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FAQs 5in1 Beauty Elixir 
FAQs I Częste pytania 
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SPIS TREŚCI 

 
1. Argumenty sprzedażowe 

1.1 Dla kogo jest przeznaczony produkt 5in1 Beauty Elixir? 

1.2 Czy produkt 5in1 Beauty Elixir jest przeznaczony również dla mężczyzn? 

1.3 Jak smakuje produkt 5in1 Beauty Elixir? 

1.4 Czy ampułka jest ze szkła? 

1.5 Czym różni się produkt 5in1 Beauty Elixir od innych napojów kolagenowych? 

 

2. Wskazówki dotyczące stosowania 

2.1 Czy kobiety w ciąży, dzieci i diabetycy również mogą stosować produkt 5in1 
Beauty Elixir? 

2.2 Jak należy stosować suplement 5in1 Beauty Elixir? 

2.3 Czy ampułki trzeba przechowywać w chłodnym miejscu? 

2.4 Czy produkt 5in1 Beauty Elixir ma działania niepożądane? 

 

3. Składniki i działanie 

3.1 Jakie są główne składniki produktu 5in1 Beauty Elixir? 

3.2 Czy peptydy kolagenowe są niszczone przez kwas żołądkowy? 

3.3 Czy produkt 5in1 Beauty Elixir zastępuje żele do picia Aloe Vera albo 

kosmetyki pielęgnacyjne? 
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1  Argumenty sprzedażowe 
 

Rewolucyjny produkt LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir spełnia marzenie o 
pięknie we wszystkich 5 obszarach: młodzieńczy wygląd, czysta skóra, jędrne 
ciało, mocne włosy i paznokcie.1,2  
 
Już jedna ampułka dziennie dzięki podwójnemu kompleksowi aktywuje 
zachodzące głęboko w organizmie procesy wpływające na piękny wygląd oraz 
działa prewencyjnie wspomagając ochronę przed głównymi przyczynami 
starzenia się - dla młodzieńczego piękna od stóp do głów w każdym wieku.1,2 

 

1.1 Dla kogo jest przeznaczony produkt 5in1 Beauty Elixir? 
 

Dla każdego, kto chciałby czuć się pięknie, niezależnie od wieku. Nasze ciało 
zmienia się wraz z upływem lat: wiele procesów spowalnia, zmniejsza się 
produkcja ważnych substancji, a dostarczane składniki odżywcze nie mogą już 
być tak dobrze przyswojone. Już w młodych latach, od 25 roku życia, produkcja 
kolagenu systematycznie zmniejsza się. Niedobór substancji odżywczych, wpływ 
czynników zewnętrznych takich jak promieniowanie UV, zanieczyszczenie 
powietrza lub promieniowanie elektromagnetyczne, a także niezdrowy i 
stresujący tryb życia, mają negatywny wpływ na wygląd. 
 
Dlatego tak ważne jest odpowiednio wczesne oraz przede wszystkim 
skuteczne zapobieganie. Dzięki wyjątkowemu, podwójnemu kompleksowi 
zawartemu w produkcie 5in1 Beauty Elixir aktywnie stymulowane są komórki 
skóry, włosów i paznokci, a organizm jest chroniony od wewnątrz. Produkt 
5in1 Beauty Elixir dostarcza organizmowi cenne składniki odżywcze w 
skoncentrowanej formie. Stosowanie jest zalecane już od 20 roku życia.  
 

1.2 Czy produkt 5in1 Beauty Elixir jest przeznaczony również dla 
mężczyzn? 

 
Oczywiście. Wprawdzie mężczyźni dzięki innej strukturze tkanki łącznej, nie 
mają problemów takich jak cellulit lub słaba tkanka łączna, jednak niedobór 
kolagenu i nawilżenia powoduje u nich powstawanie zmarszczek. Produkt 5in1 
Beauty Elixir sprawdzi się u mężczyzn zwłaszcza dla wsparcia wzrostu oraz 
wzmocnienia włosów.3 
 
 

                                                
1
 Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119.  

