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Tot ceea ce  
ai nevoie!

NOU

Trebuie
să îl ai!



TOT CE ÎI TREBUIE UNUI BĂRBAT,
ÎNTR-O DOZĂ ZILNICĂ!Descoperă secretul 

masculinităţii!



Noua băutură pentru bărbaţi de la LR, puternică şi inovatoare, conţine puterea concentrată 
a ingredientelor active descoperite de știinţă și culese din natură, special adaptate 
nevoilor bărbaţilor. Soluţia ta completă într-o singură doză pe zi. Pentru mai multă energie, 
piele sănătoasă, păr bogat, mușchi atractivi și potenţă îmbunătăţită.

TOT CE ÎI TREBUIE UNUI BĂRBAT,
ÎNTR-O DOZĂ ZILNICĂ!

5. STIMULEAZĂ 
POTENŢA6

2. PIELE 
SĂNĂTOASĂ3

3. PĂR BOGAT4

4.  MUŞCHI BINE 
DEFINIŢI1, 5

1. ENERGIE PURĂ1, 2



1 Tiamina, vitamina B6, vitamina B12 și magneziul contribuie la metabolismul energetic normal. 2 Vitamina B6, vitamina B12 și magneziul ajută la reducerea 
oboselii și a epuizării. 3 Riboflavina, vitamina A, niacina, biotina și zincul ajută la menținerea în stare normală a pielii. Vitamina C contribuie la formarea normală a 
colagenului, pentru funcționarea normală a pielii. 4 Biotina și zincul ajută la menținerea în stare normală a părului. Vitamina E, vitamina C, seleniul și zincul ajută la 
protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Cuprul contribuie la pigmentarea normală a părului.

AJUTORUL ZILNIC, CU TOT CEEA CE ÎI 
ESTE NECESAR UNUI BĂRBAT
Descoperă inovatorul LR LIFETAKT 5in1 Men’s Shot: cu ajutorul 
ingredientelor pline de energie, descoperite de știință și culese din natură, 
este perfect adaptat nevoilor bărbaților. Necomplicat, eficient și tot ce ai 
nevoie - într-o singură doză zilnică!

ENERGIE

PIELE

PĂR

MUŞCHI BINE

POTENŢĂ

O DOZĂ DE 5IN1 MEN´S SHOT PE ZI ESTE BENEFICĂ PENTRU:

Activează energia și susține 
metabolismul energetic, pentru mai 
multă putere în timpul zilei.1, 2

Fortifică structura pielii și previne 
apariţia ridurilor, cu ajutorul 
nutrimentelor valoroase, cum ar fi 
biotina, zincul și cuprul.3

Hrăneşte şi întăreşte rădăcina firelor de 
păr cu ingrediente eficace. Acţionează 
din interior asupra părului tău şi îi oferă 
mai multă strălucire și densitate.4

Susţine formarea proteinelor și, astfel, 
formarea şi definirea mușchilor.1, 5

Sprijină formarea naturală a 
testosteronului și stimulează 
masculinitatea.6

PURĂ

SĂNĂTOASĂ

BOGAT

DEFINIŢI

ÎMBUNĂTĂŢITĂ



659,90 RON

81020

5 Magneziul contribuie la funcționarea normală a mușchilor. Vitamina D ajută la menținerea funcției musculare normale. Zincul contribuie la sinteza normală a 
proteinelor. 6 Zincul ajută la menținerea nivelului normal de testosteron în sânge. Seleniul contribuie la formarea normală a spermatozoizilor. Zincul contribuie la 
fertilitate și la o funcţie reproductivă normală.

Întreabă-ţi  
Partenerul LR despre 
oferta specială la 
ABOnament.

FĂRĂ
ZAHĂR

FĂRĂ
LACTOZĂ

FĂRĂ 
COLORANŢI
ARTIFICIALI

FĂRĂ
GLUTEN

5in1 
Men´s Shot

(87,98 RON per 100 ml)

30 x 25 ml 



119,90 RON
94,90 RON

28250   

28504   

LR ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector

LR ZEITGARD Racine Ser Colagen

PIELE CU ASPECT MAI TÂNĂR - INSTANTANEU!

COLAGENUL, STIMULENT PENTRU PIELE

Frumusețea adevărată nu îmbătrânește niciodată.
Dar asta nu înseamnă că nu aveţi nevoie de îngrijire cu 
produse cu texturi luxoase și uleiuri preţioase. Răsfățați-vă 
tenul cu acești experți anti-îmbătrânire LR ZEITGARD.

