Het zink in Cell Essence Regeneration helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress.
4 Vitamine C draagt bij aan een normaal energiemetabolisme. Vitamine E helpt cellen te beschermen tegen oxidatieve stress.
5 Vitaminen B12, B6, riboflavine, niacine en pantotheenzuur dragen bij aan een normaal energieleverend metabolisme en aan de vermindering van vermoeidheid.
6  Zink, foliumzuur, vitamine D, ijzer en magnesium spelen een rol bij de celdeling. 

Calcium speelt een rol bij celdeling en specialisatie. Zink draagt bij aan een normale DNA-synthese.
* Gebaseerd op het voorbereide product

Voedsel voor de cellen 
Gezondheid begint met de 
juiste voedingsstoffen. Ze zijn 
de brandstof voor onze cellen, 
want als de cellen voldoende 
worden voorzien van alle 
belangrijke voedingsstoffen, 
kunnen ze beter nieuwe 
cellen vormen en kunnen 
schadelijke stoffen worden 
gebonden en uitgescheiden. 
Op deze manier is een 
constante regeneratie en 
vernieuwing van het lichaam 
gegarandeerd.

BESCHERM ZE CEL VOOR 
CEL!1,2,3

JOUW LICHAAM. JOUW 
GEZONDHEID.

€ 140,97

€ 125,99

81203   


Cell Essence-Set

Totaaloplossingen 
voor uw cellen.

SPAREN 
PER SET
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"Made in Germany" is onze 
kwaliteitsbelofte waarop je 100% kan 
vertrouwen. Nieuw

| 81200 | € 64,99 | 180 g | (€ 36,11 per 100 g) | 
| 81201 | € 37,99 | 102 g | (€ 37,25 per 100 g) | 
| 81202 | € 37,99 | 141 g | (€ 26,94 pro 100 ml) | 
| 81203 | € 125,99 | 180 g + 102 g + 141 g | 

81200   

€ 64,99

81201   

€ 37,99

Cell Essence Food, Cell Essence Energy & Cell Essence Regeneration

81202   

€ 37,99


Cell Essence
Regeneration

Ondersteuning van de 
celregeneratie.6 Met kurkuma.

 

1 | Cell Essence Food
2 | Cell Essence Energy
3 | Cell Essence Regeneration
4 | Cell Essence-Set

LACTOSE- 
VRIJ

SUIKERVRIJ** GLUTENVRIJVEGAN

Cell Essence
Food

Cell Essence
Energy

De basis van celgezondheid.4 
Met moringa en acerola.

Ondersteuning van de celenergie.5 
Met spirulina, chlorella en guarana.

LACTOSE- 
VRIJ

SUIKERVRIJ** GLUTENVRIJVEGAN LACTOSE- 
VRIJ

SUIKERVRIJ** GLUTENVRIJVEGAN



€ 41,99

€ 37,49

28317   

€ 46,99

€ 41,49

28318   

€ 34,49

€ 30,99

28319   



 

BEAUTY DIAMONDS VERSTEVIGT, 
HERSTELT EN VERBETERT HET 
UITERLIJK VAN UW HUID.

"Made in Germany" is onze 
kwaliteitsbelofte waarop je 
100% kan vertrouwen.

-10%

ANTI-AGING VERZORGING
VOOR RIJPE HUID

Beauty Diamonds 
dagcrème

Vermindert het verschijnen van 
rimpels en verhoogt het gevoel 
van stevigheid van de huid.

Beauty Diamonds 
nachtcrème

Kostbare natuurlijke oliën 
in combinatie met efficiënte 
biologische en huideigen anti-
rimpelingrediënten zorgen voor 
een zacht gelift, gladder en 
vitaler ogende huid.

Beauty Diamonds 
oogcrème

Maakt de gevoelige huid rond 
de ogen glad en voorkomt 
dat nieuwe rimpels zich 
ontwikkelen.



€ 104,99

€ 79,99

28300   

| 28317 | € 37,49 
| 28318 | € 41,49 
| 28319 | € 30,99 
| 28300 | € 79,99 
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Beauty Diamonds dagcrème 50 ml + Beauty Diamonds nachtcrème 50 ml + Beauty Diamonds oogcrème 30 ml

DRIEVOUDIGE KRACHT TEGEN DE TEKENEN 
VAN DE TIJD
De Beauty Diamonds dagcrème voorkomt vroegtijdige 
huidveroudering gedurende de dag. De nachtcrème 
versterkt en herstelt de natuurlijke huidbarrière's nachts. 
De oogcrème zorgt de klok rond voor een steviger en 
elastischer ooggebied.

-23%
BESPAAR 
PER SET Beauty Diamonds set: dagcrème, 

nachtcrème & oogcrème

De verzorgingslijn van Beauty Diamonds 
verstevigt de rijpere huid en vermindert 
bij regelmatig gebruik de verschijning van 
rimpels.