2
 Biotyna i cynk pomagają zachować zdrową skórę i włosy. Cynk pomaga zachować zdrowe paznokcie. Miedź 

pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych. 
3
 Biotyna i cynk pomagają zachować zdrowe włosy. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji 

włosów. 



4 

 

 

1.3 Jak smakuje produkt 5in1 Beauty Elixir? 
 

Ma świeży, owocowy smak. Dzięki dodatkowi syropu z agawy ma lekko 
karmelową nutę. Wskazówka: ampułki można przechowywać w lodówce, po 
schłodzeniu produkt smakuje jeszcze lepiej.  
 

1.4 Czy ampułka jest ze szkła? 
 

Nie. Dostępne na rynku tego typu ampułki są wykonane z plastiku, co pozwala 
chronić produkt między innymi przed promieniowaniem słonecznym. Ampułki 
5in1 Beauty Elixir są lekkie, nie są narażone na stłuczenie i możesz je bez 
problemu mieć przy sobie. 
 

1.5 Czym różni się produkt 5in1 Beauty Elixir od innych napojów 
kolagenowych? 

 
Produkt 5in1 Beauty Elixir zawiera nie tylko peptydy kolagenowe w formie 
płynnej, lecz również kwas hialuronowy, cynk, miedź i witaminy dla redukcji 
zmarszczek, nieskazitelnej skóry, ujędrnienia tkanki łącznej, włosów pełnych 
blasku oraz zdrowych paznokci.456 W ten sposób produkt 5in1 Beauty Elixir 
pomaga spełnić marzenie o pięknie w 5 najważniejszych obszarach dzięki 1 
ampułce dziennie. 
 
Uzupełniająco zastosowano kompleks prewencyjny dla ochrony przed 
głównymi przyczynami starzenia: ekstrakt z czerwonej pomarańczy jako 
naturalną ochronę przed promieniami UV. Ekstrakt z borówki chroni przed 
szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, pomagając w zwalczaniu 
wolnych rodników. Różeniec górski służy ochronie przed faktorami stresu. 
Ekstrakt z zielonej herbaty skutecznie przeciwdziała oznakom zmęczenia 
skóry. Żel aloesowy to porcja nawilżenia i chroni przed główną przyczyną 
starzenia się skóry: utratą nawilżenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
4
 Biotyna, cynk, witamina A, ryboflawina i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Miedź pomaga w 

utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry. 
5
 Biotyna i cynk pomagają zachować zdrowe włosy. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji 

włosów. 
6
 Cynk pomaga zachować zdrowe paznokcie. 
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2 Wskazówki dotyczące stosowania 
 

2.1 Czy kobiety w ciąży, dzieci lub diabetycy mogą przyjmować produkt 
5in1 Beauty Elixir? 

 
Produkt 5in1 Beauty Elixir zawiera kofeinę z ekstraktu z zielonej herbaty (0,8 
mg kofeiny w jednej porcji) i nie jest odpowiedni dla dzieci ani kobiet w ciąży. 
 
Pomimo owocowego, słodkiego smaku produkt nie zawiera dodatku 
substancji słodzących i jest odpowiedni również dla diabetyków. Słodki smak 
jest zasługą dodatku syropu z agawy zamiast cukru. Sok z agawy po 
zagęszczeniu składa się wyłącznie z fruktozy. 
 
LR stosuje kolagen pochodzenia wołowego, dlatego produkt 5in1 Beauty Elixir 
niestety nie jest wegetariański, jednak odpowiedni dla osób wyznania 
muzułmańskiego. 
 
Produkt 5in1 Beauty Elixir nie zawiera sztucznych barwników, glutenu ani 
laktozy. 