ÎNGRIJIŢI-VĂ

frumuseţea

30 ml | (649,67 RON per 100 ml)

• Imediat - efect de întinerire optică a pielii
• Regenerare durabilă a structurii pielii

30 ml | (316,33 RON per 100 ml)

•  Colagen pur pentru o piele proaspătă, netedă.
•  Serul acționează ca stimulent și oferă pielii hidratare intensă.

244,90 RON
194,90 RON

20% reducere

20% reducere

Preţ standard
Preţ special

Preţ standard
Preţ special



209,90 RON
164,90 RON

194,90 RON
154,90 RON

75,90 RON
56,90 RON

28320   

28314   

28302   

Beauty Diamonds Ulei anti-îmbătrânire

REGENERARE ȘI STRĂLUCIRE TINEREASCĂ

Beauty Diamonds Cremă intensivă antirid

CREMĂ ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE EFICIENTĂ,
CU O TEXTURĂ LUXOASĂ

HIDRATARE, ÎMPROSPĂTARE, CURĂŢARE

Beauty Diamonds Loţiune tonică

30 ml | (549,67 RON per 100 ml)

•  Combinaţia de substanţe active, preţioase, 
îmbunătăţeşte aspectul pielii şi îi stimulează 
mecanismele proprii de regenerare.

•  Diminuează ridurile. Uleiurile speciale îngrijesc şi 
catifelează pielea.

30 ml | (516,33 RON per 100 ml)

•  Hrănește și regenerează pielea datorită 
vitaminelor A, E și F.

•   Protejează împotriva deshidratării și face tenul 
să strălucească cu un aspect tineresc, frumos

125 ml | (45,52 RON per 100 ml)

•  Împrospătează şi înmoaie pielea. Hidratare până la 24h.
•  Curăţă pielea înainte de a aplica Crema intensivă Beauty 

Diamonds.

Oferte 
speciale

20% reducere

21% reducere

25% reducere

Preţ standard
Preţ special

Preţ standard
Preţ special

Preţ standard
Preţ special



408,80 RON

324,90 RON

323,80 RON

256,90 RON

71063   

71065   

ÎNGRIJIRE INTENSIVĂ ANTIRID, 
PENTRU PIELEA MATURĂ

NU LĂSA LUMINA ALBASTRĂ
SĂ-ȚI INTRE SUB PIELE!
Ești conectat la ecrane aproape 24/7? Serul inteligent BLUE LIGHT DEFENDER
îţi protejează tenul de îmbătrânirea prematură și îi păstrează tinerețea. 
Combinația unică de ingrediente active constând în extract de spirulină și extract 
de lotus albastru reflectă razele de lumină albastră, captează radicalii liberi și 
repară celulele deja deteriorate ale pielii. În combinație cu produsele noastre de
îngrijire anti-îmbătrânire eficiente, avem soluţia pentru fiecare nevoie a tenului.

Set Beauty Diamonds Digital Care

SER BLUE LIGHT DEFENDER | 30 ml

Preţ special set

Total preţuri individuale

Beauty Diamonds Cremă de zi | 50 ml

ÎNGRIJIRE NATURALĂ ŞI HIDRATARE 
PENTRU FANII ALOE VERA

Set Aloe Vera Digital Care

Aloe Via Cremă hidratantă de zi | 50 ml

Preţ special set

Total preţuri individuale

SER BLUE LIGHT DEFENDER | 30 ml

20% reducere

20% reducere



409,80 RON

324,90 RON

376,80 RON

299,90 RON

71064   

71062   

ÎNGRIJIRE INOVATOARE ANTI-
ÎMBĂTRÂNIRE, PENTRU BĂRBAȚI

„Made in Germany“ 
este promisiunea 
noastră de înalt 
standard de calitate
pe care te poţi baza 
100%.

PROTECȚIA TA ZILNICĂ
ÎN DOI PAȘI:

Aplică dimineața Serul inteligent 
BLUE LIGHT DEFENDER în mod 
uniform pe tenul curățat.

După aproximativ 1 minut, poţi 
aplica peste ser crema de zi 
potrivită tenului tău.

