


Gdzie LR ma swoje uprawy Aloe Vera? 
Rocznie dla LR zbiera się ok. 23 miliony liści aloesu. 
Rośliny są uprawiane wyłącznie na wyżynnych 
terenach Meksyku, gdzie mają zapewnione najlepsze 
warunki do wzrostu. Uprawa przebiega całkowicie 
bez użycia pestycydów oraz pod ciągłą kontrolą od 
momentu uprawy po gotowy produkt. 

 

 

 

 

Konsekwentna kontrola jakości! 
W LR najważniejsza jest jakość. 
Aby zagwarantować stałą jakość, 
LR posiada jedno z 

najnowocześniejszych, 
specjalistycznych laboratoriów 
badających suplementy diety. 
Przeprowadza się w nim ponad 
32.000 badań rocznie.  

Dodatkowo jakość w LR jest 
kontrolowana oraz 
certyfikowana przez 
najbardziej wymagające 

instytuty badawcze na rynku, np.: SGS INSTITUT FRESENIUS, IASC (Międzynarodowa Rada 
Naukowa ds. Aloesu) oraz Instytut Dermatest®. 

Nauka i badania! 
 

Badania naukowe to podstawa innowacyjnych koncepcji 
produktów. Dlatego LR inwestuje sporo czasu i pieniędzy, aby 
być zawsze na bieżąco z najnowszym stanem wiedzy i badań 
naukowych. Dla ochrony cennych wyników badań wiele 
nowych produktów LR oraz proces ich produkcji jest 
zgłaszanych do opatentowania. 
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Spytaj swojego Partnera LR 
o katalog Collection Health

SpiS treści

oczYSzczanie SkÓRY

SYSteM anti-age

ZAPACHY

zapachY dla pań

zapachY dla panÓw

PiELęgnACjA

pielęgnacja twaRzY

pielęgnacja ciaŁa

pielęgnacja antYbakteRYjna

pielęgnacja wŁoSÓw

PiELęgnACjA ALOE VERA

pielęgnacja aloe VeRa

PROgRAM AnTi-AgE
ZEiTgARd

pielęgnacja twaRzY

KOSMETYKi dO MAKijAżU

deluxe

colouRS

drodzy Klienci LR!

6 października 2015 podczas ceremonii Astra Award 
firma LR została uhonorowana statuetką „Firma Roku“. 
Tym samym Europejskie Stowarzyszenie Sprzedaży 
Bezpośredniej wyróżniło LR jako najlepsze europejskie 
przedsiębiorstwo sprzedaży bezpośredniej.
Kryteria wyboru to m.in. pozytywny rozwój postrzegania 
branży sprzedaży bezpośredniej, wzrost użyteczności 
społeczno-ekonomicznej oraz korzyści dla Klientów.

Wyróżnienie dla najlepszej firmy sprzedaży bezpośredniej

Czas to ogromna wartość w naszym pośpiesznym i zabieganym życiu. 
Pragniemy zatrzymać czas, odetchnąć i zrelaksować się. Regularny 
odpoczynek jest potrzebny, aby naładować akumulatory, zadbać o dobre 
samopoczucie i cieszyć się cennymi chwilami z rodziną i przyjaciółmi.

Również w kwestii pielęgnacji skóry często mamy wrażenie, że czas 
płynie zbyt szybko. Możemy skutecznie przeciwdziałać widocznym 
oznakom upływającego czasu ze specjalnym programem anti-age, 
który pomaga „zatrzymać czas“ dla naszej skóry. Kompleksowy system 
pielęgnacji anti-age ZEiTgARd to połączenie najnowszej technologii 
i doświadczenia w tworzeniu kosmetyków.

Kilka tygodni po premierze ZEITGARD 1 – systemu oczyszczania skóry, 
został wyczerpany cały planowany roczny nakład. Równie dużym 
powodzeniem cieszy się urządzenie anti-age ZEITGARD 2 ze specjalną 
technologią ciepła i zimna oraz linie kosmetyków pielęgnacyjnych 
ZEITGARD. Ty również dołącz do grona zadowolonych użytkowników 
ZEITGARD i zafunduj swojej skórze profesjonalną pielęgnację anti-age.

Oczywiście w ofercie posiadamy również wiele innych doskonałych 
produktów, takich jak pielęgnacja Aloe Vera, zapachy i kosmetyki. 
Z pewnością odkryjecie w tym katalogu coś dla siebie.

Życzę miłej lektury.

dr Thomas Stoffmehl
CEO, rzecznik zarządu
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Skuteczny,
innowacyjny
i profesjonalny program.

 

Kompleksowy program pielęgnacji anti-age ZEITGARD pomaga w prosty sposób 

dbać o młody wygląd skóry. Innowacyjny, całościowy koncept obejmuje 

profesjonalne zabiegi, które dotychczas znaliśmy z salonów kosmetycznych, 

a teraz są dostępne w wersji do użytku domowego.

Pierwszym etapem jest głębokie oczyszczanie twarzy za pomocą jednego 

przycisku urządzenia kosmetycznego. Następny krok to zabieg anti-aging 

z natychmiastowym, widocznym efektem. Nie zapomnij także o dopasowanej 

do swojego typu skóry, odżywczej pielęgnacji i ciesz się długotrwałymi 

rezultatami.

ZEITGARD to trzy proste kroki do pięknej, świeżej i młodo wyglądającej cery. 

Piękno jest w Twoich rękach – zatrzymaj czas dla swojej skóry.

                   3 proste kroki 
         do młodo wyglądającej skóry
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System oczyszczania ZEITGARD 
to pierwszy krok skutecznej, 
długotrwałej pielęgnacji anti-age.

ŁAGODNE I SKUTECZNE 
         oczyszczanie skóry

do skóry normalnej

do skóry wrażliwej

•   Mocne włókna szczoteczki z MICROSILVER dla 

głębokiego oczyszczania skóry

•    Idealnie dopasowany do programu 

oczyszczania, lekko pieniący się żel do mycia

•    Przetestowane przez Dermatest

•  Miękkie włókna z MICROSILVER

 dla promiennie czystej skóry

•   Opracowany z myślą o wrażliwej skórze, 

delikatny krem oczyszczający ze 

specjalnie dopasowaną formułą

•  Przetestowane przez Dermatest

•  Optymalne przygotowanie do kolejnych etapów 

pielęgnacji

•  Poprawa wyglądu skóry dzięki głębokiemu oczyszczaniu

•  Ujędrniona i optycznie wygładzona skóra dzięki funkcji 

masażu

•  Cera odzyskuje świeżość za sprawą mikrocyrkulacji krwi

Żel oczyszczający do skóry normalnej

ZEiTgARd OCZYSZCZAniE – ZESTAW

70036 200p

Kosmetyk oczyszczający

99,90 zł

73,90 zł
główka szczoteczki

Classic – do skóry normalnej

Krem oczyszczający do skóry wrażliwej

Soft – do skóry wrażliwej

w zeStawie TAniEj

Classic – do skóry normalnej

Urządzenie ZEITGARD 1
1 x kosmetyk oczyszczający

839,00 zł
73,90 zł

912,90 zł

70000   19p

70001   19p

70003   27p

70004   27p

ZEiTgARd 

839,00 zł
Suma cen poszczególnych produktów

Super cena za zestaw

· 125 ml

Soft – do skóry wrażliwej 70037 200p
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Redukcja zmarszczek
widoczna natychmiast*

Przy regularnym stosowaniu ZEiTgARd 2
może wyraźnie zmniejszać zmarszczki.
80% użytkowniczek potwierdza nawet
natychmiastowy, widoczny efekt*!

W połączeniu z dopasowanym do potrzeb skóry 
kosmetykiem anti-age, takim jak nawilżający 
bądź regenerujący żel-krem, można w sposób 
ukierunkowany i bezpośredni przeciwdziałać 
zmarszczkom i wiotczeniu skóry.

Dzięki wykorzystaniu w ZEITGARD 2 technologii 
termicznej (ciepła i zimna), substancje czynne 
o działaniu przeciwstarzeniowym są lepiej 
wchłaniane do głębszych warstw skóry oraz 
optymalnie przyswajane i mogą lepiej działać 
od wewnątrz.

Wszystko po to, aby skóra wyglądała młodziej, 
bardziej witalnie – po prostu pięknie.

*  Badanie przeprowadzone przez instytut Dermatest przy udziale 40 osób testujących 
produkt w lipcu i sierpniu 2015

Wyjątkowy system anti-age 
ZEITGARD zmniejsza zmarszczki 
i sprawia, że skóra wygląda młodziej*

•  95% osób testujących produkt zauważyło lepsze 

wchłanianie substancji czynnych dzięki 

zastosowaniu ZEITGARD 2

•  Ponad 90% wszystkich uczestników badania 

stwierdziło poprawę nawilżenia skóry

•  90% uczestników badania potwierdza zmianę 

elastyczności skóry

•  Ponad 80% osób potwierdza natychmiastowe, 

widoczne i wyczuwalne rezultaty

•  Ponad 75% osób potwierdza, że skóra wokół oczu 

wygląda znacznie młodziej
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30 ml    71000   76p

289,00 zł
(963,33 zł/100 ml)

50 ml    71001   65p

249,00 zł
(498,00 zł/100 ml)

50 ml    71002   65p

249,00 zł
(498,00 zł/100 ml)

71008   110p

Suma cen poszczególnych produktów 538,00 zł

Super cena za zestaw 479,00 zł

289,00 zł
249,00 zł

71009   110p

289,00 zł
249,00 zł

71006   450p

1.099,00 zł
289,00 zł
249,00 zł

Suma cen poszczególnych produktów 1.637,00 zł

Super cena za zestaw 1.259,00 zł

71007   450p

1.099,00 zł
289,00 zł
249,00 zł

… i jedno rozwiązanie:  
        system anti-age ZEITGARD

   Jest wiele oznak 
  starzenia się skóry…

Zmarszczki na czole

“Lwia zmarszczka“ 
(glabella)

Worki pod oczami

„Kurze łapki“ 
(linie periorbitalne)

Bruzda nosowo-
wargowa

Zmarszczki na szyi

Zmarszczki wokół ust

lub

w zeStawie TAniEj w zeStawie TAniEj

01 |  ZEiTgARd AnTi-AgE  
SERUM POd OCZY

•  Skoncentrowane serum pod oczy
•   Nawilża i odpręża skórę wokół 

oczu i wygładza drobne linie
•   Z innowacyjnym kompleksem 

substancji czynnych z Patch H2O 
oraz Ultra Filling Spheres

03 |  ZEiTgARd AnTi-AgE
nAWiLżAjĄCY KREM-żEL
•  Odżywczy krem definiujący kontury 

– odpowiedni już dla młodej skóry
•   Wzmocnienie konturu twarzy, 

równomierny wygląd skóry
•   Innowacyjny, aktywny kompleks: 

Patch H2O + Ultra Filling Spheres

02 |  ZEiTgARd AnTi-AgE 
REgEnERUjĄCY KREM-żEL

•  Specjalny krem ujędrniający 
kontury twarzy, odpowiedni                   
dla skóry dojrzałej

•   Wyraźnie redukuje głębokość 
zmarszczek, skóra sprawia 
wrażenie „wypełnionej“ oraz 
odmłodzonej

•   Innowacyjny, aktywny kompleks: 
Patch H2O + Ultra Filling Spheres

ZEiTgARd AnTi-AgE
ZESTAW nAWiLżAniE
ZEITGARD 2
serum pod oczy
krem-żel nawilżający

ZEiTgARd AnTi-AgE
ZESTAW REgEnERACjA
ZEITGARD 2
serum pod oczy
krem-żel regenerujący

ZEiTgARd nAWiLżAniE
ZESTAW UZUPEŁniAjĄCY
serum pod oczy
krem-żel nawilżający

ZEiTgARd REgEnERACjA
ZESTAW UZUPEŁniAjĄCY
serum pod oczy
krem-żel regenerujący

01 | Serum pod oczy

03 | nawilżający krem-żel

02 | Regenerujący krem-żel



125 ml    28181   14p

53,90 zł
(43,12 zł/100 ml) 50 ml    28182   32p

119,00 zł
(238,00 zł/100 ml)

50 ml    28183   38p

139,00 zł
(278,00 zł/100 ml)
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28188  54p
119,00 zł
139,00 zł

Suma cen poszczególnych produktów 258,00 zł

Super cena za zestaw 239,00 zł

Bogata formuła przeciwko oznakom
przedwczesnego starzenia się skóry
Luksusowa pielęgnacja, w której połączono złoto i proteiny jedwabiu. Złoto stanowi idealną ochronę 

UVA, natomiast jedwab może w znacznym stopniu przyczyniać się do produkcji kolagenu w skórze, 

a tym samym do jej regeneracji.

Uzupełnieniem obu zabiegów pielęgnacyjnych 

z urządzeniem kosmetycznym ZEITGARD jest 

dopasowana do indywidualnych potrzeb, odżywcza 

pielęgnacja, która długotrwale dba o piękną cerę.

Piękno jest w Twoich rękach. Zadbaj o nie z ZEITGARD.

w zeStawie TAniEj

Skuteczna i długotrwała
pielęgnacja skóry twarzy

TOniK dO TWARZY
•  Oczyszcza i odświeża 
•  Zawiera nanozłoto i proteiny 
 jedwabiu jako ochronę UVA przed 
 przedwczesnym starzeniem się
•  Odpowiedni również do skóry 
 mieszanej

KREM nA dZiEŃ
•  Jedwabista, luksusowa tekstura
•  Pozostawia skórę wypielęgnowaną 
 i zadbaną przez cały dzień
•  Nanozłoto i proteiny jedwabiu jako 
 ochrona UVA przed przedwczesnym 
 starzeniem się skóry
• Ze specjalnym kompleksem 
 Aglycal®, peptydami TIMP® oraz 
 Uvinul A plus®*

KREM nA nOC
•  Luksusowy krem pielęgnuje 
 i regeneruje skórę w nocy
• Nanozłoto i proteiny jedwabiu jako
 ochrona UVA przed przedwczesnym
 starzeniem się skóry
•  Zawiera peptydy TIMP® oraz aktywną 
 substancję przeciwzmarszczkową 
 SYN®-COLL dla ochrony przed 
 szkodliwym wpływem światła 

nAnOgOLd ZESTAW
Krem na dzień · 50 ml
Krem na noc · 50 ml



50 ml    28304   43p

159,00 zł
(318,00 zł/100 ml)

30 ml    28306   32p

119,00 zł
(396,67 zł/100 ml)

50 ml    28303   38p

139,00 zł
(278,00 zł/100 ml)

125 ml    28302   14p

53,90 zł
(43,12 zł/100 ml)

30 ml    28307   43p

159,00 zł
(530,00 zł/100 ml)

50 ml    28308   32p

119,00 zł
(238,00 zł/100 ml)

30 ml    28305   49p

179,00 zł
(596,67 zł/100 ml)

28300   84p
139,00 zł
159,00 zł
119,00 zł

Suma cen poszczególnych produktów 417,00 zł

Super cena za zestaw 359,00 zł
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Luksusowa pielęgnacja dzięki nowoczesnemu połączeniu substancji 

czynnych na bazie diamentów z bogatą, odżywczą teksturą 

i skutecznymi składnikami anti-age, które pomagają wzmacniać 

i chronić skórę przed wpływem czynników zewnętrznych.

  

Luksusowa pielęgnacja 
dla dojrzałej, wymagającej skóry

* Rekomendujemy długotrwałe stosowanie.

w zeStawie TAniEj

01 | KREM nA nOC
•  Przeciwzmarszczkowy krem na noc 
•  Z cennymi olejkami i specjalnymi 

substancjami 
przeciwzmarszczkowymi

•  Pomaga optycznie redukować 
zmarszczki*

02 | KREM POd OCZY
•  Delikatna pielęgnacja skóry                       

wokół oczu
•   Pomaga niwelować cienie i worki 

pod oczami
•  Optycznie redukuje zmarszczki*

03 | KREM nA dZiEŃ
•  Jedwabista, delikatna tekstura
•  Redukuje optycznie zmarszczki*, 
 skóra jest wyczuwalnie wzmocniona
•  Substancja anti-aging Detoxiquin 
 zapobiega przedwczesnemu starzeniu 
 skóry i wspiera regenerację komórek 
•  Innowacyjny heksapeptyd przyczynia 
 się do ochrony skóry przed wolnymi 
 rodnikami

BEAUTY diAMOndS ZESTAW
Krem na dzień · 50 ml
Krem na noc · 50 ml
Krem pod oczy · 30 ml

04 | TOniK
•  Odświeżający i nawilżający tonik
•  Również do skóry mieszanej
•  Oczyszcza i odświeża skórę

05 | inTEnSYWnY KREM
•  Odżywczy, intensywnie pielęgnujący 
 krem, który rozpieszcza skórę
•  Połączenie ceramidów 
 i mikrokapsułek z kwasem 
 hialuronowym (Hyaluronic Filling 
 Spheres®) redukuje optycznie 
 zmarszczki* 
•  Cenne olejki czynią skórę aksamitnie 
 miękką

06 | KREM dO SZYi i dEKOLTU
•  Lekki i delikatny krem do szyi i dekoltu
• Pomaga optycznie wzmacniać 
 i ujędrniać* skórę, czyni ją aksamitnie 
 miękką
•  Ekskluzywna formuła substancji 
 czynnych z lipopeptydami i ekstraktem 
 z kigelii, które przyczyniają się 
 do wzmocnienia i zwiększenia 
 elastyczności skóry

07 | inTEnSYWnE SERUM
•  Serum przeciwzmarszczkowe 
•  Optycznie redukuje zmarszczki*
•  Substancja anti-aging Detoxiquin 
 zapobiega przedwczesnemu starzeniu 
 skóry i wspiera regenerację komórek
•  Zawarty koktajl lipo-witaminowy to 
 dodatkowa porcja nawilżenia
•  Innowacyjny heksapeptyd przyczynia 
 się do ochrony skóry przed wolnymi
 rodnikami
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30 ml    28091   22p

79,90 zł
(266,33 zł/100 ml)

28235   43p

159,00 zł

15 ml    28236   38p

139,00 zł
(926,67 zł/100 ml)

50 ml    28231   54p

189,00 zł
(378,00 zł/100 ml)

30 ml    28230   76p

279,00 zł
(930,00 zł/100 ml)

28238   123p

Suma cen poszczególnych produktów 766,00 zł

Super cena za zestaw 639,00 zł

189,00 zł
279,00 zł

139,00 zł

159,00 zł

w zeStawie TAniEj

SEROX ZESTAW
Krem Intensive Result ·  50 ml
Serum Instant Result ·  30 ml
Preparat do pielęgnacji  
przeciwzmarszczkowej ·  15 ml
Profesjonalne płatki  
pod oczy ·  4 komplety

Intensywny zastrzyk świeżości
dla Niej i dla Niego
Lekki krem natychmiast przywraca świeżość zmęczonej i spragnionej energii 

skórze. Idealnie sprawdzi się również w ciągu dnia. Połączenie substancji 

takich jak Reductine®, kwas hialuronowy, wyciąg z morskich alg oraz miks 

siedmiu ekstraktów ziołowych doskonale nawilża skórę oraz zapewnia jej 

więcej witalności i elastyczności na cały dzień.

