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GÜCÜNÜ KEŞFEDİN
ALOE VERA‘NIN 



35 yıldır bir vizyonu izliyoruz: 100 yıl boyunca tüm insanların sağlıklı ve başarı dolu bir hayat 
geçirmesini sağlamak. Elbette bu bir hayal; ancak bu hayale mümkün olduğunca yaklaşabilmek 
için çok çalışıyoruz. İşte bu yüzden sağlık ve güzellik alanında yenilikçi çözümler geliştirirken, aynı 
zamanda kişisel ve finansal başarı üzerinde ilerlemeye devam ediyoruz. 

Amacımız: „More quality for your life.“ –- Herkes için daha fazla yaşam kalitesi. 

İnsanların sürekli artan sağlık bilincine katkıda bulunan benzersiz ürün çözümleriyle 35 yıldır bu 
vizyonu izliyoruz! Olağanüstü etkisi ile Aloe Vera bitkisi bu konuda çok önemli bir rol oynuyor. 
Hem sağlık hem de güzellik alanında çok yetenekli olan Aloe Vera’nın her evde mutlaka bulunması 
gerekiyor.

Sağlığımız bizim en kıymetli hazinemiz! Bu nedenle LR, kaliteden asla ödün vermeden ilerlemeye 
devam ediyor. Gururla söyleyebilirim ki, geçmiş yıllarda Ahlen’da Avrupa’nın en büyük Aloe Vera 
üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdik. Çünkü „Made in Germany“ bizim için sadece bir slogan 
değil; aynı zamanda müşterilerimize verdiğimiz kalite sözümüzdür! 

LR 35 yıldır İş Ortağı olan herkese, ister tam zamanlı ister yarı zamanlı olsun, kendi hayatını 
yönetme ve kariyerinde başarılı olma imkanı sağlıyor. Herkese uluslararası bir ekibin parçası 
olabilmeleri için eşsiz bir şans sunarak kendi işlerini geliştirme şansını veriyoruz. Bu vizyonu 
sağlamak için tüm LR çalışanları ve İş Ortakları her gün büyük bir tutku ile çalışmaya devam 
ediyor. 

Saygılarımla,

Andreas Friesch

CEO | Yönetim Kurulu Sözcüsü

DEĞERLİ İŞ ORTAKLARI,



ALOE VERA
JEL İÇECEKLER

Yenilikçi bir ileri teknoloji ile 
donatılmış modern Aloe Vera 
üretim tesisimiz ile kalite 
iddiamızı güçlendirerek Avrupa 
çapında yeni standartlar 
belirliyoruz.

İŞ BİRLİĞİ

ÜRÜNLER

No.1

Yüksek kalite standardımız ayrıca bağımsız 
ve tanınmış enstütiler tarafından sıkı kontrole 
tabi tutulmakta ve sertifikalandırılmaktadır. 
Örneğin; Aloe Vera Jel İçeceklerin değişmeyen 
kalitesi SGS INSTITUT FRESENIUS tarafından 
onaylanmıştır. 

KALİTE
MÜKEMMEL

Bu mükemmel kalitemiz 
bir tesadüf değil! Yüksek 
motivasyonlu çalışanlarımız 
yılların deneyimi ile bu kaliteyi 
mümkün kılıyor!

SOSYAL
Dermatest 
GmbH şirketinin 
kurucusu ve 
yöneticisi Dr. 
Werner Voss 
ise „LR bakım 

yelpazesi, en 
güncel kalitedeki formülasyonlarla 
birleştirilmiş en yüksek kalitedeki 
aktif bileşenlerle tüm cilt 
gereksinimlerine en uygun günlük 
bakımı sunuyor.“ cümlesi ile 
düşüncelerini dile getiriyor.

Bağımsız 
Beslenme 
Uzmanı  
Dr. Sven 
Werchan,  
LR hakkındaki 
düşüncelerini 
şöyle ifade ediyor: “İhtiyaca özel 
ürünlere ek olarak LR,ayrıca 
bilimsel temele dayanan uzman 
önerileri ile beslenme, egzersiz ve 
yaşam tarzı hakkında da ipuçları 
veriyor.”

UZMANLARLA

EŞSİZ

SORUMLULUK

Sağlık ve güzellik 
alanında geliştirdiğimiz 
ürünler hayvanlar 
üzerinde test 
edilmemektedir.