 

2.2 Jak należy stosować produkt 5in1 Beauty Elixir? 
 

Przed użyciem wstrząsnąć. Najlepiej przyjmować produkt codziennie rano, 
ponieważ metabolizm jest bardziej aktywny w ciągu dnia i składniki mogą być 
lepiej przyswajane przez organizm. 
 
Polecamy codzienne stosowanie przez co najmniej 3 miesiące. Produkt można 
stosować długotrwale. 

 
2.3 Czy ampułki trzeba przechowywać w chłodnym miejscu? 

 
Nie. Produkt 5in1 Beauty Elixir nie wymaga schłodzenia, działanie składników 
pozostaje stabilne. Jednak należy chronić ampułki przed bezpośrednim 
promieniowaniem słonecznym i przechowywać je w temperaturze nie wyższej 
niż temperatura pokojowa. Dzięki temu można przechowywać produkt 
wszędzie bez zajmowania miejsca w lodówce. Poza tym można bez problemu 
wziąć produkt ze sobą w torebce lub bagażu podróżnym. 
 
Nasza rada: Włącz produkt 5in1 Beauty Elixir w poranny rytuał. Możesz 
przechowywać ampułki na łazienkowej półce, w kuchni obok ekspresu do kawy 
lub na biurku. W prosty sposób zintegrujesz nowy nawyk ze swoimi 
codziennymi zajęciami i aktywujesz regularnie procesy, które wpływają na 
wygląd.  
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2.4 Czy produkt 5in1 Beauty Elixir ma działania niepożądane? 

 
Produkt 5in1 Beauty Elixir można przyjmować przez wiele miesięcy. Interakcje z 
lekami lub innymi produktami LR nie są znane ani spodziewane. Generalnie, 
podobnie jak w przypadku żywności i naturalnych składników czynnych, nie 
można całkowicie wykluczyć wystąpienia reakcji lub nietolerancji. 
 
Zawartość ekstraktu z zielonej herbaty jest tak niewielka, że można przyjmować 
5in1 Beauty Elixir na czczo, a nawet jest to zalecane w celu optymalnego 
przyswojenia.  
 
Produkt 5in1 Beauty Elixir nie zawiera substancji słodzących, sztucznych 
barwników, glutenu ani laktozy. 
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3 Składniki i działanie 
 

3.1 Jakie są główne składniki produktu 5in1 Beauty Elixir? 
 

Woda, żel aloesowy (20%) i syrop z agawy zostały wzbogacone w 2,5 g 
hydrolizatu kolagenu i 50 mg kwasu hialuronowego. Żaden inny produkt na 
rynku nie zawiera połączenia kolagenu i kwasu hialuronowego w takiej ilości z 
dodatkiem aloesu i 9 skoncentrowanych witamin (A, E, tiamina, ryboflawina, 
niacyna, B6, biotyna, B12 i witamina C). Produkt 5in1 Beauty Elixir dzięki 
zawartości wyjątkowego, podwójnego kompleksu aktywuje naturalne procesy 
wpływające na wygląd oraz chroni i przeciwdziała głównym przyczynom 
starzenia.  
 
LR stawia na wyjątkową siłę Aloe Vera Barbadensis Miller. Zwłaszcza w 
kwestii odżywiania, aloes może być ważnym składnikiem dostarczającym 
specjalnych substancji oraz uzupełniającym przyjmowane płyny. Aloes 
zapewnia optymalną podstawę dla lepszego przyswajania i wykorzystania 
wszystkich składników zawartych w produkcie 5in1 Beauty Elixir oraz dba o 
porcję nawodnienia. 
 