Uniwersalna 
pielęgnacja dla 
kobiet i mężczyzn

POWERLiFT
KREM dO TWARZY
•  Lekka emulsja do twarzy
•  Głęboko nawilża, odżywia 
 i wzmacnia, dodaje witalności, 
 energii i elastyczności
•  Dzięki zawartości peptydów z owsa, 
 kwasu hialuronowego, ekstraktu 
 z alg i 7 ziół nawilża, wygładza 
 i działa przeciwzmarszczkowo
•  Odpowiedni również do pielęgnacji 
 męskiej cery

01 | PROFESjOnALnE PŁATKi                       
POd OCZY
•  Profesjonalne płatki pod oczy w jakości 
 salonu kosmetycznego
•  Intensywnie nawilżają wrażliwą skórę 
 pod oczami
•  Składają się z liofilizowanego kolagenu, 
 który należy nasączyć w roztworze 
 składników aktywnych 
•  Roztwór zawiera substancje aktywne: 
 Argireline®, Gatuline Expression® 
 i kwas hialuronowy, które pomagają 
 zredukować głębokość zmarszczek
 4 x 2 płatki

02 | PREPARAT dO PiELęgnACji 
PRZECiWZMARSZCZKOWEj
•  Intensywny koncentrat do stosowania 
 punktowego na zmarszczki mimiczne
•  Stosować na drobne zmarszczki 
 wokół ust, oczu i na czole
•  Skuteczne składniki: Argireline®, 
 Gatuline Expression®, Dynalift® 
 i kwas hialuronowy pomagają 
 redukować głębokość zmarszczek
•   Szybko się wchłania i wykazuje 
 pozytywne działanie przy regularnym 
 stosowaniu

03 | KREM inTEnSiVE RESULT
•  Krem z innowacyjną formułą anti-aging
•  Zawiera skuteczne składniki 
 Argireline®, Ameliox®, Ultra Filling 
 Spheres® dla bardziej elastycznej, 
 gładszej i świeżo wyglądającej skóry
•  Kompleks aktywnych substancji 
 przeciwzmarszczkowych przeciwdziała 
 drobnym i głębokim zmarszczkom oraz 
 zapewnia długotrwałe nawilżenie 
•   Doskonale współgra z serum Instant 

Result z linii Serox

04 | SERUM inSTAnT RESULT
•  Intensywna formuła serum 
 o jedwabistej konsystencji
•  Zawiera skuteczne składniki 
 Argireline®, Ameliox® i Polylift® 
 dla redukcji głębokości zmarszczek
•  Działanie relaksujące i nawilżające 
 dla wygładzenia i poprawy wyglądu 
 skóry
•  Doskonale współgra z kremem  
 Intensive Result 

Wyjątkowe, perfekcyjne dopasowane połączenie substancji czynnych: Argireline®, Ameliox® 

oraz Hyaluronic Spheres® zapewnia wyraźnie więcej elastyczności i dodatkowo wspomaga 

ukierunkowaną redukcję drobnych zmarszczek mimicznych w okolicy oczu, czoła i nosa. 

Kompozycja substancji czynnych
do punktowego stosowania
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PL: eigene Seite (Promi)

Plati 
num
dAiLY CARE

Dobry krem jest jak skuteczna obrona 

przed negatywnymi czynnikami 

zewnętrznymi. Idealnie zgrana ze skórą 

pielęgnacja poprawi jej elastyczność 

oraz zredukuje oznaki zmęczenia 

i upływu czasu. Perfekcyjnie zadba 

o Ciebie, podczas gdy Ty możesz dbać 

o swoich najbliższych. Właśnie taka 

jest mistrzowska pielęgnacja PLATINUM 

dla mężczyzn.

Platinum Matrix-em® wzmacnia syntezę 

kolagenu, woda z lodowca alpejskiego 

i kwas hialuronowy nawilżają, a ekstrakt 

z kaktusa i witamina E łagodzą 

podrażnienia po goleniu. Jednak to nie 

efektowne nazwy składników są 

najważniejsze, lecz skuteczne działanie 

potwierdzone przez badania i certyfikat 

BSB 2010 – trzecie miejsce w kategorii 

„Innowacyjne produkty kosmetyczne”.

 

Poleca Krzysztof Ignaczak

28469   53p
139,00 zł

99,90 zł

Suma cen poszczególnych produktów 238,90 zł

Super cena za zestaw 219,00 zł

w zeStawie TAniEj

PLATinUM ZESTAW
Krem przeciwstarzeniowy 50 ml 
Krem pod oczy 30 ml

19 Zeitgard |

50 ml    28440   38p

139,00 zł
(278,00 zł/100 ml)

30 ml    28443   27p

99,90 zł
(333,00 zł/100 ml)

30 ml    28441   27p

99,90 zł
(333,00 zł/100 ml)

30 ml    28442   27p

99,90 zł
(333,00 zł/100 ml)

Specjalna pielęgnacja
męskiej cery
Troska o dobry wygląd już od dawna nie jest wyłącznie domeną kobiet. 

Również panowie coraz bardziej doceniają profesjonalną pielęgnację. 

Opracowana specjalnie z myślą o potrzebach męskiej skóry formuła kremów 

Platinum szybko się wchłania, intensywnie nawilża i skutecznie pielęgnuje. 

KREM PRZECiWSTARZEniOWY
•  Lekki, szybko wchłaniający 
 się krem do twarzy
•  Nawilża i odświeża
•  Wspiera elastyczność skóry 
 i pomaga zapobiegać oznakom 
 starzenia się skóry
•  Łagodzi podrażnioną skórę 
 po goleniu
•  Zawiera mikrokapsułki z wodą 
 z lodowca, ekstrakt z kaktusa, kwas 
 hialuronowy oraz witaminę E

EKSPRESOWY, CHŁOdZĄCY 
KREM POd OCZY
•  Lekki, szybko wchłaniający się 
 krem pod oczy
•  Nawilża i odświeża
•  Pomaga zniwelować cienie pod 
 oczami i drobne zmarszczki 
•  Zawiera Lumin-Eye®, ekstrakt 
 z zielonej kawy i kwas hialuronowy

EKSPRESOWY KREM 
EnERgiZUjĄCY
•  Lekko brązujący i szybko 
 wchłaniający się krem do twarzy
•  Nawilża i odświeża
•  Stymuluje skórę i zapewnia świeży 
 wygląd
•  Zawiera witaminę E i DHA Plus® 
 dla delikatnego, równomiernego 
 efektu opalenizny

EKSPRESOWY KREM MATUjĄCY
•  Lekko matujący i szybko wchłaniający się 
 krem do twarzy
•  Nawilża skórę
•  Skóra odzyskuje równomierny, gładki 
 wygląd i aksamitną miękkość
•  Zawiera Evermat™, który zapobiega 
 nieestetycznemu błyszczeniu, 
 nie wysuszając skóry
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EAU dE PARFUM
50 ml    30330-1   38p

149,00 zł

EAU dE PARFUM
50 ml    30330-2   38p

149,00 zł

EAU dE PARFUM
50 ml    30330-3   38p

149,00 zł

21 

30334   84p

Suma cen poszczególnych produktów 447,00 zł

Super cena za zestaw 385,00 zł

lightning collection: 
esencje życia 

Najwyższej jakości kryształki posiadają pieczęć
„Crystals from Swarovski®”. Ten znak gwarantuje
autentyczność kryształków Swarovskiego®.

Emma Heming-Willis prezentuje nową kolekcję zapachów Lightning.
Trzy wyjątkowe kompozycje wyrażają niezapomniane emocje i momenty 
w życiu każdej z nas. Magiczną moc przyciągania zapachów podkreśla 
niezwykły blask kryształków Swarovskiego®.

w zeStawie TAniEjESSEnCE OF MARinE ESSEnCE OF ROSEESSEnCE OF AMBER

LigHTning ZESTAW
Essence of marine, Eau de Parfum 
Essence of rose, Eau de Parfum
Essence of amber, Eau de Parfum

Zapachy dla pań |

Esencja energii i radości ukryta w kompozycji ziaren 
tonka, wanilii, paczuli, wiśni, mandarynki, 
bergamotki, kwiatów pomarańczy i róży.

orientalny · pudrowy · uwodzicielski

Przejrzysta świeżość i magia 
wyjątkowych chwil. Bergamotka, nuty 
cytrusowe i wodne, konwalia, ylang-
ylang, sandałowiec i cedr. 

Piękno romantycznych momentów 
zaczarowane w zmysłowej esencji róży, 
piżma i jaśminu.

wodny · kwiatowy · inspirujący kwiatowy · owocowy · zmysłowy
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50 ml   3630   40p

149,00 zł 200 ml   30410   23p

82,90 zł
(41,45 zł/100 ml)

200 ml   3632   19p

69,90 zł
(34,95 zł/100 ml)

Suma cen poszczególnych produktów 301,80 zł

Super cena za zestaw 269,00 zł

30411   65p 

23 

50 ml    30120   38p

149,00 zł 200 ml    30125   22p

82,90 zł
(41,45 zł/100 ml)

200 ml    30124   18p

69,90 zł
(34,95 zł/100 ml)

Suma cen poszczególnych produktów 301,80 zł

Super cena za zestaw 269,00 zł

30126   63p

„Zainspirowany moją miłością 
do Emmy“

romantyczne 
wyznanie uczuć 
od bruce’a willisa

Prezentuje Emma Heming-Willis

Ten zapach to pełne namiętności, 

wyjątkowe wyznanie miłosne. 

Bukiet białych kwiatów i powiew 

świeżych owoców cytrusowych 

otoczy Cię zmysłową aurą wdzięku 

i radości życia. drzewo sandałowe 

i piżmo sprawiają, że zapach jest 

ciepły i romantyczny.

Jak prawdziwa miłość!

w zeStawie TAniEj

LOVingLY BY BRUCE WiLLiS  
ZESTAW 
Eau de Parfum, Perfumowane mleczko 
do ciała, Perfumowany żel pod prysznic

EAU dE PARFUM PERFUMOWAnE 
MLECZKO dO CiAŁA

PERFUMOWAnY 
żEL POd PRYSZniC

w zeStawie TAniEj

CRiSTinA FERREiRA ZESTAW 
Eau de Parfum, żel pod prysznic, 
mleczko do ciała

EAU dE PARFUM PERFUMOWAnE 
MLECZKO dO CiAŁA

PERFUMOWAnY 
żEL POd PRYSZniC

Urzekaj naturalnym 
wdziękiem jak 
cristina Ferreira

Urok osobisty, naturalność i niezwykle 

sympatyczny styl bycia to sekret 

popularności Cristiny Ferreira. 

Zapach „MEU“ („mój“) powstał jako osobisty 

prezent dla fanów portugalskiej gwiazdy. 

Stylowe połączenie słodkiej, owocowej 

bergamotki, eleganckiej róży, ciepłej wanilii 

i kuszącej nuty paczuli wyzwala pokłady 

energii i radości życia.

Zapachy dla pań |
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50 ml    30200   38p

149,00 zł
200 ml    30201   22p

82,90 zł
(41,45 zł/100 ml)

200 ml    30202   18p

69,90 zł
(34,95 zł/100 ml)

25 

30203   
62p

Suma cen poszczególnych produktów 301,80 zł

Super cena za zestaw 269,00 zł

30230   
63p

Suma cen poszczególnych produktów 298,00 zł

Super cena za zestaw 269,00 zł

25 

Zapach uszyty na twoją miarę:
sygnowany przez projektanta
guido kretschmera

Linia zapachowa dla mężczyzn sygnowana 
przez Guido Kretschmera na stronie 41

Detal ma znaczenie: 
każdy flakon w stylowym, 
kunsztownym pudełku, 
wyścielonym elegancką 
satyną i opatrzonym 
cytatem projektanta.

„trzeba lubić ludzi, umieć 
się w nich wczuć, 
poruszać ich swoją modą. 
tak samo jest z dobrymi 
perfumami. Mają nie tylko 
uwodzić, lecz również 
poruszać“.

Projektant mody Guido Maria Kretschmer od lat tworzy kobiece i męskie kreacje. Jednak jak sam podkreśla, 

perfekcyjny styl to nie tylko kwestia ubioru, lecz również odzwierciedlający osobowość zapach. Stąd powstał 

pomysł stworzenia kolekcji perfum. Podobnie jak stroje projektanta, również jego kreacje zapachowe są 

niezwykle eleganckie, przemyślane w najmniejszym calu, po prostu stworzone na czerwony dywan. 

Zapach dla kobiet to niepowtarzalna kompozycja, która łączy subtelny, kobiecy wdzięk z ponadczasową 

elegancją. Harmonijna symfonia urzeka pięknem od pierwszego momentu aż po ostanie nuty głębi. 

Cudowny bukiet zapachów mandarynki, róży i wanilii otuli Cię uwodzicielską i ciepłą aurą.

EAU dE PARFUM

wYbieRz SwÓj ZESTAW

g. M. KRETSCHMER ZESTAW dLA niEj
Eau de Parfum for Women,
mleczko do ciała, żel pod prysznic

g. M. KRETSCHMER ZESTAW
Eau de Parfum for Women,
Eau de Parfum for Men

PERFUMOWAnE 
MLECZKO dO CiAŁA

PERFUMOWAnY 
żEL POd PRYSZniC

Zapachy dla pań |
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200 ml    30180   22p

82,90 zł
(41,45 zł/100 ml)

200 ml    30102   18p

69,90 zł
(34,95 zł/100 ml)

50 ml    30100   32p

119,00 zł
Suma cen poszczególnych produktów 271,80 zł

Super cena za zestaw 249,00 zł

30181   56p

27 

200 ml   3663   19p

69,90 zł
(34,95 zł/100 ml)

200 ml   30390   23p

82,90 zł
(41,45 zł/100 ml)

100 ml   3661   20p

73,90 zł

10 ml   3664   27p

99,90 zł
(999,00 zł/100 ml)

Suma cen poszczególnych produktów 271,80 zł

Super cena za zestaw 249,00 zł

30391   59p 

50 ml   3660   34p   

119,00 zł

czar i blask 
supermodelki

Zapachy dla pań |

cudowna lekkość
       i niezwykła energia

w zeStawie TAniEj

KAROLinA 
BY KAROLinA KURKOVA ZESTAW
Eau de Parfum, Mleczko do ciała, 
Żel pod prysznic

EAU dE PARFUM MLECZKO dO CiAŁA żEL POd PRYSZniC

Zapach jak promienie słońca otacza Cię aurą lekkości, inspiracji 

i energii. Świeży, zielony akord napotyka różowy pieprz, a nuty 

różane łączą się z delikatną wonią fiołka, wanilii i kaszmiru. 

Subtelna, kwiatowa kompozycja inspiruje jak wschód słońca.

Nominowany do:

Pozwól się oczarować kwiatami jaśminu i tuberozy z ciepłym akordem 

wanilii. Odrobina słodkiego miodu kusi zmysły. Zapach prosto ze 

światowych pokazów mody, pełen blasku i splendoru. Ta wyjątkowa 

kompozycja to ukłon w stronę ojczyzny top modelki Karoliny Kurkovej.

EAU dE PARFUM

KREMOWY żEL 
POd PRYSZniC

MLECZKO 
dO CiAŁA

SPRAY 
dO CiAŁA

PERFUMY W KULCE

w zeStawie TAniEj

KAROLinA KURKOVA  
ZESTAW 
Eau de Parfum, Połyskujące mleczko 
do ciała, Kremowy żel pod prysznic
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200 ml   30400   18p

65,90 zł
(32,95 zł/100 ml)

 
50 ml   3400   28p

99,90 zł

 
50 ml   2813   28p

99,90 zł 200 ml   30370   28p

99,90 zł
(49,95 zł/100 ml)

30401   34p 

Suma cen poszczególnych produktów 165,80 zł

Super cena za zestaw 145,00 zł

30371   43p 

Suma cen poszczególnych produktów 199,80 zł

Super cena za zestaw 179,00 zł

29 

30154   37p

Suma cen poszczególnych produktów 165,80 zł

Super cena za zestaw 145,00 zł

200 ml    30151   17p

65,90 zł
(32,95 zł/100 ml)

50 ml    30150   27p

99,90 zł

Zapachy dla pań |

w zeStawie TAniEj w zeStawie TAniEj

orientalna 
pokusa
Fascynujący czar orientu. 

Harem powstał dzięki 

porywającej kombinacji 

soczystej mandarynki 

i apetycznie słodkiego 

karmelu czekolado wego. 

Upajający jaśmin i silna woń 

paczuli dopełniają tę kuszącą 

kreację zapachową.

klasyczny 
wdzięk
Femme Noblesse to kobieta, 

która fascynuje eleganckimi 

detalami. Zapach prezentuje 

się stylowo i uwodzicielsko za 

sprawą niezwykłej kompozycji 

kwiatów pomarańczy, róży 

i wanilii.

HAREM ZESTAW 
Eau de Parfum, Perfumowane mleczko do ciała

PERFUMOWAnE 
MLECZKO dO CiAŁA

EAU dE PARFUM

FEMME nOBLESSE BY LR ZESTAW 
Eau de Parfum, Perfumowany krem do ciała

EAU dE PARFUM PERFUMOWAnY 
KREM dO CiAŁA

piękno,
które uwodzi 
zmysły

Nowoczesna interpretacja 

kobiecości: elegancja, lekkość 

i intrygująca zmysłowość. 

Sensual Grace to fascynująca 

kompozycja z różą, wanilią, 

zmysłową ambrą i cenną, 

aromatyczną nutą gourmand, 

która przeniesie Cię do świata 

marzeń oraz podkreśli kobiecy 

wdzięk.

PERFUMOWAnY 
KREM dO CiAŁA

EAU dE PARFUM

w zeStawie TAniEj

SEnSUAL gRACE ZESTAW
Eau de Parfum, krem do ciała
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30431   34p 

Super cena za zestaw 145,00 zł
Suma cen poszczególnych produktów 165,80 zł

200 ml   30430   18p

65,90 zł
(32,95 zł/100 ml)

 
50 ml   3650   28p

99,90 zł

3267   34p 

Super cena za zestaw 145,00 zł
Suma cen poszczególnych produktów 165,80 zł

200 ml   3253   18p

65,90 zł
(32,95 zł/100 ml)

 
50 ml   3250   28p

99,90 zł

31 

30381   34p 

Suma cen poszczególnych produktów 165,80 zł

Super cena za zestaw 145,00 zł
200 ml   30380   18p

65,90 zł
(32,95 zł/100 ml)

 
50 ml   3407   28p

99,90 zł

Zapachy dla pań |

cudownie 
owocowy

Heart & Soul to symbol pewnej 

siebie kobiecości. Inspirujący 

i pełen pasji. Owocowo-zmysłowy 

koktajl zapachów: czarnej

porzeczki, czerwonej śliwki, róży 

i wanilii nadaje niezwykłego uroku.

w zeStawie TAniEj

HEART & SOUL ZESTAW 
Eau de Parfum, Perfumowane mleczko do ciała

PERFUMOWAnE 
MLECZKO dO CiAŁA

EAU dE PARFUM

w zeStawie TAniEj

inspirująco 
świeży

Jej gorący temperament sprawia, że wszystkie drzwi stoją 

przed nią otworem. Wyjątkowa kreacja tętni energią dzięki 

pobudzającym owocom cytrusowym i emanuje zmysłowością 

dzięki romantycznym różom, cennemu ylang-ylang 

oraz ciepłej nucie cedru.