Doğayı seviyoruz ve bunun 
göstergesi olarak Aloe Vera 
Jel İçecekleri ve Master 
Drink İçeceklerinde bulunan 
ilave yeşil plastik kapağı 
kaldırıyoruz. 

LR Global Kids Fund 
aracılığı ile yardıma 
muhtaç çocukları 
destekliyoruz.

Her alanda sorumluluk alıyoruz.

„Sağlığımız 
bizim en 
kıymetli, 
hazinemizdir. 
Dikkatli bir
yaşam biçimi
ile uzun, sağlıklı
bir hayat sürdürebiliriz.  Binlerce 
yıldan beri insanlar doğal bitkilerin 
gücünden faydalanmaktadır. 
Bitkilerin kraliçesi ise Aloe Vera.“ 
Cümlesi ile düşüncelerini dile 
getiriyor Profesör Dr. Dietrich 
Grönemeyer, bağımsız doktor.
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„Made in Germany“ ifadesi dünya 
çapında en yüksek kaliteyi temsil 
eder. Bizim iddiamız ise, tüm 
ürünlerimizde her gün bu kalite 
standartlarını kullanıcılarımıza 
kanıtlamaktır. % 100 şeffaflık 
sağlamak için, doğrudan 
Almanya‘da üretilen bu katalogdaki 
tüm LR sağlık ve güzellik ürünlerini 
yeni „Made in Germany“ logomuzla 
birlikte size sunmaktan mutluluk 
duyuyoruz.

STANDARTI
EN YÜKSEK KALİTE
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LR LIFETAKT mutluluğunuz için 
birinci sınıf gıda takviyesi ürünleriyle 
size bireysel çözümler sunuyor.

SAĞLIK &
BESLENME

LR ALOE VIA bakımlı ve doğal cilde 
giden yolunuz 

NEMLENDİRİCİLİ 
BAKIM

Takviye edici gıda

Özel bakım

Yüz temizliği ve bakımı

Vücut temizliği ve bakımı

Ağız ve diş bakımı

Saç bakımı

Erkek bakımı

Bebek ve çocuk bakımı

Güneş koruması



Özel LR Star parfümler, çok 
sevilen LR Lifestyle parfümleri ve 
zamanı durduran klasik parfümler

Yüksek değerde kozmetik 
ve genç makyaj modası

98   |

100 |

LR DELUXE

LR COLOURS

74 |

86 |

Kadın Parfümleri

Erkek Parfümleri

52

70

96

66

72

ANTI-AGE  
BAKIMI

ÖZEL BAKIM SAÇ BAKIMI

PARFÜM MAKYAJ

50 |

54 |
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LR ZEITGARD

LR ZEITGARD

LR ZEITGARD

Zaman ötesi ve güzel

bir cilt için LR ZEITGARD 

Temizleme Sistemi

Anti-Age Sistemi

Bakım Sistemi

Sağlıklı saçlar için  
muhteşem ikili

L-RECAPIN66 | 70 |LR MICROSILVER

Özel ihtiyaçlar için  
antibakteriyel koruma



+

Daha fazla sağlık için 
yaşam kaynağınız
LR‘ın Aloe Vera Jel İçeceği ile kendinizi iyi hissedin. Daha zinde 
ve sağlıklı olmanız için vücudunuzu desteklemeye yardımcı olur.

ALOE VERA + ZENCEFİL

+ BAL

+ LİMON

+ C VİTAMİNİ

+ ÇİNKO

+ SELENYUM

Aloe Vera 
Jel İçecek
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EŞSİZ

UZUN YILLARIN DENEYİMİ

LR‘da kalite ve uzmanlık bir arada

Sadece LR Aloe Vera Jel İçecekler SGS Institut Fresenius ve IASC 
mührüne sahiptir.

LR, 17 yıldan uzun bir süredir Aloe Vera uzmanıdır
Almanya‘daki en modern Aloe Vera üretim tesislerinden birinde kendi 
üretimini yapmaktadır
Standart iç kalite kontrolleri
Tanınmış uzmanlarla işbirliği içerisindedir

TADI LEZİZ

LR Aloe Vera Jel İçecekler kendinizi iyi hissetmeniz konusunda 
sadece desteklemeye yardımcı olmazlar, aynı zamanda damak 
tadınıza da farklı lezzetlerle hitap ederler.