Set Platinum Digital Care

Preţ special set

Total preţuri individuale

SER BLUE LIGHT DEFENDER | 30ml
Platinum Cremă anti-îmbătrânire | 50ml

ÎNGRIJIRE INTENSIVĂ ÎMPOTRIVA 
MATURIZĂRII PREMATURE

Set Nanogold Digital Care

Preţ special set

Total preţuri individuale

SER BLUE LIGHT DEFENDER | 30 ml

Nanogold Cremă de zi | 50 ml

20% reducere

20% reducere



119,90 RON

239,80 RON
178,90 RON

80982   

80980   

Simţi că te cuprinde astenia? Duci lipsă de 
energie? Stai liniştit! Cu Mind Master Extreme 
deţii arma secretă pentru un plus rapid de 
energie1,3. Iar pentru o stare permanentă de 
vitalitate îţi recomandăm Mind Master6,7,8 - 
acum beneficiezi şi de un cadou energizant!

ÎŢI PROPUNEM CA TOAMNA ACEASTA

să fii plin de energie

Mind Master Extreme Performance Powder

DISPONIBIL ŞI LA BUCATĂ

DUBLU IMPULS DE 
ENERGIE1, 3

Mind Master Extreme Performance 
Powder, Set 2 bucăţi

1 Cafeina din Guarana ajută la sporirea atenţiei şi a puterii de concentrare. Cafeina din Guarana ajută la creşterea rezistenţei. 2 Tiamina şi vitaminele 
B6 şi B12 contribuie la o funcţie psihică normală. 3 Vitamina B12 contribuie la atenuarea stărilor de oboseală şi epuizare.

2 x 35 g / 14 plicuri de 2,5 g | (255,57 RON per 100 g)

• Generează energie pe termen scurt1,3

• Pentru mai multă performanță mentală2

• Format practic: de pus în buzunar, geantă
• Fără zahăr

35 g / 14 plicuri de 2,5 g | (342,57 RON per 100 g)

Preţ standard

Total preţuri individuale
Preţ special set 25% reducere



269,90 RON

 80935   

OFERĂ ENERGIE
PE TERMEN LUNG6, 7, 8

Mind Master Set de 5 bucăţi 
(la alegere dintre Formula Red şi Formula Green)

4 Vitamina E din Mind Master ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ. 5 Tiamina și Vitamina B12 din Mind Master contribuie la o funcție 
mentală normală. 6 Vitamina B12 din Mind Master contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. 7 Vitamina B12 contribuie la funcționarea 
normală a metabolismului energetic. 8 Vitamina B12 ajută la reducerea stărilor de oboseală și epuizare.

+ CADOU Mind Master Extreme Performance Powder · 35 g / 14 plicuri de 2,5 g

5 x 500 ml (107,96 RON per 1000 ml)

• Pentru performanţe mentale şi fizice5, 6, 7, 8

• Protecţie împotriva stresului oxidativ4

• Cu Aloe Vera pentru o stare generală de bine

Preţ special set

„Made in Germany“ 
este promisiunea 
noastră de înalt 
standard de calitate
pe care te poţi baza 
100%.

CADOU



114,90 RON

89,90 RON
66,90 RON

269,70 RON
199,90 RON

 80102   

80278   

80205   

sănătatea voastră!Pentru

¹ Magneziul din Pro Balance contribuie la un metabolism energetic normal şi la reducerea stărilor de oboseală şi epuizare.
² Cromul contribuie la un metabolism normal al macronutrienţilor și la menținerea nivelurilor normale de zahăr din sânge.
³ Vitamina C contribuie la un metabolism energetic normal.

* Ai posibilitatea să alegi componentele setului: oricare 3 gusturi de batoane Figu Active.

Batoane Figu Active, Set mixt 3 bucăţi

Pro Balance Tablete

MINERALE PENTRU 
ECHILIBRUL INTERIOR

SCAPI PLĂCUT DE KILOGRAMELE ÎN PLUS

HAI SĂ BEM UN CEAI!

Ceai de plante Figuactiv

360 tablete / 252 g (45,60 RON per 100 g)

•  Oferă organismului minerale și oligoelemente 
valoroase pentru echilibrul acido-bazic¹

•  Contribuie la un metabolism energetic normal al 
macroelementelor²

250 g (26,76 RON per 100 g)

•  Asigură un aport sănătos de lichide, în special
în cadrul unei diete

3 x 6 batoane de 60 g fiecare (18,51 RON per 100 g)

•  Înlocuirea uneia dintre mesele zilnice contribuie la menţinerea 
greutăţii.