ROCKin‘ ROMAnCE ZESTAW
Eau de Parfum, Perfumowane mleczko do ciała

Lekki 
i zmysłowy
Urzekająca powściągliwość przemienia się 

w pewną siebie zmysłowość. Pseudonym 

oczarowuje tajemniczą, kobiecą kompozycją 

nut brzoskwini, przejrzystej lilii wodnej 

i upajającego fiołka oraz drzewa 

sandałowego.

top 
seller

WOdA PERFUMOWAnA –
nAjBARdZiEj ZMYSŁOWY
dOdATEK
Zapachy tworzą nieprzemijające wspomnienia. 

Zapach pozostaje w pamięci, decyduje 

o wrażeniu i należy do naszych najważniejszych 

dodatków. Tworzy aurę, w której dziewczyna 

czuje się kobietą, a kobieta ikoną stylu. 

Pierwszy kontakt ze skórą jest decydujący: 

powstaje indywidualny zapach, wizytówka 

każdej kobiety. Nie sposób zapomnieć tego 

wrażenia, ono powraca nawet wtedy, gdy 

zamkniemy oczy. Kobieta przechodzi, a jej aura 

pozostaje – na zawsze.

PERFUMOWAnE 
MLECZKO dO CiAŁA

EAU dE PARFUM

w zeStawie TAniEj

PSEUdOnYM ZESTAW 
Eau de Parfum, Perfumowane mleczko do ciała

PERFUMOWAnE 
MLECZKO dO CiAŁA

EAU dE PARFUM
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50 ml   3566   28p

99,90 zł

 
50 ml   3565   28p

99,90 zł

 
50 ml   3567   28p

99,90 zł

33 

200 ml   30420   17p

65,90 zł
(32,95 zł/100 ml)

 
50 ml   3322   28p

99,90 zł

30421   34p 

Suma cen poszczególnych produktów 165,80 zł

Super cena za zestaw 145,00 zł

Zapachy dla pań |

beauty, Style czy glamour?
wybierz swój styl
3 style, 3 zapachy

Zapach dla kobiety pewnej siebie, 

ceniącej klasyczny styl. Elegancka 

kompozycja nut zielonego 

jabłka, ambry i wanilii wyraża 

zdecydowanie, styl i zmysłowe 

ciepło.

Eau de StyleEau de Beauté
Zapach pełen radości życia 

i temperamentu. Słodkie kwiaty 

pomarańczy, jaśmin i ambra 

emanują kobiecym wdziękiem 

i upajającą zmysłowością.

Eau de Glamour
Nie sposób mu się oprzeć: 

zapach dla kobiet pełnych 

glamour, lubiących odrobinę 

ekstrawagancji. Uwodzicielski 

koktajl z dziką maliną, arabskim 

jaśminem i paczulą.

EAU dE PARFUM EAU dE PARFUM EAU dE PARFUM

twój świat
twój wybieg mody
Swoim urokiem i tym zapachem możesz podbić cały świat. Nie może go 

zabraknąć w Twojej torebce! Mieszanka nut soczyście świeżej mandarynki, 

romantycznej róży, uwodzicielskiego jaśminu oraz piżma.

PERFUMOWAnE 
MLECZKO dO CiAŁA

EAU dE PARFUM

w zeStawie TAniEj

BEAUTYQUEEn ZESTAW  
Eau de Parfum, Mleczko do ciała
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0201

03 04

05 06

EAU dE PARFUM
50 ml | 3295-06   16p  

59,90 zł

EAU dE PARFUM 
50 ml | 3295-23   16p  

59,90 zł

EAU dE PARFUM
50 ml | 3295-26   16p  

59,90 zł

EAU dE PARFUM
50 ml | 3295-20   16p

59,90 zł

EAU dE PARFUM 
50 ml | 3295-24   16p  

59,90 zł

EAU dE PARFUM
50 ml | 3295-27   16p  

59,90 zł

EAU 
DE PARFUM

59,90 zł

lr classics – 
ikony współcZesnego stylu
Aby zostać klasykiem LR, trzeba mieć talent i wytrwałość. LR Classics to ekskluzywny klub klasycznych zapachów, które nigdy nie 

wychodzą z mody. Zapachy idealnie nas „ubierają“, to również dobry temat do nawiązania rozmowy. Są bezpośrednie 

i nieskomplikowane. Kolejny jasny atut: 50 ml kosztuje tylko 59,90 zł.

lr classics –
fascynująca różnorodność
Zapach to kwestia upodobań. Czasem jest miłością już od chwili, w której go poznajemy, a czasem uczuciem, które potrzebuje czasu, 

aby rozkwitnąć. Aby odnaleźć swój zapach, trzeba go wypróbować. Jednak testujmy zapachy po kolei i nie więcej niż kilka za jednym 

razem. Jeśli ciężko jest Ci się zdecydować, wcale nie musisz tego robić! W końcu zapach to Twój dodatek, a przecież nie zakłada się 

tego samego naszyjnika do każdego stroju. Postaw na różnorodność, przy tak korzystnych cenach to idealny pomysł!

eau de parfum – 
    niewidzialna siła 
przyciągania

LR Classics wariant HAWAii

Wspomnienie wakacyjnej miłości. Egzotyczna kompozycja 
z nutami cynamonu, heliotropu, wanilii i fasoli tonka.

LR Classics wariant SAnTORini

Przywodzi na myśl fascynujący wschód słońca.  
Urzeka nutami frezji, jaśminu i piżma.

LR Classics wariant AnTigUA

Jak gorące pocałunki na białej plaży. Symfonia kwiatowa 
z nutami róży, irysa, fiołka i jaśminu.

LR Classics wariant MARBELLA

Pełna wdzięku pokusa i prawdziwy luksus. Pomarańcza, 
róża i jaśmin łączą się z cenną paczulą.

LR Classics wariant WALEnCjA
Beztroska radość życia i śródziemnomorska atmosfera. 
Inspirujący zapach z owocami cytrusowymi, nutami 
kwiatowymi i upajającym piżmem. 

LR Classics wariant LOS AngELES

Zapach pełen glamour, tętniący życiem. Energetyzujący, 
orzeźwiający koktajl zapachowy z porzeczką, konwalią, 
wanilią i szczyptą różowego pieprzu.
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50 ml    30095   27p

99,90 zł 200 ml    30096   17p

65,90 zł
(32,95 zł/100 ml)

30097   34p

Suma cen poszczególnych produktów 165,80 zł

Super cena za zestaw 145,00 zł
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50 ml    30260   27p

99,90 zł
200 ml    30262   17p

65,90 zł
(32,95 zł/100 ml)

50 ml    30270   27p

99,90 zł
100 ml    30271   17p

65,90 zł
200 ml    30272   14p

53,90 zł
(26,95 zł/100 ml)

30264   
34p

Suma cen poszczególnych produktów 165,80 zł

Super cena za zestaw 145,00 zł

30273   
34p

Suma cen poszczególnych produktów 153,80 zł

Super cena za zestaw 145,00 zł

30274   
34p

Suma cen poszczególnych produktów 165,80 zł

Super cena za zestaw 145,00 zł
30280   

42p

Suma cen poszczególnych produktów 199,80 zł

Super cena za zestaw 179,00 zł

Brilliant Look:
wydobądź swój blask

Odważna, inspirująca, naturalna i romantyczna. 
Eksplozja owocowej bergamotki, kwiatów pomarańczy, 
jaśminu i upajającej paczuli wyraża nowoczesny, kobiecy styl. 
Idealna propozycja na wielkie wyjście.

Affair Luxe:
elektryzujące, 
zmysłowe, wyraziste.

w zeStawie TAniEj

For women: uwodzicielski, kobiecy 

zapach kusi frezją, kwiatami 

pomarańczy, gardenią i paczulą.

For men: wyrazisty, męski zapach to 

pełna energii fuzja mięty, lawendy, 

ambry i bobu tonka.

wYbieRz SwÓj ZESTAW

EAU dE PARFUM PERFUMOWAnE 
MLECZKO dO CiAŁA

BRiLLiAnT LOOK ZESTAW
Eau de Parfum, mleczko do ciała

AFFAiR LUXE ZESTAW dLA niEj
Eau de Parfum, mleczko do ciała

AFFAiR LUXE ZESTAW dLA niEgO i
Eau de Parfum,  
Szampon do włosów i ciała

AFFAiR LUXE ZESTAW dLA niEgO ii
Eau de Parfum, woda po goleniu

AFFAiR LUXE ZESTAW
woda perfumowana dla kobiet,
woda perfumowana dla mężczyzn

EAU dE PARFUM 
FOR WOMEn

PERFUMOWAnE 
MLECZKO dO CiAŁA

EAU dE PARFUM 
FOR MEn

WOdA PO 
gOLEniU

PERFUMOWAnY SZAMPOn 
dO WŁOSÓW i CiAŁA
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50 ml   3505   40p

149,00 zł
100 ml   3507   23p

82,90 zł 200 ml   3521   19p

69,90 zł
(34,95 zł/100 ml)

3522   65p 

Suma cen poszczególnych produktów 301,80 zł

Super cena za zestaw 269,00 zł

50 ml   2950   38p

149,00 zł 100 ml   2952   22p

82,90 zł 200 ml   2951   18p

69,90 zł
(34,95 zł/100 ml)
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2953   62p 

Suma cen poszczególnych produktów 301,80 zł

Super cena za zestaw 269,00 zł

Zapachy dla panów |

powiew 
nieśmiertelności

Twardzi faceci żyją wiecznie. Dokładnie 

tak jak Bruce Willis. Prostolinijny, męski 

i niekonwencjonalny. Zapach bohatera akcji: 

nuty mocnego drzewa sandałowego 

i pikantnego pieprzu napotykają ziemisty 

wetiwer i pobudzające nuty grejpfruta.

Pierwszy zapach sygnowany nazwiskiem 

Bruce‘a Willisa – to już prawdziwa legenda.

w zeStawie TAniEj

BRUCE WiLLiS ZESTAW 
Eau de Parfum, Balsam po goleniu, 
Perfumowany szampon do włosów i ciała

BALSAM 
PO gOLEniU

PERFUMOWAnY 
SZAMPOn dO WŁOSÓW 
i CiAŁA

EAU dE PARFUM

Nominowany do:

absolutely
    private

Owoce cytrusowe i czarny pieprz tworzą świeże preludium, 

a aromatyczne nuty, uszlachetnione szczyptą tabaki, emanują 

charakterystyczną, męską elegancją. Mocna nuta głębi ze zmysłowym 

akordem skóry i kosztownym oud nadaje zapachowi indywidualny 

charakter, który odzwierciedla Bruce‘a Willisa prywatnie.

w zeStawie TAniEj

BRUCE WiLLiS  
PERSOnAL EdiTiOn ZESTAW
Eau de Parfum, Kremowy żel po goleniu,  
Perfumowany szampon do włosów i ciała

EAU dE PARFUM KREMOWY żEL 
PO gOLEniU

PERFUMOWAnY 
SZAMPOn 
dO WŁOSÓW i CiAŁA
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50 ml    30220   38p

149,00 zł100 ml    30221   22p

82,90 zł
200 ml    30222   18p

69,90 zł
(34,95 zł/100 ml)

30223   
62p

Suma cen poszczególnych produktów 301,80 zł

Super cena za zestaw 269,00 zł

30230   
63p

Suma cen poszczególnych produktów 298,00 zł

Super cena za zestaw 269,00 zł

„perfumy mają nie tylko uwodzić, 
lecz również poruszać“.

Detal ma znaczenie:
każdy flakon w stylowym,
kunsztownym pudełku,
wyścielonym elegancką
satyną i opatrzonym
cytatem projektanta.

Linia zapachowa dla kobiet 
od Guido Kretschmera – na stronie 25.

Zapachy dla panów |

EAU dE PARFUM

wYbieRz SwÓj ZESTAW

Męski zapach 
stworzony we współpracy 
z guido kretschmerem
Podobnie jak zapach dla kobiet, również wersja dla Panów nosi znamiona rozpoznawalnego stylu projektanta 

mody. Efektem tej współpracy jest ponadczasowo elegancka, wyjątkowa i wysublimowana kompozycja. 

Świeże, aromatyczne nuty bergamotki i pieprzu w połączeniu z męskim akordem skórzanym tworzą aurę, 

która przyciąga i fascynuje. Szlachetne esencje stopniowo uwalniają swój charakter.

g.M. KRETSCHMER ZESTAW dLA niEgO
Eau de Parfum for Men,
balsam po goleniu, żel pod prysznic

g. M. KRETSCHMER ZESTAW
Eau de Parfum for Women,
Eau de Parfum for Men

PERFUMOWAnY 
BALSAM PO gOLEniU

PERFUMOWAnY żEL 
POd PRYSZniC
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30003   34p 

30004   34p 

 

Suma cen poszczególnych produktów 153,80 zł

 

Suma cen poszczególnych produktów 165,80 zł

Super cena za zestaw  145,00 zł

30023   34p 

30024   34p 

 

Suma cen poszczególnych produktów 153,80 zł

 

Suma cen poszczególnych produktów 165,80 zł

Super cena za zestaw  145,00 zł

200 ml   30002   14p

53,90 zł
(26,95 zł/100 ml)

 
100 ml   30001   17p

65,90 zł

 
50 ml   30000   27p

99,90 zł
200 ml   30022   14p

53,90 zł
(26,95 zł/100 ml)

 
100 ml   30021   17p

65,90 zł

 
50 ml   30020   27p

99,90 zł
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3559   34p

3601   34p 

 

Suma cen poszczególnych produktów 153,80 zł

 

Suma cen poszczególnych produktów 165,80 zł

Super cena za zestaw  145,00 zł

 
100 ml   3432   18p

65,90 zł

 
50 ml   3430   28p

99,90 zł 200 ml    3504   15p

53,90 zł
(26,95 zł/100 ml)

Zapachy dla panów |

ekstremalnie 
sportowy

Perfekcyjne połączenie 

sportu, elegancji 

i męskości. Świeże 

owoce cytrusowe, 

dynamiczny, pikantny 

imbir oraz aromatyczny 

kardamon łączą się ze 

zmysłowo eleganckimi 

nutami drzewnymi 

i piżmem, wyrażając 

swobodny, bezpośredni 

styl.

wYbieRz SwÓj ZESTAW

LR jUST SPORT ZESTAW i 
Eau de Parfum, 
Perfumowany szampon do włosów i ciała

LR jUST SPORT ZESTAW ii 
Eau de Parfum, After Shave

zastrzyk 
adrenaliny

Ekscytujący, 

dynamiczny zapach 

dla mężczyzn, 

którzy lubią 

wyzwania i wciąż na 

nowo definiują 

swoje cele! Zapach 

przyciąga nutami 

soczystej 

pomarańczy, 

kardamonu, 

kuszącego jaśminu 

i mocnego cedru.

wYbieRz SwÓj ZESTAW

RACing ZESTAW i 
Eau de Parfum, 
Perfumowany szampon do włosów i ciała

RACing ZESTAW ii 
Eau de Parfum, After Shave

PERFUMOWAnY 
SZAMPOn  
dO WŁOSÓW i CiAŁA

AFTER SHAVEEAU dE PARFUM PERFUMOWAnY 
SZAMPOn  
dO WŁOSÓW 
i CiAŁA

AFTER SHAVEEAU dE PARFUM

top 
seller

jUngLE MAn – TO jUż LEgEndA
Moment jego stworzenia zapisał się w historii 

naszej firmy. To zapach tajemniczy, lecz 

niepozostający w cieniu. Ma aurę, która 

wciąż fascynuje na nowo. Budzi podziw, 

choć nie zabiega o popularność. To typ 

bohatera-samotnika poszukującego 

przygód. Nie chce poskromić swojej natury 

i dąży do wolności. Mężczyźni cenią jego 

lojalność, a kobietom trudno jest przejść 

obok niego obojętnie. 

ZAPACHY LR –
KREACjE ZE STYLEM
Zapach powinien dawać zastrzyk energii. 

Bez prędkości nie ma adrenaliny, a bez 

ryzyka nie ma dobrej zabawy. Czym jest 

styl? To niezależność i indywidualny 

charakter. Zapachy powinny posiadać te 

atrybuty, aby być lojalnymi towarzyszami 

i sprzymierzeńcami dobrego stylu, na 

których można polegać. 

wYbieRz SwÓj ZESTAW

jUngLE MAn ZESTAW i 
Eau de Parfum, szampon do włosów i ciała

jUngLE MAn ZESTAW ii 
Eau de Parfum, After Shave

wolność 
życia pełnego 
przygód
Życie dzikie i niezależne. Każdy dzień przynosi 

ze sobą nową przygodę. Zapach fascynuje 

połączeniem lawendy, zielonej mięty 

i szlachetnej fasoli tonka.

AFTER SHAVEEAU dE PARFUM PERFUMOWAnY SZAMPOn 
dO WŁOSÓW i CiAŁA



44 

 
100 ml   3416   18p

65,90 zł
50 ml   3414   28p

99,90 zł
200 ml    3392   15p

53,90 zł
(26,95 zł/100 ml)

200 ml   1581   15p

53,90 zł
(26,95 zł/100 ml)

100 ml   1582   18p

65,90 zł

 
50 ml   1580   28p

99,90 zł
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50 ml    30190   27p

99,90 zł
100 ml    30191   17p

65,90 zł
200 ml    30192   14p

53,90 zł
(26,95 zł/100 ml)

wYbieRz SwÓj ZESTAW

30193   37p

Suma cen poszczególnych produktów 153,80 zł

30194   37p

Suma cen poszczególnych produktów 165,80 zł

Super cena za zestaw 145,00 zł

 

Suma cen poszczególnych produktów 153,80 zł

 

Suma cen poszczególnych produktów 165,80 zł

Super cena za zestaw  145,00 zł

1547   34p 

1548   34p 

Suma cen poszczególnych produktów 153,80 zł

 

Suma cen poszczególnych produktów 165,80 zł

Super cena za zestaw  145,00 zł

3568   34p

3194   34p 

Zapachy dla panów |

zdobywca 
oceanu

zawsze 
wyprzedzaj 
swój czas

wYbieRz SwÓj ZESTAW

OCEAn‘SKY ZESTAW i 
Eau de Parfum 
Perfumowany szampon do włosów i ciała

OCEAn‘SKY ZESTAW ii 
Eau de Parfum, After Shave spray

Uderzenie fal. 

Adrenalina płynie 

w żyłach. 

Dostrzegasz plażę. 

