
Wręczył/a:

Sprzedaż produktów LR prowadzą niezależni Partnerzy LR.

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII 

Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000203244, NIP: 954-24-74-874, kapitał zakładowy 50.000 zł.

LR Health & Beauty Systems zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
w katalogu oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku.
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PIĘKNADOSTĘPNY WYŁĄCZNIE
U PARTNERÓW LR.



1

2 

INNOWACJA

2.
NIESKAZITELNA

SKÓRA2

1.
MŁODY

WYGLĄD1

4.
MOCNE
WŁOSY2

3.
JĘDRNE  
CIAŁO2

5.
MOCNE

PAZNOKCIE2

ELIKSIR PIĘKNA
Rewolucyjny produkt LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir pomaga spełnić marzenie o urodzie we wszystkich 5 obszarach: 

młody wygląd, nieskazitelna skóra, jędrne ciało, silne włosy oraz mocne paznokcie.1,2 Wystarczy jedna ampułka 

dziennie, aby wyjątkowy, podwójny kompleks aktywował procesy w organizmie odpowiadające za piękny wygląd oraz 

chronił przed głównymi przyczynami starzenia – dla młodzieńczego piękna od stóp do głów, niezależnie od wieku.1,2

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119.
Biotyna i cynk pomagają zachować zdrową skórę i włosy. Cynk pomaga zachować zdrowe paznokcie. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych.
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Młody wygląd?
Nic do ukrycia?
Piękno w każdym wieku?

Udowodnione naukowo,
dogłębne działanie

DR SVEN WERCHAN,
EKSPERT DS. ODŻYWIANIA

Prewencyjny kompleks chroni od wewnątrz przed 
wpływem środowiska zewnętrznego i zapobiega 
oznakom starzenia. Połączenie najważniejszych 
składników zaczerpniętych ze skarbca natury:

Wyjątkowy na rynku: podwójny kompleks

Aktywny kompleks stymuluje procesy 
odpowiadające za piękny wygląd oraz chroni przed 
głównymi przyczynami starzenia1-5. To połączenie 
najważniejszych składników dla urody w najwyższym 
stężeniu:

"Innowacyjna kombinacja 
składników aktywnych zawartych 
w 5in1 Beauty Elixir jest jedyna  
w swoim rodzaju i skuteczna.
Podwójny kompleks zawiera 
najskuteczniejsze składniki: aloes 
i naturalne ekstrakty np. 
z czerwonej pomarańczy 
w połączeniu ze sprawdzonymi 
naukowo składnikami dla urody, 
takimi jak kolagen i kwas 
hialuronowy. Dzięki takiej 
kombinacji wykazują one 
maksymalne, dogłębne 
działanie".

20% żelu Aloe Vera

ekstrakt z czerwonej pomarańczy

ekstrakt z borówki (jagody)

ekstrakt z różeńca

ekstrakt z zielonej herbaty

2,5 g peptydów kolagenowych

50 mg kwasu hialuronowego

miedź

cynk

9 skoncentrowanych witamin:

Redukcja zmarszczek

Wzrost paznokci

Gęstość skóry

Ochrona skóry

Mocne włosy

MŁODY WYGLĄD I MNIEJ ZMARSZCZEK

CZYSTA, ZDROWO WYGLĄDAJĄCA SKÓRA BEZ PODRAŻNIEŃ

JĘDRNE CIAŁO, MNIEJ CELLULITU

MOCNE WŁOSY PEŁNE BLASKU

MOCNE, ZDROWE PAZNOKCIE

100% witaminy E, tiaminy, ryboflawiny, 
niacyny, witaminy B6, biotyny, witaminy B12 
i witaminy C w dziennej porcji* oraz 75% 
witaminy A w dziennej porcji*

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.
Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych.
Biotyna i cynk pomagają zachować zdrowe włosy. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów.
Cynk pomaga zachować zdrowe paznokcie.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Tiamina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina B6 i B12 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. *% Referencyjnej Wartości Dziennego Spożycia.
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.

 ·  Redukcja zmarszczek dzięki witaminie C1 oraz głęboko działającym 
peptydom kolagenowym6

 ·  Większa elastyczność (o 15%) dzięki skutecznym peptydom kolagenowym7

 ·  Żel aloesowy, ekstrakt z czerwonej pomarańczy, różeńca oraz zielonej 
herbaty chronią przed głównymi przyczynami starzenia np. 
promieniowaniem UV

 ·  Ochrona przed zewnętrznym wpływem środowiska dzięki ekstraktowi 
z borówki oraz witaminie E5

 ·  Poprawa funkcjonowania i pigmentacji skóry dzięki skoncentrowanym 
witaminom A, E, tiaminie, ryboflawinie, niacynie, witaminie B6, biotynie, 
witaminom B12 i C oraz cynkowi jako esencjonalnemu pierwiastkowi 
śladowemu1

 ·  Udowodniono, że peptydy kolagenowe poprawiają gęstość skóry 
i redukują cellulit9

 ·  Miedź2 i żel aloesowy wzmacniają tkankę łączną

 · Biotyna wzmacnia włosy i odbudowuje je od środka3

 ·  Miedź zapewnia prawidłową pigmentację włosów i nadaje 
zdrowy blask3

 ·  Udowodniono, że peptydy kolagenowe przyspieszają wzrost 
paznokci. Redukcja łamliwości paznokci aż do 42%.9

 · Cynk wzmacnia paznokcie4

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.
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.
 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.