•  Înlocuirea a două dintre mesele zilnice contribuie la scăderea în 
greutate.

•   Alege dintre cele 3 variante: nuga, iaurt & căpşuni, caramel 
crocant*

Total preţuri individuale
Preţ special set

25% reducere

25% reducere

Ofertă 
specială

Ofertă 
specială

Preţ standard
Preţ special



467,70 RON
311,80 RON

155,90 RON
139,90 RON

80147   

| 80331 |

+

sănătatea voastră!

•  Asigură un aport sănătos de lichide, în special
în cadrul unei diete

Ofertă 
specială

Total preţuri individuale
Preţ special set

Preţ standard
Preţ special 10% reducere

Reishi Plus Capsule, Set 3 bucăţi

2+1
CADOU

PUTEREA CIUPERCII "NEMURIRII"³

Preţ individual

„Made in Germany“ 
este promisiunea 
noastră de înalt 
standard de calitate
pe care te poţi baza 
100%.

• Reishi face parte de mii de ani din cultura Orientului Îndepărtat.
•  Ingrediente de primă calitate: 48% extract de ciupercă Reishi & 20% pulbere  

de ciupercă Reishi
•  Contribuie la un metabolism energetic normal3.

3 x 30 capsule/15,2 g (683,77 RON per 100 g)

Reishi Plus Capsule 30 capsule/15,2 g (920,39 RON per 100 g)



369,80 RON
289,90 RON

184,90 RON
164,90 RON

80363   

| 80361 |

Preţ individual

10% reducere

NUTRIMENTE VALOROASE DIN NATURĂ

21% reducere

Oferte  
speciale

„Made in Germany“ 
este promisiunea 
noastră de înalt 
standard de calitate
pe care te poţi
baza 100%.

Total preţuri individuale
Preţ special set

Colostrum Lichid, Set 2 bucăţi

• Pentru o stare generală de bine
•  Colastra în exces pe care o utilizăm de la vaci crescute în tări europene este primul 

lapte al vacii şi este deosebit de hrănitoare.
• În formă lichidă, pentru adiministrare uşoară

2 x 125 ml (115,96 RON per 100 ml)

Preţ standard
Preţ special

Colostrum Lichid 125 ml (131,92 RON 100 ml)



169,80 RON
134,90 RON

84,90 RON
75,90 RON

80566   

| 80326 |

10% reducere

AJUTOR RAPID MEREU LA ÎNDEMÂNĂ1

20% reducere

1 Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru o funcție normală a vaselor de sânge, oaselor, gingiilor, pielii și dinților și pentru 
funcționarea normală a cartilajelor.

Oferte 
speciale

Total preţuri individuale
Preţ special set

Cistus Incanus Spray, Set 2 bucăţi

• Dozare ușoară prin pulverizare direct în gură
• Conţine extract din eficienta plantă de cistus incanus
• Aromă plăcută, proaspătă, datorită mentei

2 x 30 ml | (224,83 RON per 100 ml)

Preţ individual

Preţ standard
Preţ special

Cistus Incanus Spray 30 ml (253 RON per 100 ml)



188,90 RON

 20650   

Aloe Vera - un adevărat expert în îngrijire. În combinație cu extracte de plante atent  
selecţionate, aloe vera își dezvăluie întregul potențial. Cele trei produse LR ALOE VIA  
incluse în casetă îngrijesc pielea cu ingrediente naturale, într-un mod intens și ușor, 
fiind potrivite pentru fiecare nevoie a pielii. Din cap până în picioare, de la tineri până 
la persoane în vârstă.

ESENȚELE PREŢIOASE ALE NATURII PENTRU CEI DRAGI

Noua
LR ALOE VIA

trusă de prim ajutor

Aloe Via Cremă hrănitoare cu propolis | 100 ml
Aloe Via Concentrat de Aloe Vera hidratant | 100 ml
Aloe Via Spray de urgenţă | 150 ml

Caseta Aloe Vera



Spray-ul cu aloe vera și extracte 
din plante de înaltă calitate este 
partenerul vostru de încredere în 
viața de zi cu zi, pentru variate 
tipuri de situaţii şi de nevoi. 
Potrivit şi pentru a-l avea mereu 
în poşetă.

Gelul ce conţine o concentraţie 
extrem de mare, de 90% gel pur 
de aloe vera, oferă pielii hidratare 
intensă și prospețime maximă.