Saf Aloe Vera yapraj jeli ile yüksek ürün kalitesi
Meksika‘da sürdürülebilir ekim alanı
Aloe Vera yaprakları korunarak işlenir
Yüksek üretim standartına sahiptir

Aloe Vera Jel İçecek Ballı - Doğal bal ile leziz 
Aloe Vera Jel İçecek Zencefil & Limon - Zencefilin doğal ve hafif acılığı ile 
lezzetli bir tat
Aloe Vera Jel İçecek Şeftali - Meyvemsi tadı ile harika. 
Aloe Vera Jel İçecek Sivera - Sağlıklı ve doğal ısırgan otu içerir

LR LIFETAKT Aloe Vera Jel 
İçecekler Kölner Liste®‘de yer 
almaktadır. Kölner Liste doping 
riski taşımayan ürünleri 
yayımlamaktadır.

Ekim işleminden hasada kadar 
olan süreçte kalite bizim için ilk 
sırada yer almaktadır. LR’da 
herşey sıkı kontrollere tabi 
tutulmaktadır ve SGS Institut 
Fresenius ve IASC Sertifikaları ile 
onaylanmaktadır.

„Made in Germany“ 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.
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GENEL VÜCUT SAĞLIĞI

¹ C vitamin, çinko ve selenium bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur
² Çinkonun hücre bölünmesinde görevi vardır
³ C vitamini normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur

*   Çeşitli ve dengeli bir beslenmenin yanı sıra sağlıklı bir yaşam tarzına dikkat edin.
** Günlük alım için referans miktarı.

Bağışıklık için 3 kat etkili:

Aloe Vera Jel İçecek 
Zencefil & Limon*

YENİ

%85 Aloe Vera yaprak jeli
%6 Zencefil suyu
Bal içerir
Limon suyu
Günlük C vitamini ihtiyacının %100‘ünü karşılar**
Günlük çinko ihtiyacının %100‘ünü karşılar**
Günlük Selenyum ihtiyacının %82‘sini karşılar**

81000 | 1000 ml

1. Hücreleri güçlendirir.  ¹

2. Yeni hücrelerin oluşumunu destekler.¹  ² 

3. Bağışıklık sistemini hızlandırmaya yardımcı olur. ¹ ³

Lezzetli: Hafif, doğal zencefil keskinliği ile birlikte 
ferahlatıcı limon ve tatlı bal

Kullanım: 
Günde 3 x 30 ml
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80750 | 1000 ml  

Aloe Vera Jel İçecek
Şeftali

80800 | 1000 ml        

Aloe Vera Jel İçecek
Sivera

80700 | 1000 ml  

Aloe Vera Jel İçecek
Ballı

LR LIFETAKT GIDA TAKVİYESİ | 11 

LR İş Ortağınıza avantajlı Set 
fiyatlarını sorun!

GENEL VÜCUT SAĞLIĞI

Sağlığınız için 3 temel yapı taşı:

 %90 Aloe Vera yaprak jeli
 %9 bal
 Günlük C vitamini ihtiyacının %75‘ini karşılar

1.  Vitamin ve mineraller ile sağlığımıza katkıda 
bulunur.¹

2.  Bağışıklık sistemini ve hücre yenilenmesini 
destekler. ²  ³

3.  Enerji metabolizmasının daha iyi olmasına 
destek verir. 4

Lezzetli: Hoş, doğal bal aroması ile leziz

Kullanım: 
Günde 3 x 30 ml

GENEL VÜCUT SAĞLIĞI

Vücut bilinciniz için 3 kat etkili:

 %98 Aloe Vera yaprak jeli
 Şeker ilavesiz
  Günlük C vitamini ihtiyacının %100‘ünü 

karşılar

Kullanım: 
Günde 3 x 30 ml

1. Şekersiz.³

2.  Enerji metabolizmasını desteklemeye 
yardımcı olur.4

3.  Fazla toksinlerin atılmasına yardımcı 
olur. 4

 
Lezzetli: Hoş şeftali tadı ile leziz

¹ C vitamini normal enerji oluşum metabozlizmasına katkıda bulunur. C vitamini demir emilimini arttırır.
²  C vitamini kemiklerin, kıkırdağın ve cildin normal fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur.
³ C vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
4 C vitamini normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.