Peptydy kolagenowe jako struktury proteinowe są najważniejszym składnikiem 
tkanki łącznej u ludzi. W połączeniu z kwasem hialuronowym produkt 5in1 
Beauty Elixir sprawia, że skóra jest wypełniana, zmarszczki są wygładzane, a 
tkanka łączna jest wzmacniana, co pomaga zapobiegać powstawaniu 
cellulitu.789 

 
Jednak kolagen jest ważny również dla paznokci, kości, chrząstki stawowej, 
zębów, ścięgien i więzadeł.10 Oprócz zawartych peptydów kolagenowych, 
ważna jest aktywacja naturalnej produkcji kolagenu, w czym pomaga witamina 
C11 i aloes. 

                                                
7
 Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119. Znacząca redukcja zmarszczek i wzrost stężenia 

kolagenu w skórze po 4 tygodniach stosowania. Pomiar przeprowadzono u 100 kobiet w wieku od 45 do 65 lat. 
8
 Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:47-55. Poprawa elastyczności o 15% po 4 tygodniach 

stosowania. Pomiar przeprowadzono u 69 kobiet w wieku od 35 do 55 lat. 
9
 Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food; 18 (12): 1340-1348. Znacząca redukcja cellulitu już po 3 

miesiącach oraz znaczące zwiększenie gęstości skóry po 6 miesiącach stosowania. Pomiar przeprowadzono u 
105 kobiet w wieku od 25 do 50 lat. 
10

 Hexsel et al., 2017, Journal of Cosmetic Dermatology; 1-7. Znacząca redukcja uszkodzenia paznokci po 2 
miesiącach stosowania i zwiększenie wzrostu paznokcia po 3 miesiącach stosowania. Pomiar przeprowadzono u 
25 kobiet w wieku od 18 do 50 lat. 
11

 Witamina C wspomaga wzrost kości i tkankę łączną. 
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3.2 Czy peptydy kolagenowe są niszczone przez kwas żołądkowy? 

 
W naturalnym procesie trawienia peptydy kolagenowe w pasażu żołądkowym są 
rozdrabniane na mniejsze cząstki. Ten proces rozdrobnienia jest niezbędny dla 
skutecznego przyswojenia peptydów i aminokwasów w jelicie cienkim. Składniki 
w formie płynnej są łatwiej przyswajane przez organizm niż np. tabletki, dzięki 
czemu substancje czynne, pierwiastki śladowe lub witaminy są szybciej i 
skuteczniej transportowane do wszystkich części organizmu. W przeciwieństwie 
do kremów, ważne składniki trafiają do głębszych partii skóry. 
 
3.3 Czy produkt 5in1 Beauty Elixir zastępuje żele do picia Aloe Vera 

albo kosmetyki pielęgnacyjne? 
 

Produkt 5in1 Beauty Elixir nie zastępuje picia żeli aloesowych, lecz uzupełnia 
spożycie cennych składników dla wsparcia ogólnego samopoczucia o 
dodatkowe substancje wspierające piękny wygląd, takie jak peptydy 
kolagenowe, kwas hialuronowy, cynk, miedź i biotyna. 
 
Dla uzyskania optymalnego, długotrwałego rezultatu, warto dbać o piękny 
wygląd w sposób kompleksowy, to znaczy zarówno od wewnątrz, jak i od 
zewnątrz. Dlatego zaleca się codzienne stosowanie produktu 5in1 Beauty Elixir, 
a oprócz tego program anti-age LR ZEITGARD dla młodego wyglądu skóry i 
wygładzenia zmarszczek (LR ZEITGARD Zestaw Regeneracja kod 71007) oraz 
zestaw oczyszczający (LR ZEITGARD Zestaw Oczyszczanie Classic kod 
70036), a także pielęgnację nawilżającą LR ALOE VIA dla zdefiniowania sylwetki 
(LR ALOE VIA Zestaw Ujędrniający kod 27529) i dla mocnych włosów (LR ALOE 
VIA Aloe Vera Zestaw Pielęgnacja włosów kod 20763). Zestaw Pielęgnacja 
paznokci LR COLOURS (kod 10406) pielęgnuje, regeneruje i wzmacnia 
paznokcie. 
 
 
 