Zapach kusi 

morską świeżością 

dzięki połączeniu 

mandarynki, 

melona, 

eukaliptusa 

i paczuli.

wYbieRz SwÓj ZESTAW

TERMinATOR ZESTAW i 
Eau de Parfum, Perfumowany szampon 
do włosów i ciała

TERMinATOR ZESTAW ii 
Eau de Parfum, After Shave

Wyrazisty, tajemniczy 

i bezkompromisowy.

Zapach przekonuje 

swoim męskim 

charakterem 

oraz ponadczasową 

nutą świeżej 

bergamotki, cytryny 

i ambry.

PERFUMOWAnY 
SZAMPOn  
dO WŁOSÓW i CiAŁA

AFTER SHAVEEAU dE PARFUMPERFUMOWAnY 
SZAMPOn 
dO WŁOSÓW i CiAŁA

AFTER SHAVE 
SPRAY

EAU dE PARFUM

Nowy York, Londyn, Paryż, Milan, 

Tokio – jeśli lubisz klimat 

światowych metropolii, możesz 

w ciemno postawić na ten 

elegancki, swobodny, zmysłowy, 

modny zapach.

To perfekcyjne połączenie 

cytrusowej bergamotki, 

czekolady, syczuańskiego pieprzu 

oraz męskiej nuty wetiweru.

dla 
światowych 
mężczyzn

EAU dE PARFUM AFTER SHAVE PERFUMOWAnY 
SZAMPOn dO WŁOSÓW 
i CiAŁA 

METROPOLiTAn MAn ZESTAW i 
Eau de Parfum, szampon do włosów i ciała

METROPOLiTAn MAn ZESTAW ii
Eau de Parfum, After Shave 
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03

05

04

0201

Eau 
de pArfUM

59,90 zł

EAU dE PARFUM
50 ml | 3295-51   16p

59,90 zł

EAU dE PARFUM
50 ml | 3295-60   16p

59,90 zł

EAU dE PARFUM
50 ml | 3295-62   16p

59,90 zł

EAU dE PARFUM
50 ml | 3295-59    16p

59,90 zł

EAU dE PARFUM
50 ml | 3295-61   16p

59,90 zł

lr classics –
ambasadorZy dobrego stylu
Klasyczny styl robi dobre wrażenie, klasyczne zapachy – również. Dojrzałe jak dobre wino, oszlifowane jak diament. Zapachy to 

poszukiwacze przygód – mogą nam opowiedzieć wiele historii. Zaufaj ich wieloletniemu doświadczeniu i sztuce wywierania mocnego 

wrażenia. Wejdź do świata dobrego stylu, wstęp już za 59,90 zł/50 ml!

lr classics – duży wybór
Z LR Classics wyruszasz w podróż dookoła świata. Dzisiaj Boston, jutro Singapur. Światowy zapach leży na Tobie „jak ulał“, właściwie 

dopasowana woda perfumowana podkreśla pewność stylu. Nie musisz przywiązywać się do jednego zapachu, skoro masz tak duży 

wybór.

   eau de parfum–
      100% mocnego stylu 
z intensywnym zapachem

LR Classics wariant SingAPUR

Uwodzicielski i tajemniczy. Pełen kontrastów 
i fascynujący. Orientalne, korzenne akordy łączą się 
z drzewem cedrowym i wanilią.

LR Classics wariant MOnAKO

Metropolia fascynuje luksusem i elitarnością. Połączenie 
aromatycznego imbiru, orzeźwiających kwiatów 
pomarańczy, kosztownej ambry i wykwintnych liści tabaki.

LR Classics wariant SZTOKHOLM
Skandynawska stolica trendów: design, moda 
i tętniące energią imprezy. Lekko drzewny zapach 
z nutami cedru, ambry i bergamotki.

LR Classics wariant niAgARA
Potężne wodospady, siła natury – tak można opisać 
ten zapach, który wyróżniają nuty morskie, lawenda 
i drzewo cedrowe.

LR Classics wariant BOSTOn

Dla spragnionych życia. Połączenie różnorodnych 
zapachów i kultur. Świeża, owocowa kompozycja nut 
jabłka i pomarańczy łączy się z aromatem drzewa 
cedrowego i ambry.
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3,5 g   22p   
1 | 11130-1 Signature Red
2 | 11130-2 Camney Red 
3 | 11130-3 Peppy Tomato
4 | 11130-4 Sensual Rosewood
5 | 11130-5 Soft Beige 
6 | 11130-6 Light Chocolate

79,90 zł

4 ml   16p  
11131-1 Dramatic Rosewood
11131-2 Pink Brilliance
11131-3 Nude Shine
11131-4 Berry Glam
11131-5 Orange Flash 
11131-8 Rose Temptation

59,90 zł

perfekcyjnie 
podkreślone usta

Do makijażu modelki użyto pomadki High Impact Lipstick 11130-1

01 | POMAdKA dO UST
High impact Lipstick
•   Delikatna, kremowa konsystencja                   

i intensywne kolory już                             
po pierwszym nałożeniu

•    Innowacyjna tekstura                                    
dla olśniewającego efektu                             
i uwodzicielskiej głębi koloru

•    Równomierny i długotrwały efekt, 
jedwabiście miękkie usta

02 | BŁYSZCZYK dO UST
Brilliant Lipgloss
•   Połyskujące, żywe kolory 
•    Efekt 3D: usta sprawiają 

wrażenie pełniejszych
•    Ze składnikami 

pielęgnacyjnymi



51 makijaż |

5 ml   11126   25p

89,90 zł

10 ml   11122   25p

89,90 zł
(899,00 zł/100 ml)

5,5 ml   11127   38p

139,00 zł

9 ml   11125   16p

59,90 zł

125 ml    11119   16p

59,90 zł
(47,92 zł/100 ml)

lashbooster 

fantastic mascara

Multivision

lashactivator

olśniewająco 
wyraziste  
spojrzenie

01 | POLiMEROWY TUSZ dO RZęS
Multivision Polymer-Mascara
•  Długotrwały tusz do rzęs: odporny na wodę, 

oleje, wycieranie i łzy
•  Idealny przy opadających powiekach
•   Dokładny dzięki precyzyjnej szczoteczce: 

nawet najmniejsze rzęsy są wytuszowane
•   Prosty demakijaż wodą o temperaturze 38°C, 

bez pozostawiania śladów

top
seller

top
seller

02 | FAnTASTYCZnA MASCARA
Fantastic Mascara
•   Jeszcze grubsze, dłuższe i bardziej wyraziste: 

genialne, ultra czarne rzęsy z efektem 3D
•    Inteligentna potrójna konsystencja: z każdym 

nałożeniem więcej koloru, więcej objętości, 
większa wyrazistość

•    Niezwykła struktura szczoteczki: faliste włókna 
gwarancją perfekcyjnego efekt 

•    Niesamowity efekt „sztucznych rzęs“

*  Maksymalna zmierzona długość rzęs po 6 
tygodniach: aż do 35% dłuższe rzęsy.

** Badanie naukowe przeprowadzone przez 
 renomowany instytut Dermatest GmbH. 
 Wynik: kwiecień 2014. W badaniu 
 uczestniczyło 20 kobiet. Stosowanie: 
 serum nakładano na górne rzęsy dwukrotnie 
 w ciągu dnia. Okres stosowania: 12 tygodni 
 (tymczasowy wynik po 6 tygodniach) 

03 | AKTYWUjĄCE SERUM dO RZęS 
Activating Lash Serum 
•   Łagodne dla skóry serum do rzęs                    

z kompleksem substancji czynnych 
stymulujących wzrost

•    Udowodniony efekt: przedłuża rzęsy i zwiększa 
ich gęstość** 

•    Aż do 35% dłuższe rzęsy już po 6 tygodniach*
•    Zmniejszone wypadanie rzęs i maksymalna 

gęstość

04 | BAZA POd MASCARę
Lash Booster
•   Baza pod każdy tusz do rzęs 
•   Wzmacnia efekt tuszu do rzęs                          

i wyczarowuje niesamowitą objętość
•    Mikrowłókna zawarte w białej teksturze 

sprawiają, że rzęsy wydają się dłuższe              
i bardziej wyraziste

PŁYn dO dEMAKijAżU OCZU
Eye Make-up Remover
•   2-fazowy system: pielęgnacja i oczyszczanie
•    Starannie i bez śladów usuwa nawet 

wodoodporny makijaż 
•    Nie pozostawia tłustej warstwy na skórze
•    Aktywne składniki pielęgnacyjne dbają                      

o delikatne i suche okolice oczu 
•    Również dla osób z soczewkami
•    Przed użyciem wstrząsnąć
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4 x 0,5 g   38p    
01 | 11150-1     Night Rock
02 | 11150-3  Velvet Vintage
03 | 11150-8  Secret Dawn
04 | 11150-10  Delighted Nude
05 | 11150-12 Sublime Marine

139,00 zł

               11128 Deep Black

56,90 zł

1,1 ml  15p  
 11121-1 Bright Liquid    

 11121-2 Dark Liquid

51,90 zł

6 ml   14p  

  11120-2 Velvet Violet

  11120-3 Moonlight Silver

  11120-6 Satin Brown

  11120-7 Gorgeous Grey

46,90 zł

0,37 g   13p

oczaruj spojrzeniem
z luksusową kolekcją 

cieni do powiek
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POCZWÓRnE CiEniE dO POWiEK
Artistic Quattro Eyeshadow
•   Perfekcyjnie dobrane odcienie, które można łączyć ze sobą 

na wiele sposobów
•    4 kuliste, wypiekane cienie do powiek
•    Satynowa gra kolorów: subtelne i intensywne barwy
•    Jedwabista tekstura i wysoka pigmentacja
•    Konsystencja Wet & Dry: nanosić na sucho lub przy pomocy 

zwilżonego aplikatora

FLAMASTER dO STYLi ZACji KRESEK
Full Colour Superliner
•   Płynny, łatwy w użyciu eyeliner dla wyrazistego 

makijażu oczu 
•    Intensywny kolor i długotrwały efekt                            

aż do 12 godzin 
•    Filcowa końcówka umożliwia wykonanie 

precyzyjnej, eleganckiej kreski za jednym 
pociągnięciem

•    Nakładać na czystą skórę

żEL dO STYLiZACji BRWi
Perfect Browstyler
•   Fluid do koloryzacji, stylizacji oraz 

podkreślenia brwi 
•    Trwały, naturalny efekt
•    Koloryzuje włosy (a nie skórę)

METALiCZnY EYELinER
Metallic Eyeliner
•   Delikatna, kremowa konsystencja
•    Bardzo trwały, wodoodporny
•    Zakończony zdejmowaną temperówką 

oraz zintegrowaną gąbką do rozcierania 
kresek

top
seller
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  11109-1 Porcelain

  11109-2 Ginger

89,90 zł

2,5 ml   24p

3,6 g   11118   19p

72,90 zł

2,2 g   11108   18p

69,90 zł
30 ml    11115   27p

99,90 zł
(333,00 zł/100 ml)

30 ml   32p        
1 | 11116-1 Porcelain 4 | 11116-4 Dark Beige
2 | 11116-2 Light Beige 5 | 11116-5 Beige Noisette
3 | 11116-3 Beige  6 | 11116-6 Hazelnut

119,00 zł
(396,67 zł/100 ml)

8,5 g   32p     
11117-1 Porcelain 11117-4 Dark Beige
11117-2 Light Beige 11117-5 Beige Noisette
11117-3 Beige  11117-6 Hazelnut

119,00 zł
(1.400,00 zł/100 g)

absolutnie 
 perfekcyjny
       makijaż  
   jak twoja 
      „druga skóra“

ROZŚWiETLACZ  
Bright Highlighter
•  Magiczny: wszelkie oznaki 

zmęczenia znikają
•  Bogaty w składniki odżywcze: olejek 

amarantowy, bisabolol, olejek z mirtu 
australijskiego i OptisolTM

•  Nakładać pod oczy, nad wargi 
oraz na zmarszczki

•  Proste dozowanie – wystarczy 
przekręcić

BŁYSKAWiCZnY 
WYPEŁniACZ 
ZMARSZCZEK
Fast Wrinkle-Filler
•   Tuszuje zmarszczki, 

nierówności i małe blizny
•    Trwała konsystencja
•    Nakładać pod podkład          

i zostawić do wyschnięcia

BAZA POd CiEniE 
i POMAdKę
Eye- & Lipbase
•   Wygładza i neutralizuje 

odcień skóry
•     Dłuższa trwałość 

pomadki i cieni                      
do powiek 

BAZA POd POdKŁAd
Radiant Skin Primer
•    Koryguje niedoskonałości                  

i przedłuża trwałość 
makijażu, tuszuje pory

•    Pigmenty na bazie 
diamentów rozświetlają cerę

•    Brzoskwiniowy kolor   
 dodaje skórze świeżości

•    Stosuj pod podkład lub 
samodzielnie  

01 | POdKŁAd W PŁYniE
Perfect Wear Foundation
•   Jedwabista, średniokryjąca tekstura optymalnie 

„stapia się“ ze skórą 
•    Nieskazitelna, promienna cera bez efektu maski 
•    Skuteczny kompleks peptydów dla rozświetlenia 
•    Przebadany faktor ochronny SPF 37

01 | POdKŁAd W KOMPAKCiE
Perfect Smooth Compact Foundation
•   Kremowy podkład w kompakcie ze średnią siłą 

krycia – idealny w podróży
•    Proste, szybkie nakładanie i tuszowanie 

niedoskonałości dla jeszcze piękniejszej cery 
•    Przebadany faktor ochronny SPF 30
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01a | 11113-1 Ruddy Rose
   11,8 g   27p     
01b | 11113-2 Petal Peach
   11,1 g   27p  

99,90 zł 
(846,61 zł/100 g)
(900,00 zł/100 g)

11 g    11114   27p

99,90 zł
(908,18 zł/100 g)

12 g    11111   32p

119,00 zł
(991,67 zł/100 g)

10 g    11112   30p

119,00 zł
(1.190,00 zł/100 g)

10 g    11110   32p

119,00 zł
(1.190,00 zł/100 g)

top
SelleR

doskonałe wykończenie makijażu:
delikatne czy wyraziste?

makijaż |

01 | RÓż  
Perfect Powder Blush
•   Róż w kompakcie – 

intensywne kolory
•    Harmonijnie dopasowane, 

matowe kolory wyczarowują 
świeże akcenty i podkreślają 
policzki  

•    Dwa odcienie można nakładać 
samodzielnie lub łączyć ze 
sobą

02 | PUdER BRĄZUjĄCY
Sun dream Bronzer
•   Ultra lekki, prasowany puder: 

można go nakładać 
równomiernie na całej twarzy 
lub akcentować policzki

•    Idealne połączenie dwóch 
kolorów dla równomiernego 
efektu i naturalnej świeżości

•    Wakacyjna cera przez cały rok

03 |  PUdER UniWERSALnY 
Hollywood Powder Multicolour
•   Idealny na każdy dzień,             

dla każdej karnacji
•    Żółty zapewnia promienny, 

świeży wygląd
•    Beżowy wyrównuje koloryt
•    Zielony tuszuje zaczerwienienia
•  Efekt to utrwalony makijaż oraz 

delikatna, równomierna                              
i promienna cera 

04 |  PUdER dWA KOLORY
Hollywood Powder duocolour
•   Żółty jest idealny dla porannej 

świeżości, tuszuje cienie                
i niedoskonałości oraz dba                         
o promienną cerę 

•    Fiolet zapewnia świeży, witalny 
wygląd również wieczorem 
– odbija światło i ożywia 
poszarzałą skórę

•    Efekt: utrwalony makijaż, 
delikatna, równomierna                       
i promienna cera 

05 | PUdER VELVET TOUCH
Micro Powder
•  Najwyższej jakości puder 

wielofunkcyjny
•   Lekka, mikroskopijna 

tekstura zapewnia 
jedwabisty, transparentny                 
i równomierny efekt

•   Redukuje połysk                        
i wyrównuje koloryt 

40062   45p

169,00 zł

40060   39p

149,00 zł

40061   45p

169,00 zł

40063   30p

109,00 zł

40064   29p

109,00 zł

40067   13p

48,90 zł

40065   19p

73,90 zł

40066   22p

82,90 zł

40068   155p
zamiast 801,70 zł

Super cena za zestaw 739,00 zł

Do makijażu modelki użyto różu Perfect Powder Blush 11113-1

01 | PędZEL 
dO POdKŁAdU
•   Do nakładania płynnego              

i kremowego podkładu

02 | PędZEL dO PUdRU
•   Równomierne nakładanie 

pudru sypkiego                          
i prasowanego 

03 | PędZEL dO RÓżU
•   Precyzyjne nakładanie 

różu w pudrze

04 | PędZEL dO CiEni
•   Równomierne nakładanie 

cieni do powiek

05 | BLEndER dO CiEni
•   Idealny do rozcierania cieni 

do powiek

06 | SZCZOTECZKA dO BRWi 
i RZęS
•   Nadaje brwiom idealny 

kształt, rozdziela rzęsy

07 | PędZEL dO BRWi 
i EYELinERA
•   Do stylizacji brwi oraz 

nakładania płynnego 
eyelinera

08 | PędZELEK dO UST
•   Idealny do precyzyjnego 

nakładania pomadki

w zeStawie TAniEj

Zestaw wszystkich pędzli
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01 | 10420-1  Mint ’n’ Pine Green
02 | 10420-3  Sky ’n’ Water
03 | 10420-4  Rose ’n’ Grey
04 | 10420-6  Taupe ’n’ Bronze 
05 | 10420-7  Cashmere ’n’ Copper
06 | 10420-8  Mauve ’n’ Plum
07 | 10420-9  Gold ’n’ Bronze
08 | 10420-10  Vintage Rose ’n’ Grape

  10005-1 Absolute Black

  10005-2 Dark Brown

2,5 ml   10p

35,90 zł

  10006-1 Cashmere Creme 

  10006-2 Cashmere Brown

4,9 g & 1,3 g   11p

39,90 zł

10004   11p
2 x 4,6 g

39,90 zł

2 x 1,25 g   11p

39,90 zł

10002-1 Absolute Black

10002-4 Dark Brown

10002-5 Night Blue

  10001-101 Soft Snow

  10001- 2 Dark Coal

  10001-104 Cold Blue

  10001-105 Soft Ashes

  10001- 6 Olive Green

  10001-107 Dark Hazel

10266 Absolute Black10179 Absolute Black

10 ml   14p  

46,90 zł
(469,00 zł/100 ml)

11 ml   13p  

 46,90 zł 
(426,36 zł/100 ml)

7 ml   13p

46,90 zł 
(670,00 zł/100 ml)

1,1 g   8p

28,90 zł
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EYELinER W PŁYniE  
Liquid Eyeliner
•  Intensywny, kryjący kolor
•  Precyzyjne, proste linie
•  Szybkoschnący i trwały
•  Przed użyciem wstrząsnąć

POdWÓjnY OŁÓWEK dO BRWi 
Eyebrow double Pencil
•  Podkreśla brwi naturalnie 

i wyraziście
•  Strona cienka: wypełnianie 

i podkreślanie
•  Strona gruba: malowanie 

WSKAZÓWKA: idealny również 
jako cień do powiek!