¹  C vitamin kan damarlarının normal fonksiyonu için gerekli olan normal 
kolajen oluşumuna katkıda bulunur

² C vitamini demir emilimini arttırır

Daha fazla canlılık için 3 kat etkili:

 %90 Aloe Vera yaprak jeli içerir
 %7 bal
 Isırgan ekstresi

GENEL VÜCUT SAĞLIĞI

Kullanım: 
Günde 3 x 30 ml

1. Dolaşım Sistemini destekler. ¹

2.  Kardiyovasküler sisteme besin 
kaynağı olarak katkıda bulunur. ²

3. Hücreleri oksidatif strese karşı korur.
 
Lezzetli: Sağlıklı ve doğal ısırgan otu 
ile leziz
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Master Drink
80900 | 500 ml        

Mesleğimizdeki başarılar, sporda
gerçekleştirdiğimiz zaferler, ailemizle
ve kendimizle geçirdiğimiz zamanlar
ile hayatımızın tadını doyasıya
çıkarmak isteriz: Her kim aktif
ve yoğun bir yasama sahip olmak
istiyorsa, en uygun besin destek
ürününü de kullanmaya dikkat
etmelidir. Master Drink önemli
işlevlere sahip özel mikro besin
maddeleri içermektedir.

Ekim işleminden hasada kadar 
olan süreçte kalite bizim için ilk 
sırada yer almaktadır. LR’da 
herşey sıkı kontrollere tabi 
tutulmaktadır ve SGS Institut 
Fresenius ve IASC Sertifikaları ile 
onaylanmaktadır.

„Made in Germany“ 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.

LR LIFETAKT Aloe Vera Jel 
İçecekler Kölner Liste®‘de yer 
almaktadır. Kölner Liste® doping 
riski taşımayan ürünleri 
yayımlamaktadır.

Patent kaydı yapılmıştır

Patent-No.: DE 10 2013 205 049 A1

Master Drink

–  Vitamin ve eser elementler 
–  %36 Aloe Vera yaprak jeli
–  Üzüm suyu konsantresi 
–  Yeşil çay ekstraktı

– Günde 80 ml

LR, Master Drink’in sahip olduğu kaliteye özel 
bir değer veriyor. Bu ürünpiyasada alınması en 
zor onaylardan biri olan INSTITUT FRESENIUS 
kalite damgası ile onaylanmıstır.
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80980 | 35 g / 2,5 g‘lık 14 saşe  

Anında enerji1  
Oksidatif strese karşı koruma2,5

Anında enerji

Koruma
–  Etkili antioksidanlar2,5 ile oksidatif strese karşı sizi korur
–  Günlük E ve D vitamin ihtiyacının %100‘ünü karşılar
–  C vitamini bağışıklık sisteminin5 normal fonksiyonuna katkıda bulunur

–  Guarana içerisinde bulunan kafein, dikkatin artmasına yardımcı olur

–   Günde 1 kere doğrudan dilinizin üzerine dökün 

80 mg Kafein (Guarana‘dan)
Yeşil çay ekstraktı
Aloe Vera Jeli tozu 
Coenzym Q10 

Kullanım:

Master Extreme 
 

1

2

3

4

5

Guarana içeriğindeki kafein, dikkat ve konsantrasyonun yükseltilmesine yardımcı olur. 
Guarana içeriğindeki kafein, dayanıklılığın artırılmasına yardımcı olur.
E vitamini hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur .
Tiamin, B6 vitamini ve B12 vitamini normal psikolojik fonksiyonlara katkıda bulunur.
B12 vitamini yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
C vitamini bağışıklık sisteminin normal fonkisyonuna ve hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur.

Şekersiz

Pratik sase 

Saseyi yırtın 
ve açın

Doğrudan dilinizin 
üzerine dökün

Enerjiyi
hissedin
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kültürünün bir parçası olmuştur. 
Yararlı özellikleri bugün hala 
takdir edilmektedir.

