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TECHNOLOGIA 
3-FAZOWA

Wygładzenie i ujędrnienie skóry

Głęboko działająca pielęgnacja anti-age

Aktywacja skóry

Efekt anti-age jest widoczny  
i wyczuwalny natychmiast – już 
po jednym użyciu:

ZEITGARD SEROX MASECZKA INSTANT RESULT

WYPRÓBUJ DZIAŁANIE MASECZKI

NATYCHMIASTOWY 
EFEKT WOW

“Niesamowite! Moja cera 
wygląda znacznie lepiej 
i bardziej równomiernie. 
Moja skóra jest naprawdę 
promienna! Czuję się 
młodziej”.  

Monika, 48 lat

“Moje zmarszczki są 
wyraźnie wygładzone. 
Działanie maseczki 
jest naprawdę 
zdumiewające. 
Produkt rzeczywiście 
mnie przekonał!”  

Manuela, 58 lat 

“Zauważyłem, że moja 
skóra jest ujędrniona 
i wygładzona. 
Wyglądam prawie  
10 lat młodziej. 
Jestem zachwycony!”  

Eberhard, 55 lat

* Rezultaty mogą indywidualnie różnić się u różnych osób.

POPRZED

POPRZED

POPRZED

**  Badanie Dermatest zostało przeprowadzone z 
udziałem 10 uczestników w sierpniu 2017.

NOWOŚĆ
zachwyca użytkowników

Prawdziwe zdjęcia – bez retuszu.*

Więcej informacji u Partnerów LR oraz na stronie: 
www.LR-WOW-EFFECT.com

Wygładzenie skóry

Ujędrnienie 

Poprawa niedoskonałości cery

Efekt utrzymuje się aż do 12 godzin.**

Sekret natychmiastowego 
działania

Tuż po nałożeniu maseczki roślinny ekstrakt  
z pokrzywy pobudza krążenie krwi w skórze. 
Wyczuwalny jest efekt chłodzący i lekkie 
mrowienie. Substancje czynne o działaniu anti-age 
mogą być optymalnie wchłaniane i przyswajane.

Skóra odzyskuje świeższy i młodszy wygląd. 

W ciągu 20 minut zawarte w maseczce minerały 
zapewniają natychmiastowy, widoczny  
i wyczuwalny efekt ujędrnienia. Dodatkowo cenny 
kompleks proteinowy wyzwala substancje 
semiochemiczne, które przejściowo blokują 
zakończenia nerwów w drogach nerwowych. 
Dzięki temu osiągany jest efekt odprężenia mięśni  
i wygładzenia zmarszczek mimicznych.

Skóra wygląda na wygładzoną i ujędrnioną. 

Innowacyjna kompozycja kwasu hialuronowego, 
koenzymu Q10 i cennych ekstraktów roślinnych 
głęboko pielęgnuje skórę.

Skóra wygląda lepiej i bardziej równomiernie.



     More quality for your life.

 www.LR-WOW-EFFECT.com

Sprzedaż produktów prowadzą Partnerzy LR. 

Maseczkę LR ZEITGARD Serox Instant Result stosuj 1-2 razy 
w tygodniu, zwłaszcza w dniach, kiedy chcesz wyglądać 
szczególnie dobrze. Szczegółowe informacje o stosowaniu 
maseczki są dostępne na ulotce dołączonej do opakowania.

Chcesz więcej? Oczekujesz długotrwałego efektu młodszego 
wyglądu? Dodatkowo oprócz maseczki używaj codziennie 
serum LR ZEITGARD Serox Instant Result (serum nakładaj  
na twarz przed nałożeniem kremu na dzień).  
W ten sposób długotrwale zadbasz o młodszy wygląd skóry. 

TWÓJ EFEKT WOW

LR ZEITGARD 
SEROX 
ZESTAW INSTANT RESULT
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Natychmiastowy efekt anti-age.Bez retuszu.

Natychmiast. Długotrwale.

LR ZEITGARD FOR TIMELESS BEAUTY

Serox Maseczka Instant Result +
Serox Serum Instant Result
28242

LR ZEITGARD 
SEROX 
MASECZKA 
INSTANT RESULT
50 ml 
28241
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