ROZŚWiETLAjĄCY 
OŁÓWEK dO POWiEK  
Eyelid Highlighter
•  Dwie końcówki: na dzień  

i na noc
•  Delikatny róż na dzień
•  Lśniąca biel na wieczór
•  Optycznie powiększa oko
•  Nanosić bezpośrednio pod 

łukiem brwiowym

CiEniE dO POWiEK
Eyeshadow
•   Podwójna moc kolorów 
•    Połyskujące, intensywne kolory 
•    Delikatna, pudrowa 

konsystencja z drobinkami 
odbijającymi światło

•    Z czystymi minerałami 
 i Phycocorail®
•    Bez talku

01 | POgRUBiAjĄCO – 
POdKRęCAjĄCY TUSZ 
dO RZęS  
Volume & Curl Mascara 
•  Wyczarowuje niezwykłą objętość, 

delikatnie oddziela rzęsy
•  Lekko wygięta szczoteczka 

fantastycznie podkręca rzęsy
•  Także dla oczu wrażliwych  

i osób noszących soczewki 
kontaktowe

02 | MAKSYMALniE POgRUBiAjĄCY 
TUSZ dO RZęS 
Extreme Volume Mascara
•  Niezwykle pełne, wyraziste, 

maksymalnie pogrubione rzęsy
•  Dzięki kompozycji specjalnie dobranych 

wosków rzęsy pozostają miękkie, 
elastyczne i pogrubione

•  Stożkowaty kształt szczoteczki 
optycznie powiększa oczy

•  Łatwe tuszowanie rzęs nawet 
w kącikach oczu i na dolnej powiece 
dzięki spiczasto zakończonej 
szczoteczce  
 
 

03 | WOdOOdPORnY, 
WYdŁUżAjĄCO-POdKREŚLAjĄCY 
TUSZ dO RZęS  
Length & definition Mascara, 
waterproof
•  Perfekcyjnie podkreślone, optycznie 

wydłużone rzęsy
•  Wodoodporna, bardzo trwała 

konsystencja
•  Specjalna szczoteczka „high definition“ 

optycznie wydłuża i idealnie rozdziela 
rzęsy

KREdKA dO OCZU  
Kajal
•  Intensywne kolory
•  Łatwe nakładanie
•  Wyjątkowo trwała
•  Idealna do zaznaczania konturów

 |  makijaż
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01 | 10029-201  
  Smoothy Rose
02 | 10029-202  
  Smoothy Pink
03 | 10029-203  
  Smoothy Red

10 ml   8p

28,90 zł
(289,00 zł/100 ml)

61 

01 | 10031-1 Crystal Caramel
02 | 10031-2 Crystal Rose
03 | 10031-3 Crystal Peach
04 | 10031-4 Crystal Mauve
05 | 10031-5 Crystal Plum
06 | 10031-6 Crystal Berry

1,6 g   9p

32,90 zł

POŁYSKUjĄCA  
POMAdKA dO UST  
glossy Lipstick
•  Perfekcyjne połączenie pomadki 

i błyszczyka
•  Trwała i nawilżająca
•  O uwodzicielskim owocowym 

smaku

10433-001   11p

39,90 zł
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PiELęgnACYjnA 
POMAdKA dO UST
Lipstick Care Balm
•   Łagodna pielęgnacja dla 

wrażliwej i szorstkiej skóry ust 
•    Chroni i pielęgnuje dzięki 

zawartości masła cupuaçu                
i witaminy E

•    Naturalny i zadbany wygląd 

BŁYSZCZYK dO UST 
Lipgloss
•  Ultra błyszczące kolory, 

wyjątkowo trwały efekt
•   Pielęgnacja dzięki witaminie E 

oraz ekstraktowi                        
z rozmarynu

makijaż |

  01| 10032-1 Warm Rose

  02| 10032-2 Magic Mauve

  03| 10032-3 Juicy Rose

  04| 10032-4 Orange Toffee

  05| 10032-5 Midnight Plum

  06| 10032-7 Hot Chili

  07| 10032-8 Brown Rose

 01|  10431-101 Warm Rose
 02|  10431-102 Magic Mauve 
 03|  10431-103 Juicy Rose 
 04|  10431-104 Orange Toffee
 05|  10431-105 Midnight Plum 
 06|  10431-107 Hot Chili
 07|  10431-108 Brown Rose

1,16 g   6p

21,90 zł

11p  

39,90 zł

jaki kolor 
wybierzesz 
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KOnTURÓWKA dO UST 
Lipliner
•  Idealna do zaznaczania 

i korygowania konturów
•  Perfekcyjnie dobrana 

kolorystycznie do pomadek 
LR Colours

POMAdKA dO UST
Lipstick
•   Intensywne kolory
•  Od uwodzicielskiej 

czerwieni poprzez 
bajeczny róż aż po 
naturalne odcienie brązu

•    Pielęgnacja ust dzięki 
witaminie E 
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01 | 10229-101 Light 
02 | 10229-102 Medium / Dark 

61,90 zł
(206,33 zł/100 ml)

30 ml   16p 

10060-1 Light Sand
10060-2 Medium Sand
10060-3 Light Caramel 
10060-4 Medium Caramel
10060-5 Dark Sand
10060-6 Dark Caramel

30 ml   17p 

59,90 zł
(199,67 zł/100 ml)

10061-7 Light Sand
10061-2 Medium Sand
10061-3 Light Caramel 
10061-4 Medium Caramel
10061-5 Dark Sand
10061-6 Dark Caramel

10062-1 Sun Shine
10062-2 Light Beige
10062-3 Dark Beige
10062-4 Soft Moss

30 ml   17p 

59,90 zł
(199,67 zł/100 ml)

2,5 g   9p

32,90 zł
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KREM BB
•  Multitalent dla pięknej cery
•  Codzienna pielęgnacja 5 w 1 

1. Nawilża 
2. Tuszuje niedoskonałości 
3. Wyrównuje koloryt cery 
4. Matuje cerę 
5. Filtr UV SPF 15

KREMOWY POdKŁAd POd MAKijAż 
Cream Make-up
•  Delikatny, kremowy, kryjący podkład pod 

makijaż
•  Długotrwały i matowy efekt aż do 12 godzin
•  Zwiększenie nawilżenia skóry
•  Odbijające światło mikropigmenty 

dla wyrównania niedoskonałości cery

BEZTŁUSZCZOWY POdKŁAd 
POd MAKijAż  
Oilfree Make-up
•   Średniokryjący podkład o delikatnej 

konsystencji fluidu
•   Długotrwały: najdrobniejsze cząsteczki pudru 

dla długotrwałego, matowego efektu
•      Kompleks NMF wyrównuje poziom nawilżenia
•    Odbijające światło mikropigmenty dla 

wyrównania niedoskonałości cery 

KOREKTOR 
Concealer Stick
•  Korektor Sun Shine (żółty) – optyczna 

redukcja cieni pod oczami
•  Korektor Soft Moss (zielony) – optyczna 

redukcja zaczerwienienia
•  Łatwy w rozprowadzaniu, perfekcyjne krycie
•  Efekt naturalnego wyglądu
•  Z olejem z awokado
•  Nawilżenie dzięki zawartości Aloe Vera

top
seller

top
seller

Udoskonalenie cery
z pełną siłą kryjącą

KREMOWY 
PODKŁAD  

POD  
MAKIJAŻ

nawilża

bEZTŁuSZCZOWY 
PODKŁAD 

POD MAKIJAŻ

matuje  
cerę

makijaż |
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9 g   15p

56,90 zł
10440-1 Sand
10440-2 Caramel
10440-3 Apricot

18 g    10068   17p

59,90 zł
(332,78 zł/100 g)

65 

perfekcyjne pudry: 
do wyboru, do koloru
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03 | PRASOWAnY PUdER 
MinERALnY  
Pressed Powder
•   Perfekcyjnie matuje cerę 

– idealny w podróży
•    Delikatna, lekka tekstura 

pozwala skórze oddychać
•    Z czystymi minerałami                     

i Phycocorail®

04 | PEREŁKi BRĄZUjĄCE  
Bronzing Pearls
•  Puder brązujący w formie perełek
•  Nadaje cerze delikatny odcień 

letniej opalenizny
•  Idealne podkreślenie także 

policzków i dekoltu

makijaż |

4 g   13p  

46,90 zł
10441-1 Warm Peach 
10441-2 Cold Berry 
10441-4 Warm Berry 
10441-5 Cold Apricot

01 | RÓż MinERALnY
Blush
•    Lekka tekstura dla świeżego, 

naturalnego efektu
•    Z czystymi minerałami                                          

i Phycocorail®

•    Z mikroskopijnymi cząsteczkami 
matującymi

15 g    10064   17p

59,90 zł
(399,33 zł/100 g)

02 | SYPKi PUdER 
MinERALnY  
Loose Powder
•   Jedwabista, lekka 

konsystencja dla 
naturalnego efektu

•    Perfekcyjne 
utrwalenie dla 
pięknej, gładkiej cery

•    Transparentny, do 
każdego odcienia

•    Z czystymi 
minerałami
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100 ml   10095   7p

24,90 zł

100 ml   10094   10p

34,90 zł

4526   4p

15,90 zł

823   4p

14,90 zł

15 ml    10303   13p

46,90 zł
(312,67 zł/100 ml)
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ZMYWACZ dO PAZnOKCi  
nail Polish Remover Box
•  Szybkie i dokładne zmywanie 

lakieru
•  Naturalny olejek z pestek 

moreli działa regenerująco
•  Bez acetonu

ZMYWACZ dO PAZnOKCi  
nail Polish Remover
•  Naturalny olejek z pestek moreli 

działa regenerująco
•  Bez acetonu
•  Można nim uzupełniać zmywacz 

do paznokci 10094

top 
seller

PROFESjOnALnY PiLniCZEK 
dO PAZnOKCi
•  Idealny do naturalnych  

i sztucznych paznokci
•  Piaskowa powierzchnia 

dla sprawnego, dokładnego 
piłowania

4- STROnnA POLERKA 
dO PAZnOKCi
•  Naturalny blask dla Twoich 

paznokci
•  Spiłowuje, wyrównuje, 

wygładza, poleruje

SERUM dO dŁOni i PAZnOKCi  
Hand & nail Serum
•  Dla gładkich dłoni
•  Z olejkiem z pestek winogron 

i awokado, olejkiem jojoba 
i witaminą E

•  Delikatna pielęgnacja  
wrażliwej skóry

5,5 ml   10405   8p

28,90 zł

5,5 ml   10404   6p

24,90 zł

5,5 ml   10403   6p

24,90 zł

5,5 ml   10402   8p

28,90 zł

5,5 ml   10401   8p

28,90 zł

pielęgnacja

Ochrona

Utrwalenie

Utwardzenie

regeneracja

01 | „BiLLiOnnAiLS“ WiELOFUnKCYjnY 
PREPARAT dO PAZnOKCi
•   Intensywnie pielęgnujący lakier do paznokci
•    Kompleks witamin E, C i F, proteiny i wapń 

wspomagają wzrost paznokci
•    Pielęgnuje, wzmacnia i utwardza i zmniejsza 

łamliwość

02 | LAKiER BAZOWY
Base Coat
•   Baza pod lakier, wygładza paznokcie
•    Chroni przed odpryskiwaniem, przedłuża 

trwałość lakieru

03 | UTWARdZACZ dO LAKiERU 
Top Coat
•   Przedłuża trwałość lakieru do paznokci
•    Chroni lakier przed odpryskiwaniem                   

i zarysowaniem 

04 | UTWARdZACZ dO PAZnOKCi
nail Hardener
•  Wzmacnia paznokcie 
•    Tworzy warstwę ochronną

05 | OdżYWKA dO PAZnOKCi
nail Therapy
•   Idealna dla miękkich i łamliwych paznokci
•    Witamina E i ekstrakt z bambusa 

wzmacniają i poprawiają elastyczność
•      Elementy keratyny regenerują paznokcie                  

i wspomagają ich zdrowy wzrost 

01 | 10400-1  Marshmallow White
02 | 10400-2  Frosty Vanilla
03 | 10400-3  Ballerina Rose
04 | 10400-4  Sandy Beige
05 | 10400-5  Toffee Cream
06 | 10400-6  Latte Macchiato
07 | 10400-7  Happy Coral
08 | 10400-8  Pink Flamenco
09 | 10400-9  Foxy Fuchsia
10 | 10400-10  Red Kiss
11 | 10400-11  Black Cherry
12 | 10400-12  Lady Lilac
13 | 10400-13  Brown Truffle
14 | 10400-14  Smoky Grey

5,5 ml   6p

24,90 zł

Żyj
kolorowo!

LAKiER dO PAZnOKCi
True Colour nail Polish
•   Perfekcyjna siła krycia, połyskujące, 

intensywne kolory, bardzo 
wytrzymały lakier

•    Profesjonalny pędzelek, który idealnie 
dopasowuje się do kształtu 
paznokcia – precyzyjne malowanie 
już za jednym pociągnięciem 
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150 ml   1689   8p

28,90 zł
(19,27 zł/100 ml)

100 ml   1693   9p

32,90 zł

200 ml   22021   8p

28,90 zł
(14,45 zł/100 ml)

100 ml   1683   9p

32,90 zł

50 ml   22025   10p

35,90 zł
(71,80 zł/100 ml)

50 ml   22024   10p

35,90 zł
(71,80 zł/100 ml)

50 ml   22023   11p

39,90 zł
(79,80 zł/100 ml)

50 ml   22020   14p

46,90 zł
(93,80 zł/100 ml)

50 ml   22022   16p

56,90 zł
(113,80 zł/100 ml)

15 ml   1682   11p

39,90 zł
(266,00 zł/100 ml)

30 ml   1691   27p

95,90 zł
(319,67 zł/100 ml)

30 ml   1692   27p

95,90 zł
(319,67 zł/100 ml)

22027   34p 
46,90 zł
56,90 zł 
39,90 zł

Suma cen poszczególnych produktów 143,70 zł

Super cena za zestaw 129,00 zł

w zeStawie TAniEj

Łagodne oczyszczanie, 
świeżość i nawilżenie

jaki jest twój typ cery?  

RACinE Q10 ZESTAW 
Bogaty krem na dzień · 50 ml
Bogaty krem na noc · 50 ml
Krem pod oczy · 15 ml

energia i pielęgnacja
na dzień i na noc

cera
sucha

cera
normalna

cera
mieszana

    czuję się dobrze
w swojej skórze – codziennie

głęboka 
pielęgnacja

zastrzyk 
nawilżenia

PiAnKA 
OCZYSZCZAjĄCA
Bogata pianka delikatnie 
oczyszcza skórę i usuwa 
makijaż.

PŁYn dO dEMAKijAżU 
OCZU
Demakijaż oczu jest 
ważną częścią 
pielęgnacji. Wyjątkowo 
łagodny produkt, idealny 
dla osób stosujących 
szkła kontaktowe. Nie jest 
przeznaczony 
do usuwania makijażu 
wodoodpornego.

TOniK
Łagodny, bezalkoholowy 
tonik do twarzy 
z oczarem.

OLEjEK dO CiAŁA
Bogata pielęgnacja 
dla bardzo suchej skóry. 
Zastępuje krem na noc. 
Stosowany jako olejek 
do masażu rozpieszcza 
zmysły i odpręża skórę.

LEKKi KREM-żEL
Bardzo lekki krem-żel. 
Nawilża i przywraca 
równowagę skórze. 
Zawiera pantenol 
i Phlorogine®. 
Przeznaczony 
do cery mieszanej.

KREM nAWiLżAjĄCY
Bogata pielęgnacja 
z prowitaminą B5 
oraz witaminą E. 
Przeznaczony 
do cery normalnej.

OdżYWCZY KREM
Wyjątkowo odżywcza 
pielęgnacja 
z witaminą E. 
Krem przeznaczony 
do cery suchej.

BOgATY KREM  
nA dZiEŃ Q10
Perfekcyjna ochrona 
skóry w ciągu dnia.

BOgATY KREM  
nA nOC Q10
Idealna pielęgnacja Twojej 
skóry w nocy.

KREM POd OCZY Q10
Szczególne bogactwo 
składników odżywczych 
i wyjątkowa pielęgnacja.

SERUM KOLAgEn
Wysokoskoncentrowana 
pielęgnacja dla poprawy napięcia 
i elastyczności skóry. Zalecony 
sposób stosowania: nakładać 
rano pod krem na dzień.

SERUM LiPOSOMY
Intensywna pielęgnacja suchej, słabo 
nawilżonej lub wymagającej skóry. 
Zalecony sposób stosowania: nakładać 
wieczorem pod krem na noc.
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500 ml   22002   11p

39,90 zł
(79,80 zł/1000 ml)

250 ml   22000   8p

28,90 zł
(115,60 zł/1000 ml)

250 ml   22001   8p

28,90 zł
(115,60 zł/1000 ml)

250 ml   22026   9p

32,90 zł
(131,60 zł/1000 ml)

22028   28p 
39,90 zł
32,90 zł
28,90 zł 
28,90 zł

Suma cen poszczególnych produktów 130,60 zł

Super cena za zestaw 119,00 zł

Idealna pielęgnacja
    dla całej rodziny

w zeStawie TAniEj

RACinE ZESTAW ROdZinnY 
Kremowy płyn do kąpieli · 500 ml
Mleczko do ciała · 250 ml
Szampon · 250 ml
Kremowy żel pod prysznic · 250 mll

01 | KREMOWY PŁYn 
dO KĄPiELi
Płyn do kąpieli dla całej 
rodziny.

03 | KREMOWY żEL 
POd PRYSZniC
Wyjątkowo łagodnie 
oczyszcza i pielęgnuje 
skórę.

02 | MLECZKO dO CiAŁA
Lekka konsystencja szybko 
się wchłania i wyczuwalnie 
pielęgnuje skórę.

04 | SZAMPOn
Ułatwia rozczesywanie 
oraz nadaje włosom połysk 
i gładkość.

Inne atrakcyjne produkty z naszego 
asortymentu znajdziesz w katalogu 
Health Collection.
Zapytaj swojego Partnera LR!

Seria pielęgnacyjna Racine Family Care została stworzona 

z myślą o całej rodzinie. Kąpiel, prysznic i pielęgnacyjne 

mleczko – produkty Racine Family Care są wyjątkowo łagodne 

dla dzieci i dorosłych!
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100 ml   27511   9p

32,90 zł
100 ml   27510   10p

36,90 zł 100 ml   27512   9p

32,90 zł

150 ml   27525   22p

79,90 zł
(53,27 zł/100 ml)

150 ml   27526   22p

79,90 zł
(53,27 zł/100 ml)

150 ml   27527   18p

69,90 zł
(46,60 zł/100 ml)

4510   4p

13,90 zł

27513   21p
 

  32,90 zł
36,90 zł
32,90 zł

27528   46p 

79,90 zł
69,90 zł
79,90 zł
13,90 złSuma cen poszczególnych produktów 102,70 zł

Super cena za zestaw 89,90 zł

w zeStawie TAniEj

Program wellness
  dla twoich stóp

ALgETiCS ZESTAW  
dO PiELęgnACji STÓP 
Żel do stóp i nóg · 100 ml
Krem do stóp · 100 ml
Peeling do stóp · 100 ml

Nasze stopy wykonują codziennie 

ciężką pracę. Z produktami Algetics 

Thalasso Cosmetics możesz 

odpowiednio zadbać

o ich kondycję. Peeling, krem 

oraz chłodzący żel zapewniają nie 

tylko intensywne nawilżenie 

i pielęgnację, lecz również zawierają 

innowacyjny kompleks substancji 

czynnych z algami. To ożywcza 

pielęgnacja na każdy dzień. Zafunduj 

swoim stopom talasoterapię!