Uzun yaşam kaynağı olarak bilinen 
Reishi mantarının kapsülleri

–  Günde 1 kapsül
–  Veganlar için de uygundur

Kullanım alanları:
–   %48 Reishi ekstraktı
–   %20 Reishi tozu
–    Günlük C vitamini ihtiyacının %75‘ni karşılar
– Yüksek kalite
– Reishi mantarı uzak doğu geleneğinden bilinmektedir

Kullanım:

80331 | 30 kapsül / 15,2 gr  
Reishi PLUS
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Pro Balance iç dengenizi
desteklemek için vücudunuza
alkali mineraller ve eser
elementler sağlar.

Vücudun asit - baz
dengesini destekler

–  Yüksek kalite  
–  Seçilmiş mineral ve eser elementler  
–  Laktoz içermez

Kullanım:
–  Günde 2 defa 2‘şer tablet

1 kapsül Pro 12, 1 milyar bakteri içerir ve çifte 
mikrokapsülasyon sayesinde bakterileri diğer 
ürünlere göre daha etkili bir biçimde
korumaktadır.

Bağırsağımız vücudumuzun en büyük 
organlarından biridir. Sağlığımız üzerinde 
büyük ölçüde etkisi mevcuttur. Bağırsak 
duvarımız yararlı türde bakteriler ve diğer 
bakteriler ile kaplıdır. Bu bakterilerin doğal 
dengesi sağlığımız üzerinde etkilidir.

Genel sağlığımızı destekler

Patentli

– Yüksek kalite
– Patentli çifte mikrokapsülasyon
–12 farklı bakteri türü

Kullanım:
–  Günde 1 kapsül

80102 | 360 tablet / 252 g  80370 | 30 kapsül / 15 g  
ProBalance Pro 12 





CARE
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Aloe Vera’nın besleyici ve yenileyici gücü ile doğal, 
güzel ve sağlıklı bir cilt: LR ALOE VIA. İster genç, 
ister yaşlı olun, ürün yelpazemizde herkes ihtiyacına 
göre ürün bulabilir. 

Genç görünen bir cilt için kapsamlı Anti-Age bakımı: 
LR ZEITGARD. Kapsamlı profesyonel konsept 3 
adımda daha genç bir cilde kavuşmanızı sağlayan 
Anti-Age bakımı sunar.   

LR MICROSILVER PLUS: Fonksiyonel bakım serisi 
olan Microsilver Plus Microsilver, BGTM, Pantenol ve 
çeşitli çinko bileşenlerini içeren ve antibakteriyel 
etkiyi temel alan yapısı ile yıpranmış cildi korur ve 
besler.

YÜKSEK KALİTEDE BAKIM
HER CİLDİN İHTİYACINA UYGUN
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Özel bakım ihtiyacına yönelik olarak
bitkisel ekstrelerle zenginleştirilmiş 

Yoğun bakım ve yenilenme için yüksek 
Aloe Vera oranı – hassas ciltler için de 
uygundur

Aloe Vera’nın ve çeşitli bitkisel özlerinin eşsiz 
bileşimi ile 28 LR ALOE VIA ürününün patenti 
alınmıştır.

Aloe Vera’nın ciltle uyumluluğu tanınmış enstitüler 
olan Institute Dermatest ve Derma Consult tarafından 
onaylanmıştır. 

Aloe Vera yaprak jeli ekiminden işlenmesine kadar 
olan süreçte düzenli olarak, Uluslararası Aloe Vera 
Bilim Konseyi (IASC) tarafından kontrol edilmektedir.

Güzel, bakımlı   
ve doğal cilde  
giden yolunuz

Aloe Vera’nın yenileyici ve besleyici gücü ile güzel, bakımlı ve 
doğal cilde giden yolunuz LR ALOE VIA. 7’den 70’e tüm yaş 
gruplarının ihtiyacına uygun ürünleri bulabileceğiniz 
mükemmel bir seri. Sevdiklerinize ve kendinize Aloe Vera ile 
bütünleşmiş en güzel bakımı sunun.

Temel iddiamız: Herkesin güvenle kullanabileceği bir ürün 
konsepti. LR ALOE VIA, Aloe Vera’nın gücünün en iyi 
kullanıldığı bir marka. Bu değerli Aloe Vera yaprak jeli 15 yıldır 
LR Aloe Vera bakımında kullanılıyor. Yüksek Aloe Vera oranı, 
kanıtlanmış etken maddelerin bileşimi ve bitki özlerinin doğal 
gücü LR ALOE VIA bakım serisinin etkisini çok yönlü ve 
eşsiz kılıyor. Bu eşsiz Aloe Vera bileşimi cildinizi;
· Yeniler,
· Nemlendirir,
· Rahatlatır,
· Üstelik paraben ve mineral yağlar içermeden cildinizi korur.
 