Naturalny, zdrowy wygląd to ideał piękna. Jak udowodniono, ogromne 
znaczenie w tej kwestii mają właściwie zbilansowane składniki odżywcze.
Wraz z upływem lat organizm nie jest w stanie produkować lub przyswajać 
tych substancji w wystarczającej ilości, dlatego wzrasta zapotrzebowanie na 
tzw. "beauty food". Już w młodym wieku warto pamiętać zarówno 
o zróżnicowanej diecie, jak i o odpowiednio dobranych kosmetykach, 
ponieważ połączenie składników odżywczych i ochrony przed szkodliwymi 
czynnikami zewnętrznymi daje najlepsze, długotrwałe rezultaty.

Rewolucyjny LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir dba o urodę od wewnątrz1-5. 
Innowacyjny, podwójny kompleks o dogłębnym działaniu zawiera 
najważniejsze, aktywne składniki dla urody zainspirowane nauką 
i naturą, dzięki czemu pomaga spełnić marzenie o pięknie w pięciu 
najważniejszych obszarach1-5: młody wygląd, nieskazitelna skóra, jędrne 
ciało, silne włosy oraz mocne paznokcie.

Codzienna “porcja piękna” w formie wygodnych ampułek do picia jest nie 
tylko skuteczna, lecz również zdrowa i naturalna. Produkt o owocowym, 
orzeźwiającym smaku czerpie z natury i nie zawiera dodatku substancji 
słodzących, sztucznych barwników, laktozy i glutenu.
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569,00 zł
(75,86 zł / 100 ml)
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ZADBAJ O PIĘKNO
OD ZEWNĄTRZ

5IN1
BEAUTY ELIXIR

3. Ujędrnienie i mniej celulitu

5. Mocniejsze i zdrowsze
paznokcie4. Mocniejsze, pełne blasku włosy

2. Dla zdrowszej, bardziej
równomiernej skóry bez 
podrażnień

1. Młodo wyglądająca, elastyczna 
skóra i mniej zmarszczek

DR SABINE GÜTT
KOSMETOLOG

System pielęgnacji włosów LR ALOE VIA 
z wyjątkową kombinacją żelu aloesowego 
i 7 naturalnych olejków odżywia, wzmacnia 
i regeneruje włosy oraz chroni je przed 
uszkodzeniami.

Elektryczne urządzenie anti-age  
LR ZEITGARD 2 za sprawą technologii 
termicznej  zapewnia skuteczny transport 
składników anti-age do  
głębszych warstw skóry.

Dzięki specjalnej technologii oscylacji, 
LR ZEITGARD 1 zapewnia głębokie 
i łagodne oczyszczanie, które jest aż 
do 10 razy skuteczniejsze niż zwykłe 
oczyszczanie3. 

Intensywna pielęgnacja aloesowa  
LR ALOE VIA dla zdefiniowanej 
sylwetki i ujędrnionej skóry na 
brzuchu, ramionach, udach 
i pośladkach.

LR COLOURS Serum do dłoni 
i paznokci to pielęgnacja 
z cennymi olejkami 
i witaminami. Odżywka do 
paznokci regeneruje, poprawia 
elastyczność i wzmacnia 
paznokcie.

ZADBAJ O PIĘKNO
OD WEWNĄTRZ

Biotyna i cynk pomagają zachować zdrową skórę i włosy. Cynk pomaga zachować zdrowe paznokcie.
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119.
Badanie naukowe przeprowadzone przez renomowany instytut Dermatest GmbH. Okres stosowania: 6 tygodni (od końca 
stycznia do początku marca 2015), liczba uczestników badania: 40.

"Każda z nas chce być piękna i czuć się 
dobrze w swojej skórze. Jako 
specjalistka w dziedzinie kosmetologii 
wiem, że można osiągnąć optymalne 
rezultaty tylko wtedy, jeśli połączymy 
codzienną pielęgnację z właściwym 
odżywianiem, które pomoże zadbać 
o wygląd od środka. Dlatego dla 
osiągnięcia długotrwałych efektów 
rekomenduję dbanie o urodę zarówno od 
wewnątrz, jak i od zewnątrz".

ZESTAW 
REGENERACJA

ALOE VERA
ZESTAW
PIELĘGNACJA 
WŁOSÓW

ZESTAW 
PIELĘGNACJA 
PAZNOKCI

OCZYSZCZANIE
ZESTAW CLASSIC

ALOE VERA
ZESTAW 
UJĘDRNIAJĄCY