Această cremă este îngrijirea 
perfectă pentru zonele de piele 
extrem de aspre și afectate care 
necesită un produs cu efect 
intens şi cu formulă bogată.

ESENȚELE PREŢIOASE ALE NATURII PENTRU CEI DRAGI

Aloe Via Spray de urgenţă

Aloe Via Concentrat de 
Aloe Vera hidratant

Aloe Via Cremă hrănitoare  
cu propolis

„Made in Germany“ 
este promisiunea 
noastră de înalt 
standard de calitate
pe care te poţi baza 
100%.

REGENERARE

HIDRATARE

PROTECŢIE

De exemplu, puteţi să 
calmați mâncărimea 
scalpului prin masarea 
ușoară a spray-ului pe 
pielea capului.

Aplicați concentratul 
zilnic, sub crema 
obişnuită de zi, și 
hidratați pielea uscată 
a feței.

Crema bogată 
protejează fața și 
mâinile împotriva 
deshidratării cauzate de 
frig, vânt, vreme rea.

SFATURI DE 
FOLOSIRE



25,90 RON
22,90 RON

93,80 RON
69,90 RON

20769   

20672   

ÎNGRIJEȘTE INTENS
PIELEA AFECTATĂ

CURĂȚĂ UȘOR FAȚA ȘI MÂINILE

ÎNGRIJIRE CU ALOE 
VERA PENTRU MÂINI

plăcută şi delicată
Atât de

2 x 75 ml (46,60 RON per 100 ml

• Pielea deteriorată redevine moale şi catifelată
•  Cu 40% gel de Aloe Vera şi extract de gălbenele organice
• Protejează şi îngrijeşte pielea foarte uscată

25 buc.

•  Conţin 30% gel de Aloe Vera şi extract 
de trandafir sălbatic

• Ideale pentru călătorii. Oferă o senzaţie de catifelare.

Aloe Via Cremă hrănitoare de mâini
Set 2 bucăţi

Aloe Via Şerveţele demachiante delicate

„Made in Germany“ 
este promisiunea 
noastră de înalt 
standard de calitate pe 
care te poţi baza 
100%.

11% reducere

25% reducere

Preţ standard
Preţ special

Total preţuri individuale
Preţ special set



104,80 RON
82,90 RON

41,90 RON
36,90 RON

62,90 RON
55,90 RON

 20617   

20612   20611   

Aloe Via Set săpun & rezervă

CURĂȚĂ ŞI
HIDRATEAZĂ
PIELEA

Aloe Via Săpun-cremă
pentru mâini

Aloe Via Rezervă de
săpun-cremă

PRODUSELE SUNT 
DISPONIBILE ŞI INDIVIDUAL

1 x 250 ml + 1 x 500 ml (11,05 RON per 100 ml)

• Curăță ușor și îngrijește în același timp, fără a usca pielea
• Cu 38% gel de aloe vera și extract organic de gălbenele

Aloe Via Săpun-cremă pentru mâini | 250 ml   
Aloe Via Rezervă de săpun-cremă | 500 ml

250 ml (14,76 RON per 100 ml) 500 ml (11,18 RON per 100 ml)

20% reducere

Oferte
speciale

11%
reducere

11%
reducere

Total preţuri individuale
Preţ special set

Preţ standard
Preţ special

Preţ standard
Preţ special



95,80 RON
69,90 RON

20770   

LR Health & Beauty Systems S.R.L – Bulevardul Unirii, nr 8, bl 7A, Parter, 
Sector 4, București, 040105

LR Health & Beauty Systems își rezervă dreptul de a schimba produsele prin 
îmbunătăţiri tehnice și calitative și nu își asumă responsabilitatea pentru 

eventualele erori de tipar.

Prezentat de:

Vânzarea de produse LR se face numai prin intermediul Partenerilor LR.

C
od

: 
95

71
5-

92
6

RO

Reparare
   şi Catifelare

ÎNGRIJIRE DELICATĂ 
PENTRU MÂINI ŞI 
PICIOARE

27%
Preţ Special

reducere la set

Set îngrijire mâini şi picioare

Ai grijă de pielea mâinilor şi a picioarelor cu aceste 
produse cu efect intens. Ele regenerează pielea 
afectată, uscată, se absorb rapid și asigură 
protecție.

Cremă hrănitoare de mâini | 75 ml 
+ Cremă regeneratoare pentru picioare | 100 ml

Total preţuri individuale
Preţ special set