1 | Beauty Diamonds dagcrème
2 | Beauty Diamonds nachtcrème
3 | Beauty Diamonds oogcrème
4 | Beauty Diamonds set

| 50 ml | (74,98 € per 100 ml) |
| 50 ml | (82,98 € per 100 ml) |
| 30 ml  | (103,30 € per 100 ml) |
| 2 x 50 ml + 30 ml | (61,53 € per 100 ml) |



€ 47,99

€ 35,99

28320   

| 28320 | € 35,99 
| 28302 | € 11,49 
| 28314 | € 33,49 



DE HOOGWAARDIGE PREMIUM 
PRODUCTEN MET VOEDENDE 
VERWENNENDE TEXTUUR 
ZORGEN VOOR EEN STEVIGE, 
RIJPERE HUID.

-25%

LUXEVERZORGING 
VOOR BIJZONDER
VEELEISENDE 
HUID

Beauty Diamonds 
intensieve crème

Intensieve anti-aging crème die de huid 
intensief verzorgt en verwent. Met liftend 
effect – vermindert het verschijnen van 
rimpels.

1 | Beauty Diamonds intensieve crème
2 | Beauty Diamonds gezichtswater
3 | Beauty Diamonds Radiant Youth Oil

| 30 ml | (119,96 € per 100 ml)
| 125 ml | (9,19 € per 100 ml)
| 30 ml  | (111,63 € per 100 ml)



€ 15,69

€ 11,49

28302   

€ 44,99

€ 33,49

28314   
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"Made in Germany" is onze 
kwaliteitsbelofte, waarop je 
100% kan vertrouwen.

-26%

-25%

Beauty Diamonds 
gezichtswater

Het verfrissende gezichtswater hydrateert 
intensief en geeft de huid een zacht 
gladgestreken en ontspannen uiterlijk.

Beauty Diamonds Radiant 
Youth Oil

Intensieve bescherming tegen 
vochtverlies met waardevolle 
oliën voor een jeugdige uitstraling.



| 20604 | € 21,49 
| 20603 | € 12,99 
| 27535 | € 22,49 
| 27536 | € 22,49 

€ 26,99

€ 21,49

20604   



SPECIALE VERZORGING MET ALOË VERA: 
Regenererende eigenschappen van aloë vera, gecombineerd met 
aanvullende speciale actieve ingrediënten uit de natuur, zorgen voor 
verkoeling, verzachting en regeneratie van de gestreste huid.

SNELLE 
HULP VOOR 
ELKE DAG

-20%

*  70% van de vrouwen bevestigen dat de huid er elastischer, zichtbaar steviger en strakker uitziet. (Studie uitgevoerd door het Dermatest instituut in maart 2017 bij 20 
vrouwelijke proefpersonen met dagelijkse toepassing op de buikomtrek).

**  Bij 85% van de vrouwen werd een verbeterde huiddichtheid aangetoond aan de hand van objectieve echografische metingen van de huid. (Studie uitgevoerd door het 
Dermatest instituut in maart 2017 bij 20 proefpersonen met dagelijkse toepassing op de dij).Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

GESPANNEN SPIEREN? 
VERMOEIDE LEDEMATEN?

DE ALOË VERA-SPECIALISTEN ZORGEN 
VOOR EEN SNELLE EN BETROUWBARE 
HULP MET EEN HOOG PERCENTAGE 
REGENERERENDE ALOË VERA-GEL.

1 | Aloe Vera Multifunctionele MSM lichaamsgel
2 | Aloe Vera ontspannende thermolotion
3 | Aloe Vera corrigerende lichaamscrème
4 | Aloe Vera vormende lichaamsgel

Aloe Vera Multifunctionele MSM 
lichaamsgel

Verkoelende gelcrème voor gespannen 
spieren en gewrichten met 60 % aloë vera-gel 
en extract van wilgenbast.

| 200 ml | (10,75 € per 100 ml)
| 100 ml | (12,99 € per 100 ml)
| 200 ml | (11,25 € per 100 ml)
| 200 ml | (11,25 € per 100 ml)



€ 16,79

€ 12,99

20603   

€ 29,99

€ 22,49

27535   

€ 29,99

€ 22,49

27536   
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EFFECTIEVE 
LICHAAMSZORG 
VOOR EEN STRAK 
HUIDGEVOEL

-25%

-22%

"Made in Germany" is onze kwaliteitsbelofte, 
waarop je 100% kan vertrouwen.

-25%

Aloe Vera 
ontspannende 
thermolotion

Verwarmende verzorgingslotion 
voor ontspannen spieren 
met 45 % aloë vera-gel en 
natuurlijke essentiële oliën.

Aloe Vera corrigerende 
lichaamscrème

Verbetert de elasticiteit van de 
huid op de dijen en billen met 
30% aloë vera-gel en biologisch 
groene thee-extract.**

Aloe Vera vormende 
lichaamsgel

Helpt de buikomvang te 
verminderen en verbetert de 
weefselelasticiteit met 30% aloë 
vera-gel en biologisch groene 
thee-extract.*



€ 11,49

€ 9,79

20613   

€ 10,49

€ 8,79

20610   





-14%

"Made in Germany" is onze 
kwaliteitsbelofte, waarop je 
100% kan vertrouwen.