01 | ALgETiCS  
żEL dO STÓP i nÓg
•  Z algami Laminaria 

i drobinkami chłodzącymi
•  Dezodorujący żel do stóp i nóg
•  Przyjemnie chłodzi zmęczone 

stopy

02 | ALgETiCS  
KREM dO STÓP
•  Z innowacyjnym 

kompleksem substancji 
czynnych na bazie alg

•  Odżywczy krem do stóp 
zapobiega suchej i szorstkiej 
skórze stóp

•  Redukuje rogowacenie
•  Pielęgnuje i regeneruje

03 | ALgETiCS  
PEELing dO STÓP
•  Zawiera algi Laminaria i mech 

irlandzki 
•  Kremowy peeling do stóp 

zapobiega suchej i szorstkiej 
skórze stóp

•  Pielęgnuje i jednocześnie 
wygładza stopy

•  Łagodnie usuwa zrogowaciały 
naskórek

04

w zeStawie TAniEj

Specjalna pielęgnacja dla
wyczuwalnie jędrnej skóry

ZESTAW  
WELLnESS Z ALgAMi 
Krem do ciała z algami · 150 ml
Peeling z algami · 150 ml
Żel do ciała z algami · 150 ml
Rękawica do mycia ciała

Seria pielęgnacyjna Algetics Thalasso Cosmetics zawiera 

najlepsze składniki aktywne z głębi morza dla Twojego 

indywidualnego, ukierunkowanego programu ujędrniania 

ciała. Dzięki skutecznej kompozycji alg produkty zapewniają 

wyjątkowo bogatą i przyjemną pielęgnację, która korzystnie 

podkreśla kontur ciała. 

BAdAniE

Krem do ciała
•  60% wszystkich osób biorących udział 

w ankiecie powiedziało, że ich skóra jest 
ujędrniona*

•   85% poleciłoby ten krem przyjaciółce*
•   40% wszystkich ankietowanych stwierdziło,   

że nierówności są mniejsze*
•   40% wszystkich ankietowanych powiedziało,  

że widoczne oznaki cellulitu są zmniejszone*
*  Krem do ciała przetestowany z udziałem 20 kobiet 

w wieku 30-55 lat przez Dermatest GmbH w ciągu  
4 tygodni października 2013

01 | KREM dO CiAŁA Z ALgAMi
•  Zawiera algi Laminaria i Chlorella
•  Delikatny krem do pielęgnacji 

problematycznych partii ciała
•  Wygładza i wzmacnia skórę
•  Poprawia wygląd skóry

02 | żEL dO CiAŁA Z ALgAMi
•  Zawiera algi Laminaria i Palmaria
•  Odświeżający żel do pielęgnacji 

problematycznych partii skóry
•  Wzmacnia i wygładza kontury
•  Nawilża

03 | PEELing Z ALgAMi
•  Zawiera algi Laminaria i sproszkowane 

muszle ostryg
•  Peeling pod prysznic o świeżym 

zapachu 
•  Udoskonala skórę
•  Usuwa zrogowaciały naskórek 

04 | RęKAWiCA 
dO MYCiA CiAŁA
Praktyczna rękawica 
do codziennego mycia 
i masażu.

Suma cen poszczególnych 
produktów 243,60 zł

Super cena za zestaw  189,00 zł

   

   

   



75 74 

150 ml   25000   20p

72,90 zł
(48,60 zł/100 ml)

50 ml   25001   23p

79,90 zł
(159,80 zł/100 ml)

potwierdzona skuteczność
przeciw zanieczyszczeniom skóry

MiCROSiLVER PLUS
KREM dO MYCiA TWARZY
Codziennie rano i wieczorem 
oczyszczać twarz 
antybakteryjnym kremem 
do mycia twarzy.

MiCROSiLVER PLUS
KREM dO TWARZY
Stosuj po użyciu kremu 
do mycia twarzy.

Oczyszczanie twarzy:

Łagodne i głębokie 
oczyszczanie

Kwas salicylowy 
odblokowuje pory

Pielęgnacja twarzy:

Redukuje zanieczyszczenia

defensil działa 
przeciwzapalnie

Poprawia wygląd skóry

pielęgnacja antybakteryjna |

Połączenie substancji czynnych LR 
działa potrójnie*:

antybakteryjnie

Czyste srebro

dekspantenol Związki cynku

stabilizująco

regulująco 

MiCROSiLVER PLUS to antybakteryjna seria pielęgnacyjna 

dla szczególnie wymagających partii ciała. Jej sekretem jest wyjątkowa 

substancja czynna Microsilver BG™, która wraz z różnymi związkami 

cynku i dekspantenolem jest obecna we wszystkich produktach serii.** 

Srebrnoszary kolor stanowi ich rozpoznawalny znak jakości.

Microsilver Plus to pielęgnacja obejmująca 7 kategorii:

twarz, zęby, ciało, dezodorant, dłonie, stopy i włosy. Każdy produkt 

posiada dodatkowy plus, który czyni go wyjątkowo skutecznym.

* potwierdzono naukowo przez różne badania (m.in. SGS INSTITUT FRESENIUS)

** za wyjątkiem gumy do żucia MICROSILVER PLUS

25004   35p 

72,90 zł
79,90 zł

Suma cen poszczególnych produktów 152,80 zł

Super cena za zestaw 139,00 zł

w zeStawie TAniEj

MiCROSiLVER PLUS
PiELęgnACjA TWARZY ZESTAW 
Krem do mycia twarzy · 150  ml 
Krem do twarzy · 50 ml 

75 ml   25090   9p

32,90 zł
(43,87 zł/100 ml)

10 x 1,4 g    25091   4p

11,90 zł
(85,00 zł/100 g)

***

1   antybakteryjna pasta do zębów przetestowana z udziałem 
10 kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 72 lat przez 
Dermatest GmbH w ciągu 4 tygodni w kwietniu 2006.

2  Dotyczy bakterii Streptococcus. Guma do żucia została 
przetestowana z udziałem 20 osób w wieku od 26 do 54 lat, 
przez Dermatest GmbH w ciągu 2 dni w lutym 2010.

* Numer patentu: DE 10 2010 063 720.3-43 
** Numer patentu: DE 10 2010 030 546 A1

profesjonalny program 
pielęgnacji jamy ustnej   
Jama ustna jest miejscem życia licznych bakterii (mikroorganizmów), które osadzają się na zębach,

języku, w jamie ustnej oraz mogą powodować próchnicę, nieświeży oddech i parodontozę.

Substancja czynna Microsilver to naturalne i łagodne rozwiązanie dla redukcji tych bakterii.

Pasta do zębów i guma do żucia wspomagająca higienę zębów tworzą razem kompletny program

dla zdrowszych zębów i dziąseł.

Skuteczność potwierdzona przez dermatest:

Pasta do zębów: 

    90% osób potwierdziło stabilizację dziąseł1

guma do żucia: 

   likwiduje 83 % bakterii2

POTWiERdZOnE

Pasta do zębów
Chroni przed próchnicą i płytką 
nazębną
Profilaktyka parodontozy

Likwiduje nieświeży oddech

Minerał hydroksyapatyt   
odbudowuje szkliwo zęba

Guma do żucia
Hamuje próchnicę, usuwa płytkę 
nazębną

Zmniejsza tworzenie płytki nazębnej

Wspomaga utwardzanie szkliwa

Regeneruje śluzówkę                            
i remineralizuje zęby 

Produkt zgłoszony 
do opatentowania

Produkt zgłoszony 
do opatentowania

01 | MiCROSiLVER PLUS
PASTA dO ZęBÓW
Stosuj rano i wieczorem oraz według potrzeb. 
Dokładnie szczotkuj zęby przez co najmniej 2 
minuty.

02 | MiCROSiLVER PLUS 
gUMA dO żUCiA
WSPOMAgAjĄCA HigiEnę ZęBÓW
Żuj po jedzeniu przez co najmniej 5 minut. 
Łagodny, miętowy smak. Uzupełnienie 
codziennej pielęgnacji jamy ustnej.
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150 ml   25070   28p  

99,90 zł
(66,60 zł/100 ml)

100 ml   25052   20p  

72,90 zł

75 ml   25050   20p

72,90 zł
(97,20 zł/100 ml)

75 ml   25051   17p

59,90 zł
(79,87 zł/100 ml)

75 ml   25020   34p

119,00 zł
(158,67 zł/100 ml)

200 ml   25021   28p

99,90 zł
(49,95 zł/100 ml)

200 ml   25023   23p

79,90 zł
(39,95 zł/100 ml)

50 ml   25022   15p

53,90 zł
(107,80 zł/100 ml)

25109   37p 

79,90 zł  
99,90 zł

Suma cen poszczególnych produktów 179,80 zł

Super cena za zestaw 159,00 zł

w zeStawie TAniEj

innowacyjna 
pielęgnacja
obciążonych 
partii skóry
Dzięki specjalnemu połączeniu substancji czynnych MICROSILVER PLUS to 

program pielęgnacji dla obciążonej i wymagającej skóry całego ciała.

 

Połączenie substancji czynnych MiCROSiLVER PLUS:

•  Microsilver działa antybakteryjnie, tworzy ochronną warstwę na skórze

•   Związki cynku regulują i stabilizują wygląd skóry

•   Dekspantenol regeneruje skórę

MiCROSiLVER PLUS 
SZAMPOn 
PRZECiWŁUPiEżOWY
Łagodny i delikatny szampon 
przeciwłupieżowy. Odpowiedni 
do codziennego stosowania.

MiCROSiLVER PLUS 
KREM dO STÓP
Lekki krem do stóp 
do stosowania rano 
lub według potrzeb. 
Szybko się wchłania.

Higiena podczas 
podróży

MiCROSiLVER PLUS 
KREM dO RĄK
Nawilżający krem do rąk. Zawiera 
ochronny kompleks minerałów. 
Kremować dokładnie dłonie 
według potrzeb.

MiCROSiLVER PLUS 
żEL dO OCZYSZCZAniA RĄK
Odpowiedni zwłaszcza 
do szybkiego oczyszczania 
podczas podróży – również bez 
użycia wody.

MiCROSiLVER PLUS 
KREM UniWERSALnY
Bogaty krem uniwersalny 
przeznaczony do stosowania 
na wybrane partie 
wymagającej skóry. Do bardzo 
suchej skóry.

MiCROSiLVER PLUS
EMULSjA dO CiAŁA
Lekkie mleczko do ciała 
do stałej pielęgnacji 
większych partii wymagającej 
skóry.

MiCROSiLVER PLUS
żEL POd PRYSZniC
Łagodny żel do codziennego 
oczyszczania wymagającej, 
zmęczonej skóry. Idealnie 
przygotowuje skórę do dalszej 
pielęgnacji.

MiCROSiLVER PLUS 
dEZOdORAnT W KULCE
Łagodna i skuteczna ochrona.
Nie zawiera soli aluminum 
ani alkoholu.

MiCROSiLVER PLUS 
PiELęgnACjA CiAŁA ZESTAW
Żel pod prysznic · 200 ml
Emulsja do ciała · 200 ml
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200 ml   27000   23p

79,90 zł
(39,95 zł/100 ml)

200 ml   27001   46p

159,00 zł
(79,50 zł/100 ml)

79,90 zł
159,00 zł

27002   48p 

Suma cen poszczególnych produktów 238,90 zł

Super cena za zestaw 209,00 zł

*Badanie toniku 
L-Recapin 
•  76% uczestników badania 

potwierdziło polepszoną objętość 
włosów. Tym samym można 
udowodnić, że włos pozostaje dłużej 
w naturalnej fazie wzrostu.

•   76% osób potwierdziło skuteczność 
produktu.
(Tonik przetestowano na 20 mężczyznach i 5 kobietach w wieku od 21 do 60 
lat przez DermaTronnier w ciągu 4 miesięcy w 2005 roku)

Potwierdzona skuteczność:

pRzYczYnY

•  Hormony

  Dihydrotestosteron (DHT) 

pośrednio powoduje zanik 

cebulki włosa

•   niedostateczne odżywienie 

cebulek włosów 

Niedostateczne ukrwienie skóry 

głowy ogranicza ilość 

dostarczanych do cebulek 

włosa substancji odżywczych

•   nieprawidłowe osadzenie  

w skórze głowy 

Uszkodzenie struktury włosa 

może prowadzić do 

nieprawidłowego osadzenia 

włosa w skórze głowy, co może 

skutkować wypadaniem włosów

naskórek

Skóra właściwa

Tkanka podskórna

eFekt

Tak. Przeprowadzono badanie obejmujące 

4-miesięczny okres stosowania produktu*.

Wyniki:

•   L-Recapin spowalnia wypadanie włosów

•   Dzięki zastosowaniu L-Recapin

 włosy pozostają dłużej w fazie wzrostu

•   L-Recapin przyczynia się do osadzenia 

cebulki włosa i może w ten sposób 

zapobiegać przedwczesnemu wypadaniu 

włosów

•   Kompleks substancji czynnych L-Recapin

 chroni, wzmacnia i regeneruje cebulkę włosa

dziaŁanie

Innowacyjny, specjalny kompleks 

substancji czynnych Procapil® działa 

potrójnie:

•   Kwas oleanolowy z liści drzewa 

oliwnego zmniejsza zanik cebulki włosa

•   Apigenina z owoców cytrusowych 

wspomaga ukrwienie cebulki włosa 

(ilustracja 1)

•   Biotynyl-gHK (specjalne, 

witaminizowane białko) wspiera 

osadzenie cebulki (ilustracja 2)

Jakie są przyczyny 
przedwczesnego 
wypadania 
włosów?

W jaki sposób 
L-Recapin przeciwdziała 
przyczynom wypadania 
włosów?

Czy działanie L-Recapin 
zostało przetestowane 
w badaniu naukowym?

top 
seller

w zeStawie TAniEj

POLECAMY

ZESTAW L-RECAPIN 
Tylko regularne i stałe stosowanie obu 
produktów daje najlepsze rezultaty.

Tonik i szampon L-Recapin są 
do siebie idealnie dopasowane, 
dlatego rekomendujemy wybór 
zestawu.

zapobiegaj wypadaniu
     włosów**

L-RECAPin ZESTAW 1+1 
L-Recapin Szampon · 200 ml
L-Recapin Tonik · 200 ml

01 | L-RECAPin SZAMPOn
Przebadane dermatologicznie połączenie 
substancji czynnych oczyszcza delikatnie 
i łagodnie. Stosowany regularnie przed 
nałożeniem toniku L-Recapin, optymalne 
przygotowuje włosy i skórę głowy.

02 | L-RECAPin TOniK
Tonik L-Recapin powstrzymuje uwarunkowane 
dziedzicznie wypadanie włosów**. Tonik należy 
nakładać punktowo na skórę głowy po umyciu 
włosów, gdy są one jeszcze wilgotne. 
Wmasować okrężnymi ruchami.

** Tylko w przypadku dziedzicznego wypadania włosów. 
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200 ml   26007   14p

47,90 zł
(23,95 zł/100 ml)

200 ml   26008   14p

47,90 zł
(23,95 zł/100 ml)

150 ml   26009   17p

59,90 zł
(39,93 zł/100 ml)

200 ml   26022   15p

53,90 zł
(26,95 zł/100 ml)

200 ml   26023   15p

53,90 zł
(26,95 zł/100 ml)

150 ml   26024   17p

59,90 zł
(39,93 zł/100 ml)

200 ml   26001   11p

39,90 zł
(19,95 zł/100 ml)

200 ml   26000   11p

39,90 zł
(19,95 zł/100 ml)

200 ml   26016   14p

47,90 zł
(23,95 zł/100 ml)

200 ml   26015   14p

47,90 zł
(23,95 zł/100 ml)

150 ml   26031   11p

39,90 zł
(26,60 zł/100 ml)

200 ml   26030   11p

39,90 zł
(19,95 zł/100 ml)

zamiast 155,70 zł
Super cena za zestaw 145,00 zł

zamiast 79,80 zł
Super cena za zestaw 
74,90 zł

zamiast 79,80 zł
Super cena za zestaw 
74,90 zł

zamiast 95,80 zł
Super cena za zestaw 
89,90 zł

zamiast 167,70 zł
Super cena za zestaw 
155,00 zł

26010   36p

26025   38p 

26002   19p 

26032   19p 

26017   23p 

W ZESTAWIE TAniEj

W ZESTAWIE TAniEj

W ZESTAWIE TAniEj
W ZESTAWIE TAniEj

W ZESTAWIE TAniEj

do włosów farbowanych 

 więcej objętości

Szampon | Odżywka | Maska

do włosów zniszczonych 

dla mocnych włosów
mężczyzn

•  Intensywniejsze kolory i połysk
•   Z naturalną jagodą acai

•  Widocznie i wyczuwalnie więcej objętości i blasku
•   Z ekstraktem z bambusa

•  Nawilża i nadaje piękny połysk
•   Z ekstraktem z 3 alg
Intensywne nawilżenie dla suchych 
włosów

•  Dla zdrowych, mocnych i sprężystych włosów
•   Z ekstraktem z korzenia tajgi (eleuteroka kolczastego)

•  Wzmacnia i pomaga modelować włosy
•   Vital Hair & Scalp Complex® redukuje dziedziczne, 

przedwczesne wypadanie włosów

intensywne 
nawilżenie

Jakość salonu 
fryzjerskiego
z kompleksem kerashine

COLOUR SHinE 
SZAMPOn

COLOUR SHinE 
OdżYWKA 

COLOUR SHinE 
MASKA

REPAiR inTEnSE 
SZAMPOn

REPAiR inTEnSE 
OdżYWKA

REPAiR inTEnSE 
MASKA

MOiSTURE PLUS 
OdżYWKA

MOiSTURE PLUS 
SZAMPOn

EXTRA VOLUME 
OdżYWKA

EXTRA VOLUME 
SZAMPOn

POWER BOOST 
TOniK

POWER BOOST 
SZAMPOn

LR nova pure
COLOUR SHinE ZESTAW

Szampon | Odżywka

LR nova pure
MOiSTURE PLUS 
ZESTAW Szampon, Tonik

LR nova pure
POWER BOOST MEn 
ZESTAW

Szampon | Odżywka

EXTRA VOLUME 
ZESTAW

Szampon | Odżywka | Maska

LR nova pure 
REPAiR inTEnSE 
ZESTAW

kompleks kerashine działa potrójnie:

oczYSzcza nadaje blaSkwzMacnia
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300 ml   26040   15p

53,90 zł
(179,67 zł/1000 ml)

150 ml   26052   10p

35,90 zł
(23,93 zł/100 ml)

150 ml   26051   11p

39,90 zł
(26,60 zł/100 ml)

150 ml   26053   11p

39,90 zł
(26,60 zł/100 ml)

200 ml   26039   14p

47,90 zł
(23,95 zł/100 ml)

150 ml   26037   11p

39,90 zł
(26,60 zł/100 ml)

150 ml   26038   11p

39,90 zł
(26,60 zł/100 ml)

150 ml   26050   11p

39,90 zł
(26,60 zł/100 ml)

4774   23p

79,90 zł

... i połysk

ekstra utrwalenie

Stylizacja & pielęgnacja

gładkość & blaskochrona

odświeżenie

profesjonalna 
stylizacja włosów

SPRAY UTRWALAjĄCY
•  Spray mocno modelujący 

dla długotrwałej fryzury
•  Włosy pozostają naturalnie 

elastyczne, są trwale 
wymodelowane i mają 
jedwabisty połysk

żEL dO STYLiZACji WŁOSÓW
•  Bardzo trwała fryzura
•  Pielęgnuje dzięki zawartości 

prowitaminy B5
•  Po prostu wmasuj w wilgotne 

lub suche włosy i ułóż fryzurę

nABŁYSZCZAjĄCY LAKiER 
dO WŁOSÓW
•  Dla bardzo trwałej fryzury 

i efektownego połysku
•  Łatwy do wyczesania, nie skleja 

włosów
•  Spryskać gotową fryzurę

RE-STYLER SPRAY dO WŁOSÓW 
OdŚWiEżAjĄCY FRYZURę
•  Odświeża fryzurę i włosy w każdej chwili
•  Przywraca odpowiednią formę 

oraz pielęgnuje włosy dzięki 
prowitaminie B5

•  Natychmiastowe uczucie odświeżenia
•  Wystarczy spryskać nim włosy

PiAnKA dO STYLiZACji 
WŁOSÓW
•  Kremowa, pielęgnująca pianka 

dla średniego utrwalenia
•  Dla trwałej objętości i idealnie 

wyglądającej fryzury bez 
wysuszania włosów

KREM dO STYLiZACji WŁOSÓW
•  Perfekcyjne połączenie substancji 

pielęgnacyjnych i stylizujących
•  Zapewnia elastyczne utrwalenie
•  Idealny do modelowania fryzury 

i oddzielania poszczególnych 
pasemek włosów

SPRAY TERMOOCHROnnY
•  Dla ochrony włosów przed 

wpływem wysokiej temperatury 
(suszarka, lokówka, prostownica)

•  Marinekomplex rewitalizuje i nawilża 
włosy

WYgŁAdZAjĄCY BALSAM 
dO WŁOSÓW
•  Wygładza i nadaje włosom 

efektowny połysk
•  Sprawia, że włosy są przyjemnie 

miękkie w dotyku
•  Zapobiega wysuszaniu włosów

SZCZOTKA dO WŁOSÓW
•  Z kuleczkami na końcach (nie 

uszkadzają włosów)
•  13 rzędów „szpileczek“ z tworzywa 

sztucznego
•  Wymiary: około 24,5 cm x 8 cm



     Siła natury 
w pielęgnacji aloe Vera 
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100 ml   20603   17p

59,90 zł

200 ml   20604   27p 

95,90 zł
(47,95 zł/100 ml)

50 ml   20606   34p   

119,00 zł
(238,00 zł/100 ml)

*

100 ml   20602   22p   

75,90 zł

100 ml   20601   17p   

59,90 zł

ALOE VERA mlecZko 
roZgrZewające
Delikatnie rozgrzewające i pielęgnujące 
mleczko. Dba o skórę dzięki zawartości 
naturalnych olejków.

   Olejek eukaliptusowy i wintergrinowy

   Wspiera przyjemny efekt ciepła

    Olejki: oliwkowy, jojoba, z pestek moreli 
i sezamowy dbają o aksamitnie miękką 
skórę 
Wmasować w większe partie skóry.

ALOE VERA dermaintense 
intensywny krem 
do wymagającej skóry
Innowacyjny krem do stosowania przy 
szczególnie wymagających partiach skóry. 
Aktywny kompleks B12 złożony z naturalnych 
substancji czynnych: Aloe Vera, oleju z wiesiołka, 
ekstraktu z mahonii (berberysu) i witaminy B12 
pielęgnuje także suchą, zaczerwienioną skórę. 
DermaIntense to produkt stworzony specjalnie na 
potrzeby ukierunkowanej pielęgnacji szczególnie 
suchych partii skóry. Dostateczną ilość kremu 
DermaIntense należy nanosić na oczyszczoną 
skórę kilkakrotnie w ciągu dnia i równomiernie 
rozprowadzić. 
Nie zawiera substancji zapachowych.

ALOE VERA 
msm żel do ciała
Aksamitny, szybko wchłaniający się żel.

   Z ekstraktami z mącznicy lekarskiej i kory 
wierzby

   Odpowiednie uzupełnienie żelu do picia 
Aloe Vera Freedom do stosowania 
zewnętrznego

Nakładać obficie na wymagające pielęgnacji 
partie skóry.

ALOE VERA 
krem Z propolisem
Delikatny krem. Połączenie propolisu 
z nawilżającym aloesem w bogatym kremie 
dla suchej i wymagającej szczególnej 
pielęgnacji skóry.

   Naturalny ekstrakt wosku pszczelego

   Intensywne nawilżanie

Stosować według potrzeb, wmasowując 
w skórę.

ALOE VERA koncentrat
Żel aloesowy w formie i konsystencji zbliżonej 
do miąższu liścia. Maksymalne nawilżenie 
i wysoka zawartość aloesu.

   Elastyczna i świeża skóra

   Przyjemny efekt chłodzenia

Stosować według potrzeb, nakładając na 
skórę.

03 | ALOE VERA 
emergency spray
Efektywne połączenie aloesu i 12 
sprawdzonych esencji ziołowych.

   Otula ochronną warstwą wymagającą 
skórę

   Działa kojąco i chłodzi

Po prostu spryskaj skórę.

45 %
aloe Vera

20 %
aloe Vera

Produkt zgłoszony 
do opatentowania

60 %
aloe Vera

79 %
aloe Vera

90 %
aloe Vera

83 %
aloe Vera

79 %
aloe Vera

83 %
aloe Vera

90 %
aloe Vera

500 ml   20600   25p  

89,90 zł
(179,80 zł/1000 ml)

w zeStawie TAniEj

Nasi specjaliści: 
 pielęgnacja SoS 
z siłą aloe Vera

   twoje szybkie
 rozwiązanie
 dla wymagającej
 skóry

* Numer patentu: DE 10 2010 030 443.3

Aloe Vera

Olej 
z wiesiołka

W
ita

mina B12 – aktywny kompleks

Witamina 
B12

Ekstrakt
z mahonii
(berberys)

+

top 
seller

20650   36p

75,90 zł
59,90 zł
39,50 zł

ALOE VERA BOX 
Twój kompletny zestaw do pielęgnacji
3 produkty:
01 | Aloe Vera Krem z propolisem · 100 ml
03 | Aloe Vera Koncentrat · 100 ml
02 | Aloe Vera Emergency Spray  
w poręcznej butelce  
o pojemności 150 ml  
(dostępny tylko w AV Box)

Suma cen poszczególnych 
produktów 175,30 zł

Super cena za zestaw 155,00 zł

pielęgnacja aloe Vera |

   

Znakomita jakość
i certyfikowane źródło
pochodzenia surowca

Wysokie zawartości aloesu

Tolerancja skórna 
potwierdzona 
dermatologicznie

Bez:
parabenów
oleju mineralnego
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25 szt   20672   5p  

19,90 zł

50 ml   20680   18p

69,90 zł
(139,80 zł/100 ml)

75 ml   20673   14p   

46,90 zł
(62,53 zł/100 ml)

20683   36p

19,90 zł
46,90 zł
49,90 zł
49,90 zł

200 ml   20671   15p

49,90 zł
(24,95 zł/100 ml)

200 ml   20670   15p

49,90 zł
(24,95 zł/100 ml)

Suma cen poszczególnych produktów 166,60 zł

Super cena za zestaw 149,00 zł

ALOE VERA  
delikatne chustecZki 
ocZysZcZające
Delikatne chusteczki oczyszczające bez 
alkoholu łagodnie oczyszczają Twoją 
twarz, szyję i dekolt, nie wysuszając skóry. 
Jedwabista miękkość i pielęgnacyjna formuła 
rozpieszczają skórę.

   Dokładne oczyszczanie również 
w podróży

   Dla uczucia jedwabistej skóry

Delikatnie przetrzeć twarz, szyję i powieki.

ALOE VERA  
masecZka w piance
Lekka, odświeżająca maseczka w piance. 
Zawiera olejek z zarodków ryżu, proteiny 
pszenicy i alantoinę.

   Ekstrakt z oliwek intensywnie pielęgnuje 
i nawilża

   Idealna jako baza pod makijaż

   Dla efektu świeżej, pełnej witalności 
i miękkiej skóry

 Nakładać obficie na oczyszczoną twarz 
i dekolt. Poczekać aż maseczka się wchłonie,  
ewentualne pozostałości wklepać w skórę.

ALOE VERA  
peeling do twarZy
Naturalny sposób na usunięcie martwego 
naskórka. Peeling o żelowej konsystencji 
poprawia wygląd cery i nie narusza naturalnej 
równowagi skóry. Zawiera 50% Aloe Vera.

   Ekstrakt z dzikiej róży i roślinne drobinki 
peelingujące

   Poprawia wygląd cery

   Dla promiennie świeżej skóry

Wmasować w wilgotną twarz, szyję i dekolt, 
omijając przy tym okolice oczu. Spłukać ciepłą 
wodą.

01 | ALOE VERA tonik do twarZy
Po oczyszczaniu uwalnia skórę od pozostałości makijażu 
i codziennych zanieczyszczeń.

  Ekstrakt z dzikiej róży koi skórę już podczas oczyszczania

   Delikatnie oczyszcza

   Nawilża

   Odświeża

   Nie zawiera alkoholu

Codziennie rano i wieczorem po użyciu mleczka oczyszczającego 
delikatnie przetrzeć wacikiem nasączonym tonikiem twarz, szyję 
i dekolt, omijając przy tym okolice oczu.

02 | ALOE VERA mlecZko ocZysZcZające 
do twarZy
Dokładne a przy tym delikatne oczyszczanie bez wysuszania skóry.

  Ekstrakt z dzikiej róży utrzymuje poziom nawilżenia

   Także do skóry suchej i wrażliwej

   Delikatne oczyszczanie i demakijaż

   Intensywnie nawilża, zachowując naturalną gospodarkę wodną 
skóry

Nakładać codziennie na wilgotną twarz, szyję i dekolt, pomijając 
okolice oczu. Spłukać obficie ciepłą wodą.

30 %
aloe Vera

50 %
aloe Vera

50 %
aloe Vera

w zeStawie TAniEj

50 %
aloe Vera 50 %

aloe Vera

*

* * *

+

Produkt zgłoszony 
do opatentowania

+

Produkt zgłoszony 
do opatentowania

+

delikatny peeling do twarzy
z ekstraktem z dzikiej róży

* Numer patentu: DE 10 2010 030 654.1

ALOE VERA ZESTAW  
OCZYSZCZAniE TWARZY
Chusteczki oczyszczające · 25 szt.
Peeling do twarzy · 75 ml
Tonik do twarzy · 200 ml
Mleczko oczyszczające · 200 ml

     Fundament dla pięknej skóry: 
dokładne i łagodne oczyszczanie

•  Skóra jest delikatnie oczyszczona                  

bez wysuszania

•   Intensywnie nawilżające składniki stabilizują 

naturalną gospodarkę wodną skóry

Produkt zgłoszony 
do opatentowania

Produkt zgłoszony 
do opatentowania

   

   

Znakomita jakość
i certyfikowane źródło
pochodzenia surowca

Bioekstrakty
z kontrolowanych,
certyfikowanych upraw

Wysoka zawartość aloesu

Potwierdzona 
dermatologicznie 
tolerancja skórna

Bez parabenów
i oleju mineralnego
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50 ml   20679   22p   

82,90 zł
(165,80 zł/100 ml)

20681   61p 

49,90 zł

49,90 zł
69,90 zł
69,90 zł

4,8 g   20676   7p   

24,90 zł

20682   61p 

69,90 zł
69,90 zł
24,90 zł
79,90 zł

50 ml   20674   23p

69,90 zł
(139,80 zł/100 ml)

50 ml   20675   23p 

69,90 zł
(139,80 zł/100 ml)

15 ml   20677   23p

79,90 zł
(532,67 zł/100 ml)

Suma cen poszczególnych produktów 239,60 zł

Super cena za zestaw 219,00 zł

Suma cen poszczególnych produktów 244,60 zł

Super cena za zestaw 219,00 zł

ALOE VERA  
nawilżający żel-krem
Jedwabista, odświeżająca konsystencja sorbetu. 
Skóra natychmiast odzyskuje świeżość i promienność. 
Zawiera 50% Aloe Vera.

  Ekstrakt z oliwek działa antyoksydacyjnie

   Efekt świeżości

   Intensywne nawilżenie

   Wyjątkowo szybko się wchłania

Nakładać rano i wieczorem na oczyszczoną twarz. 
Idealny również jako baza pod makijaż.

ALOE VERA  
pomadka pielęgnacyjna
Łagodna pielęgnacja dla gładkich, miękkich 
ust. Zawiera 40% Aloe Vera.

   Chroni skórę

   Nawilża 

Stosować kilka razy w ciągu dnia lub w razie 
potrzeby.

01 | ALOE VERA krem na dZień
Wydajny krem nawilżający o delikatnym zapachu. 
Codzienna pielęgnacja dla skóry, która tęskni               
za gładkością i dobrym samopoczuciem.

   Ekstrakt z oliwek i olejek z pestek winogron chronią 
przed wolnymi rodnikami

   Nawilża

   Daje uczucie miękkiej i promiennej skóry na cały 
dzień

   Idealna baza pod makijaż

Nakładać codziennie rano na oczyszczoną skórę.

02 | ALOE VERA krem na noc
Jedwabista formuła i odprężający zapach tworzą 
idealną harmonię dla intensywnej pielęgnacji Twojej 
skóry we śnie.

   Ekstrakt z oliwek i olejek oliwkowy regenerują       
i nawilżają

  Pielęgnuje skórę w nocy

Nakładać codziennie wieczorem na oczyszczoną 
twarz.

03 | ALOE VERA  
krem pod ocZy
Ekskluzywna pielęgnacja wrażliwych okolic 
oczu. Intensywnie nawilża skórę.

  Ekstrakt z oliwek

   Haloxyl® sprawia, że delikatne okolice oczu 
wyglądają świeżo

   Intensywna pielęgnacja dla okolic oczu

Rano i wieczorem delikatnie wklepać krem  
w skórę pod oczami.

50 %
aloe Vera

40 %
aloe Vera

w zeStawie TAniEj

50 %
aloe Vera

50 %
aloe Vera

50 %
aloe Vera

w zeStawie TAniEj

* * *

*Produkt zgłoszony 
do opatentowania

Zastrzyk nawilżenia
 dla twarzy

+ALOE VERA ZESTAW POdSTAWOWY 
dO TWARZY
Mleczko oczyszczające · 200 ml
(str. 89)
Tonik do twarzy · 200 ml
(str. 89)
Krem na dzień · 50 ml
Krem na noc · 50 ml

* Numer patentu: DE 10 2010 030 654.1

ALOE VERA ZESTAW  
PiELęgnACjA TWARZY
Krem na dzień · 50 ml
Krem na noc · 50 ml
Pomadka · 4,8 g
Krem pod oczy · 15 ml

promienna skóra pełna
witalności i elastyczności

Produkt zgłoszony 
do opatentowania

+

Produkt zgłoszony 
do opatentowania

Produkt zgłoszony 
do opatentowania

•  Bez składników pochodzenia zwierzęcego

•   Bez pochodnych ropy naftowej

   

   

   

   

Znakomita jakość
i certyfikowane źródło
pochodzenia surowca

Bioekstrakty
z kontrolowanych,
certyfikowanych upraw

Wysoka zawartość aloesu

Potwierdzona 
dermatologicznie
tolerancja skórna

Bez parabenów
i oleju mineralnego
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20424   31p 

39,90 zł
39,90 zł  
61,90 zł

20425   31p 

39,90 zł
39,90 zł  
61,90 zł

100 ml   20422   16p

61,90 zł

100 ml   20421   11p

39,90 zł

200 ml   20420   11p

39,90 zł
(19,95 zł/100 ml)

150 ml   20423   11p

39,90 zł
(26,60 zł/100 ml)

Suma cen poszczególnych produktów 141,70 zł

Super cena za zestaw 129,00 zł

Suma cen poszczególnych produktów 141,70 zł

Super cena za zestaw 129,00 zł

ALOE VERA  
krem antystresowy
Bogata formuła do codziennej pielęgnacji 
skóry twarzy

   Ekstrakt z białej herbaty witalizuje skórę

   Odświeża i witalizuje skórę

   Intensywnie nawilża

Nakładać na twarz rano i według potrzeb.

ALOE VERA balsam 
pielęgnacyjny po goleniu
Delikatna pielęgnacja po goleniu

  Ekstrakt z białej herbaty działa kojąco

   Redukuje podrażnienia po goleniu

   Łagodzi i nawilża skórę

Nakładać na skórę twarzy i szyi po goleniu.

01 | ALOE VERA  
pianka do golenia
Delikatna pianka do golenia, odpowiednia 
do codziennego stosowania.

   Skuteczne i dokładne golenie

   Pielęgnuje skórę przed goleniem

Niewielką ilość pianki nałożyć na zwilżoną dłoń 
i dokładnie rozprowadzić na skórze.

02 | ALOE VERA 
żel do golenia
Nawilżający i kojący żel do golenia.

   Łagodne i skuteczne golenie

   Redukuje podrażnienia skóry

Nałożyć na skórę minimalną porcję żelu, 
spienić z wodą i wmasować w zarost.

30 %
aloe Vera

30 %
aloe Vera

50 %
aloe Vera

w zeStawie TAniEj

w zeStawie TAniEj

50 %
aloe Vera

ekstra pielęgnacja 
   dla wymagającej skóry

ALOE VERA MEn  
ZESTAW dLA MężCZYZn i
Pianka do golenia · 200 ml
Balsam po goleniu · 100 ml
Krem antystresowy · 100 ml

ALOE VERA MEn 
ZESTAW dLA MężCZYZn ii
Żel do golenia · 150 ml
Balsam po goleniu · 100 ml
Krem antystresowy · 100 ml

balsam
      dla twojej skóry!

  dokładne golenie
i pielęgnacja męskiej cery

•  Aloe Vera łagodzi skórę podrażnioną 

po goleniu

•   Dopasowane specjalnie do potrzeb skóry 

mężczyzn

   

   

   

   

Znakomita jakość
i certyfikowane źródło
pochodzenia surowca

Wysoka zawartość aloesu

Potwierdzona 
dermatologicznie
tolerancja skórna

Bez parabenów
i oleju mineralnego
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75 ml   20610   10p 

36,90 zł
(49,20 zł/100 ml)

20641   39p 

19,90 zł
34,90 zł
36,90 zł

53,90 zł
24,90 zł

75 ml   20613   11p

39,90 zł
(53,20 zł/100 ml)

Suma cen poszczególnych produktów 170,50 zł

Super cena za zestaw 155,00 zł

500 ml   20612   14p

49,90 zł
(99,80 zł/1000 ml)

250 ml   20611   10p   

34,90 zł
(139,60 zł/1000 ml) 100 ml   20690   7p

24,90 zł

100 ml   20691   7p

24,90 zł

ALOE VERA krem do rąk
Twój codzienny niezbędnik dba o odpowiednie 
nawilżenie dla miękkich i gładkich dłoni.