-16%

Aloe Vera extra rijke 
handcrème

Rijke, snel absorberende crème voor 
bijzonder gestreste, droge handen met 40 
% aloë vera-gel en biologisch calendula-
extract.

Aloe Vera zachte 
handcrème

Snel intrekkende crème voor soepele, 
zachte handen met 35 % aloë vera-
gel en biologisch calendula-extract.



| 20613 | € 9,79 
| 20610 | € 8,79 
| 27517 | € 9,49 

€ 11,99

€ 9,49

27517   
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1 | Aloe Vera extra rijke handcrème
2 | Aloe Vera zachte handcrème
3 | Aloe Vera herstellende voetcrème

MOOI 
VERZORGDE 
HANDEN EN 
VOETEN

INTENSIEVE VERZORGING EN 
BESCHERMING VOOR DROGE 
HANDEN EN VOETEN.
HYDRATEERT, VOEDT 
EN ONDERSTEUNT DE 
REGENERATIE VAN DE HUID, 
WAARDOOR GESTRESTE 
HANDEN EN VOETEN WEER 
ZACHT EN SOEPEL WORDEN.

Het zegel van het 
International Aloe 
Science Council 
(IASC)
bevestigt dat onze 
aloë vera-gel van de 
hoogste kwaliteit en 
zuiverheid is – van 
teelt tot verwerking.

TIP VAN EXPERTS: 

Breng 's avonds Aloe Vera 
herstellende voetverzorging 
aan op uw voeten en trek 
daarna katoenen sokken aan. 
De volgende ochtend zijn uw 
voeten fris en fluweelzacht.

-20%

Aloe Vera herstellende 
voetverzorging

Snel absorberende crème voor broze, 
ruwe voeten met 30% aloë vera-gel en 
biologisch magnolia-extract.

| 75 ml | (13,05 € per 100 ml)
| 75 ml | (11,72 € per 100 ml)
| 100 ml | (9,49 € per 100 ml)



| 20643 | € 6,49 
| 20630 | € 12,49 
| 20631 | € 9,59 

€ 7,29

€ 6,49

20643   

€ 11,49

€ 9,59

20631   





FRISSE EN 
VERZORGDE 
START

BASISVERZORGING MET RIJKE 
ALOË VERA OM U OP ELK 
MOMENT FRIS EN VERZORGD 
TE VOELEN, BIJVOORBEELD 
NA HET SPORTEN. IN EEN 
HANDIG FORMAAT – IDEAAL 
VOOR ONDERWEG!

-16%

-10%

Aloe Vera 
Deo Roll-on

Zachte deo roll-on zonder alcohol 
voor een veilige bescherming tegen 
lichaamsgeur en vochtige oksels 
met 15% aloë vera-gel en biologisch 
katoen extract.

Aloe Vera zachte 
huidcrème

Rijke, niet-vette gezichts- en 
lichaamscrème voor een fluweelzachte en 
voelbaar gladde huid met 35 % aloë vera-
gel en biologisch magnolia-extract.

1 | Aloe Vera Deo Roll-on
2 | Aloe Vera vitaliserende douchegel
3 | Aloe Vera zachte huidcrème

| 50 ml | (12,98 € per 100 ml)
| 250 ml | (5,00 € per 100 ml)
| 100 ml | (9,59 € per 100 ml)



€ 12,49

20630   
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Aloe Vera Body Care: 
Verfrissende reiniging en zachte 
verzorging met het beste uit de natuur. 
De extra hydratatie voor het hele gezin.

Verrijkt met verzorgende 
bio-extracten 
–  speciaal afgestemd op de 

specifieke zorgbehoeften.

Hoog aloë vera-gehalte
voor bijzonder milde, intensieve 
verzorging en regeneratie – ook 
ideaal voor de gevoelige huid.

"Made in Germany" is onze 
kwaliteitsbelofte waarop je 
100% kan vertrouwen.

Aloe Vera 
vitaliserende douchegel

Verfrissende douchegel voor een 
zachte reiniging van het lichaam met 
35% aloë vera-gel en biologisch 
kiwi-extract.



20642   

€ 21,78

€ 15,99

| 20642 | € 15,99 | 250 ml + 50 ml



-26%

DE PRAKTISCHE SPORTSET PAST IN 
ELKE TRAININGSTAS EN ZORGT IN EEN 
MUM VAN TIJD VOOR EEN VERZORGD 
GEVOEL VAN FRISHEID NA EEN 
TRAINING.

HET
ALOË VERA
FRISSE DUO

Aloe Vera 
Sportset

Aloe Vera 2in1 Hair & Body 
Shampoo plus Aloe Vera Deo 
Roll-on. Met aloë vera-gel en 
biologisch bamboe-extract.

1 | Aloe Vera Sportset

Aloe Vera Hair & Body Wash + Aloe Vera 
Deo Roll-on

LR Health & Beauty Systems behoudt zich wijzigingen voor aan 
productenomwille van technische en kwalitatieve verbeteringen 

alsook omwille vanvergissingen door eventuele drukfouten.

Overhandigd door:

De verkoop van LR-producten gebeurt
via LR-Partners
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