   Ekstrakt z nagietka wspomaga  
pielęgnację nawilżającą

   Szybko się wchłania i nadaje skórze miękkość

   Jednoczesna ochrona i pielęgnacja

Nakładać po każdym myciu rąk.

ALOE VEra  
odżywcZy krem do rąk
Intensywnie pielęgnuje nawet bardzo suche 
i zniszczone dłonie oraz paznokcie. Wymagająca 
skóra staje się ponownie miękka i gładka.

   Ekstrakt z nagietka wspomaga pielęgnację 
nawilżającą 

   Szybko się wchłania i nadaje miękkość

   Ochrona i pielęgnacja dla bardzo suchej 
skóry

 Stosować według potrzeb, nawet kilka razy 
dziennie. Delikatnie wmasować krem w skórę.

ALOE VERA 
emulsja myjąca
Delikatne oczyszczanie bez mydła, do stosowania 
także przy częstym myciu rąk.

   Ekstrakt z nagietka 

   Dla dokładnego oczyszczania

   Nawilża skórę

01 | ALOE VERA 
żel do Zębów
Dokładne oczyszczanie dziąseł i zębów umożliwia niesamowite uczucie 
świeżości w całej jamie ustnej.

   Ekstrakt z jeżówki

   Dokładnie czyści zęby

Dokładnie szczotkować zęby rano, w południe i wieczorem.

02 | ALOE VERA 
żel do Zębów wrażliwych
Dokładne oczyszczanie także wrażliwych zębów.

   Również do zębów wrażliwych 

   Chroni szkliwo

Dokładnie oczyszczać zęby rano, w południe i wieczorem.

40 %
aloe Vera

35 %
aloe Vera

38 %
aloe Vera

38 %
aloe Vera

w zeStawie TAniEj

40 %
aloe Vera

43 %
aloe Vera

*

*

*

Produkt zgłoszony 
do opatentowania

Produkt zgłoszony 
do opatentowania

+

+

aloe Vera – 
aksamitnie 
wypielęgnowane 
dłonie

ALOE VERA 
emulsja myjąca 
do uZupełnienia

Produkt zgłoszony 
do opatentowania

* Numer patentu: DE 10 2010 030 654.1

ALOE VERA ZESTAW 
HigiEnA i PiELęgnACjA CiAŁA
Chusteczki oczyszczające · 25 szt.
(patrz str. 88)
Emulsja myjąca · 250 ml
Krem do rąk · 75 ml
Szampon do włosów i ciała· 250 ml
(patrz str. 100)
Żel do zębów · 100 ml

ochrona dziąseł
i świeżość oddechu
•  Zapobiega płytce nazębnej

•   Koi zęby i dziąsła

•   Łagodny dla szkliwa 

      

Znakomita jakość
i certyfikowane źródło
pochodzenia surowca

Wysoka zawartość aloesu

Potwierdzona 
dermatologicznie
tolerancja skórna

Bez parabenów
i oleju mineralnego
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20640   33p 

46,90 zł

59,90 zł

39,90 zł

300 ml   20634   17p

59,90 zł
(199,67 zł/1000 ml)

150 ml   20644   14p   

46,90 zł
(31,27 zł/100 ml)

200 ml   20645   14p

46,90 zł
(23,45 zł/100 ml)

Suma cen poszczególnych produktów 146,70 zł

Super cena za zestaw 129,00 zł

01 | ALOE VERA wellness 
płyn do kąpieli
Pielęgnacyjny płyn do kąpieli.

  Ekstrakt z magnolii

   Witalizuje skórę podczas kąpieli

   Nie wysusza skóry, delikatnie nawilża

   Niewielka ilość piany

Stosować według potrzeb. Wlewać pod 
bieżącą wodę.

02 | ALOE VERA  
odżywka do włosów w sprayu
Lekka odżywka w sprayu, która pielęgnuje włosy, nawilża je i ułatwia 
rozczesywanie, nie obciążając włosów.

   Ekstrakt z bambusa pomaga wzmacniać włosy

   Przeznaczona szczególnie do suchych włosów

   Nadaje blask i elastyczność

Po prostu spryskaj umyte włosy. Nie spłukuj. Można stosować także  
na suche włosy.

03 | ALOE VERA sZampon do włosów
Pielęgnacyjny szampon do włosów, przeznaczony przede wszystkim 
do włosów suchych. Dostarcza nawilżenia i pielęgnuje włosy już 
podczas mycia.

  Ekstrakt z bambusa pomaga wzmacniać włosy

   Przeznaczony szczególnie do włosów suchych

   Dla błyszczących, gęstych i zdrowych włosów

Delikatnie wmasować w mokre włosy. Odczekać chwilę, spienić 
i dokładnie spłukać.

40 %
aloe Vera

60 %
aloe Vera

45 %
aloe Vera

w zeStawie TAniEj

* *

relaksująca kąpiel 
z aloe Vera

ALOE VERA ZESTAW  
PiELęgnACjA WŁOSÓW i CiAŁA
Szampon · 200 ml
Balsam do ciała · 200 ml
(patrz str. 99)
Żel pod prysznic · 250 ml
(patrz str. 101)

Inne atrakcyjne produkty 
z naszego asortymentu 
znajdziesz w katalogu Health 
Collection.
Zapytaj swojego Partnera LR!

+

•  Delikatna pielęgnacja bez obciążania włosów

•   Naturalne źródło nawilżenia

•   Dla szczególnie łagodnej pielęgnacji włosów

piękne włosy
pełne blasku

Produkt zgłoszony 
do opatentowania

Produkt zgłoszony 
do opatentowania

* Numer patentu: DE 10 2010 030 654.1

Znakomita jakość
i certyfikowane źródło
pochodzenia surowca

Bioekstrakty
z kontrolowanych,
certyfikowanych upraw

Wysoka zawartość aloesu

Potwierdzona 
dermatologicznie
tolerancja skórna

Bez parabenów
i oleju mineralnego
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200 ml   20639   17p

59,90 zł
(29,95 zł/100 ml) 100 ml   20631   11p

39,90 zł

01 | ALOE VERA balsam do ciała
Łagodna pielęgnacja nawilżająca po kąpieli i nie tylko.

  Ekstrakt z magnolii dobroczynnie wpływa na skórę

   Poprawia nawilżenie skóry, szybko się wchłania

   Pielęgnuje skórę całego ciała

Stosować według potrzeb rano i/lub wieczorem na całe ciało  
albo jedynie na wymagające pielęgnacji partie skóry.

02 | ALOE VERA  
delikatny krem pielęgnacyjny
Bogata i delikatna pielęgnacja dla wyjątkowo wymagającej skóry.

  Ekstrakt z magnolii zapewnia skórze uczucie komfortu

   Nawilża

   Szybko się wchłania, nie pozostawia tłustej warstwy

  Pielęgnacja twarzy i ciała

 Stosować według potrzeb rano i/lub wieczorem na twarz oraz  
na wyjątkowo wymagające partie skóry.

69 %
aloe Vera

35 %
aloe Vera

* *

Łagodna pielęgnacja
        całego ciała

inne atrakcyjne produkty 
z naszego asortymentu znajdziesz 
w katalogu health collection.
zapytaj swojego partnera lR!

•  Pielęgnacyjny aloes intensywnie nawilża skórę

•   Chroni przed wysuszeniem dzięki skutecznym 

bioekstraktom roślinnym

* Numer patentu: DE 10 2010 030 654.1

Produkt zgłoszony 
do opatentowania

Produkt zgłoszony 
do opatentowania

najwyższe wymogi -
najlepsza jakość:

• Używamy wyłącznie czystego żelu aloesowego,                                                 
co gwarantuje  najwyższą jakość

• Stosujemy ponadprzeciętnie wysokie zawartości Aloe Vera, 
aby zapewnić optymalną skuteczność

• Zobowiązujemy się do łagodnego przetwarzania cennych 
składników

Znakomita jakość
i certyfikowane źródło
pochodzenia surowca

Bioekstrakty z kontrolowanych,
certyfikowanych upraw

Wysokie zawartości aloesu

Potwierdzona 
dermatologicznie
tolerancja skórna

Bez parabenów
i oleju mineralnego

Aloe Vera od lr

Znakomita jakość
i certyfikowane źródło
pochodzenia surowca

Bioekstrakty
z kontrolowanych,
certyfikowanych upraw

Wysoka zawartość aloesu

Potwierdzona 
dermatologicznie
tolerancja skórna

Bez parabenów
i oleju mineralnego
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20642   17p 

53,90 zł

24,90 zł
250 ml   20630   11p  

39,90 zł
(159,60 zł/1000 ml)

250 ml   20633   15p  

53,90 zł
(215,60 zł/1000 ml)Suma cen poszczególnych produktów 78,80 zł

Super cena za zestaw 69,90 zł

01 | ALOE VERA żel pod prysZnic
Dokładne i jednocześnie delikatne oczyszczanie pod 
prysznicem. Pozostawia naturalne uczucie świeżości.

   Ekstrakt z kiwi odświeża skórę

   Odświeża skórę

   Delikatne oczyszczanie

   Nawilża

Stosować podczas brania prysznica rano/wieczorem.

02 | ALOE VERA sZampon 
do włosów i ciała
Szybkie i dokładne oczyszczanie od stóp do głów. 
Pozostawia przyjemne uczucie świeżości.

    Ekstrakt z bambusa

   Pielęgnacja all-in-one dla włosów i ciała

Do stosowania codziennie rano/wieczorem 
oraz po uprawianiu sportu.

35 %
aloe Vera 35 %

aloe Vera

w zeStawie TAniEj

 witalizująca  pielęgnacja
 pod prysznicem

* Numer patentu: DE 10 2010 030 654.1

ALOE VERA ZESTAW SPORT
Szampon do włosów
i ciała · 250 ml
Dezodorant
w kulce · 50 ml

50 ml   20643   7p

24,90 zł
(49,80 zł/100 ml)

ALOE VERA deZodorant 
w kulce  
bez alkoholu 
Delikatna i jednocześnie pewna ochrona 
przed przykrym zapachem i potem. Daje 
przyjemne uczucie świeżości.

   Zawiera ekstrakt z bawełny

   Pewność i pielęgnacja

   Bez alkoholu – łagodny także 
po depilacji

   Można stosować wraz ze swoim 
ulubionym zapachem

Nakładać na skórę pod pachami codziennie 
rano/wieczorem oraz po uprawianiu sportu.

15 %
aloe Vera

*

czysta świeżość

+

Produkt zgłoszony 
do opatentowania

*Produkt zgłoszony 
do opatentowania

*Produkt zgłoszony 
do opatentowania

   

   

Znakomita jakość
i certyfikowane źródło
pochodzenia surowca

Bioekstrakty z kontrolowanych,
certyfikowanych upraw

Wysoka zawartość aloesu

Potwierdzona 
dermatologicznie
tolerancja skórna

Bez parabenów
i oleju mineralnego



2 | 2016

Health & Nutrition 

ColleCtion

102 103 pielęgnacja aloe Vera |

100 ml   23071   18p

64,90 zł

100 ml   23075   17p

59,90 zł

200 ml   23070   18p 

59,90 zł
(29,95 zł/100 ml)

23076   44p 

79,90 zł
64,90 zł 
59,90 zł

Suma cen poszczególnych produktów 204,70 zł

Super cena za zestaw 179,00 zł

75 ml   23072   28p

99,90 zł
(133,20 zł/100 ml)

125 ml   23073   22p

79,90 zł
(63,92 zł/100 ml)

50 ml   23074   22p

79,90 zł
(159,80 zł/100 ml)

01 | ALOE VERA 
krem prZeciwsłonecZny 
spf 50
Dla wrażliwych typów skóry

   Idealny dla dzieci: nie zawiera barwników

   40% Aloe Vera

Nakładać obficie co najmniej 20 minut przed 
opalaniem.

02 | ALOE VERA 
spray prZeciwsłonecZny 
actiVe spf 30
Dla jasnej i wrażliwej skóry, która wymaga wysokiej 
ochrony przed promieniowaniem UV.

   Szybkie i proste stosowanie

   30% Aloe Vera

Wstrząsnąć przed użyciem. Spryskać obficie  
ciało i rozprowadzić. Nie rozpylać w kierunku  
twarzy.

03 | ALOE VERA 
krem prZeciwsłonecZny 
anti-aging spf 20
Może chronić wrażliwe partie skóry przed przedwczesnym 
starzeniem spowodowanym działaniem światła.

   Do twarzy, dekoltu i szyi 

   40% Aloe Vera 

Nakładać przed kąpielą słoneczną zamiast  
kremu na dzień.

ALOE VERA mlecZko 
prZeciwsłonecZne spf 30
Dla jasnej skóry, która wymaga wysokiej ochrony.

   Nie klei się po nałożeniu

   40% Aloe Vera

Nakładać obficie co najmniej 20 minut przed 
kąpielą słoneczną.

ALOE VERA Żel-krem 
prZeciwsłonecZny spf 20
Dla skóry już opalonej

   Lekki efekt chłodzący

   Łatwe nakładanie, nie klei się po nałożeniu

   40% Aloe Vera

Nakładać obficie na skórę co  
najmniej 30 minut przed kąpielą  
słoneczną

ALOE VERA żel-krem 
po opalaniu
Łagodzi skórę po kąpieli słonecznej.

   Chłodzi i zachowuje elastyczność skóry

   Sprawia, że skóra staje się delikatna i gładka

   Masło shea pielęgnuje skórę

   70% Aloe Vera

Stosuj na całe ciało po opalaniu.

40 %
aloe Vera

70 %
aloe Vera

40 %
aloe Vera

after
Sun

30 
SpF

20 
SpF

40 %
aloe Vera

40 %
aloe Vera

30 %
aloe Vera

w zeStawie TAniEj
%

+

twoja ochrona   
przeciwsłoneczna 

Świeżość i ochrona  
dla skóry wrażliwej 

chłodząca pielęgnacja
po opalaniu

%

%

50
SpF

30 
SpF

20 
SpF

%%
%

   Skuteczna ochrona
przed promieniami
              uVa/uVb

ALOE VERA SUn ZESTAW
Krem przeciwsłoneczny 
anti-aging SPF 20
Mleczko przeciwsłoneczne SPF 30
Żel-krem po opalaniu

•  Odpowiednia ochrona UVA/UVB 

dla każdego typu skóry

•   Nie klei się po nałożeniu na skórę

•   Najwyższe zawartości aloesu

inne atrakcyjne produkty 
z naszego asortymentu 
znajdziesz w katalogu 
health collection.
zapytaj swojego partnera lR!

top 
seller

Wodoodporne

Gwarancja wydajnych 
proporcji filtrów UVA 
i UVB

   

   

   

   

   

   

   

Znakomita jakość
i certyfikowane źródło
pochodzenia surowca

Wysoka zawartość aloesu

Potwierdzona 
dermatologicznie
tolerancja skórna

Bez parabenów
i oleju mineralnego
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100 ml    20312   11p

39,90 zł

200 ml    20314   11p

39,90 zł
(19,95 zł/100 ml)

50 ml    20310   11p

39,90 zł
(79,80 zł/100 ml)

200 ml    20316   11p

39,90 zł
(19,95 zł/100 ml)

ALOE VERA BABY  
krem ochronny
   40% aloesu

    Pielęgnuje i chroni przed 
podrażnieniami

    Koi zaczerwienioną, 
wrażliwą skórę

ALOE VERA BABY  
balsam 
pielęgnACYJNY
   40% aloesu

   Do delikatnej skóry dziecka

  Nawilża suchą skórę

ALOE VERA BABY  
krem do twarZy
  40% aloesu

    Codzienna pielęgnacja  
buzi dziecka

  Nawilża suchą skórę

ALOE VERA MUM 
balsam  
do masażu
    40% aloesu

    Intensywnie nawilża suchą skórę

    Pomaga zachować elastyczność 
skóry 

     Idealny również do masażu 
delikatnej skóry

•  Łagodne oczyszczanie i pielęgnacja dla bardzo wrażliwej skóry

• Wspiera naturalny poziom nawilżenia skóry

•  Bioekstrakt z nagietka zapewnia ochronę i odżywczą 

pielęgnację 

naturalna pielęgnacja
dla dzieci 
i dorosłych

40 %
aloe Vera

40 %
aloe Vera

40 %
aloe Vera

40 %
aloe Vera

%
%

%

%

delikatna pielęgnacja 
dla wrażliwej skóry

+

ALOE VERA BABY  
krem do mycia
   30% aloesu

   Łagodne oczyszczanie

   Pielęgnuje delikatną skórę 
dziecka

ALOE VERA BABY  
płyn do kąpieli
   30% aloesu

   Łagodna kąpiel

   Delikatne składniki pieniące  
nie wysuszają skóry

ALOE VERA BABY  
sZampon
   30% aloesu

   Delikatne oczyszczanie

   Ułatwia rozczesywanie

polecane 
przez pediatrów 

30 %
aloe Vera

30 %
aloe Vera

30 %
aloe Vera

w zeStawie TAniEj

% % %

Łagodne oczyszczanie od stóp do głów

ALOE VERA BABY  
ZESTAW dLA dZiECi 
Płyn do kąpieli
Krem do mycia
Szampon
Krem do twarzy
Krem ochronny
Balsam pielęgnacyjny
Balsam Aloe Vera Mum

i położne

250 ml    20313   11p

39,90 zł
(159,60 zł/1000 ml)

200 ml    20311   11p

39,90 zł
(19,95 zł/100 ml)

250 ml    20315   11p

39,90 zł
(159,60 zł/1000 ml)

39,90 zł
39,90 zł
39,90 zł
39,90 zł
39,90 zł
39,90 zł
39,90 zł

20318   53p

Suma cen poszczególnych produktów 279,30 zł

Super cena za zestaw 239,00 zł

Znakomita jakość
i certyfikowane źródło
pochodzenia surowca

Bioekstrakty z kontrolowanych,
certyfikowanych upraw

Wysoka zawartość aloesu

Przebadana dermatologicznie
tolerancja produktów 
przez skórę

Bez parabenów
i oleju mineralnego



lrgkf.com

Konto do wpłaty darowizn na rzecz fundacji LR gKF:  
IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00 
BIC: DRES DE FF 400

Wszystko na temat naszych projektów oraz 
możliwości pomocy znajdziesz na stronie

Wspieramy 
przyszłość dzieci.

Przyłącz się do pomocy!