Ürünün ekiminden işlenmesine kadar olan süreç, Uluslararası 
Aloe Vera Bilim Konseyi (IASC) tarafından düzenli 
kontrollerden geçirilerek Aloe Vera’nın yüksek kalitesini 
garanti etmektedir. Institut Dermatest bağımsız enstitüsü 
Aloe Vera’nın cilde olan uyumluluğunu onaylar. Aloe Vera’nın 
ve çeşitli bitkisel özlerin eşsiz bileşimi ile 28 LR ALOE VIA 
ürününün patenti alınmıştır.

Doğal güzelliğe giden yolunuz LR ALOE VIA

LR ALOE VIA |

Aloe Vera kalite demektir ve “Made in 
Germany” %100 güvenebileceğiniz kalite 
sözümüzdür.



LR Aloe Via
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Yumuşacık  
bir cilt 

LR ALOE VIA 
Vücut bakımı ve 
temizliği

LR ALOE VIA 
Yüz bakımı ve temizliği

Işıldayan,  
güzel bir yüz

Güzel ve sağlıklı  
bir gülümseme

LR ALOE VIA  
Ağız ve Diş Bakımı

LR ALOE VIA 
Özel Bakım
Sağlıklı bir cilt 

Özellikle çok yıpranmış ciltte Aloe Vera’nın yenileyici gücünden faydalanın. LR Aloe Via ürünleri cildi koruyucu bir tabaka gibi kaplar, 

serinletir, rahatlatır ve yenilenmesini destekler.

Yenilenme ve bakım

Baştan aşağıya çok yönlü 
Aloe Vera bakımı



       Baby & Kids
Care     SunCare

    HairCare     MenCare

21 LR ALOE VIA |

Sağlıklı,  
ve parlak saçlar

LR ALOE VIA
Saç bakımı

Bakımlı bir   
erkek cildi

LR ALOE VIA
Erkek bakımı

Bebek ve çocuk 
cildinin hassas 
koruması

LR ALOE VIA
Bebek ve çocuk bakımı

Sağlıkla güneşten  
korunan cilt

LR ALOE VIA
Güneş bakımı

Aloe Vera gerçekten çok yönlü bir yetenek. Sadece yenilemek ve nemlendirmekle kalmıyor aynı zamanda iltihap önleyici olarak da etki 

gösteriyor. Bu çok yönlü yetenekli ürünü baştan aşağıya ailece kullanmanızı öneririz.

Kişisel bakım ve koruma
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MADE IN GERMANY

Aloe VeraAloe Vera

Aloe Vera
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100 ml      
20602    

100 ml      
20601    

400 ml      
20600    

%79%90

%83

Aşırı yıpranmış, ve kuru ciltlere  
özel zengin içerikli krem 
• %79 Aloe Vera ve bal  
 mumu özü içerir
• Cilde yoğun nem sağlar  
 ve besler
• Cilt koruma tabakasını güçlendirir  
 ve ekstra koruma sağlar
• Cilt kendini rahatlamış hisseder  
 

Aloe Vera  
Propolisli  
Krem

Yıpranmış, kuru cilt için  
tazeleyici ve besleyici jel
• %90 Aloe Vera Jel İçerir
• Anında nemlendirir 
 ve serinletir
• Cilt elastikiyetine iyi gelir
• Cildinize anında bakım yapar 

Aloe Vera  
Konsantre 

Tüm vücut için hafif sprey 
•  %83 Aloe Vera Jeli ve etkisi 

kanıtlanmış 11 bitki esansı ve bal 
mumu propolis içerir

• Koruyucu bir tabaka gibi 
   hassas cildin üzerini kaplar
• Yatıştırır ve serinletir
• Cilt kendini yeniler ve 
   eski doğal dengesine kavuşur

Aloe Vera  
Acil Yardım   
Spreyi

Daha sağlıklı 
bir cilt hissi

LR ALOE VIA Özel Bakım 

– Yıpranmış ve irite olmuş cildi yeniler 

ve iyi hissettirir. LR ALOE VIA ürünleri 

yıpranmış cildi koruyucu bir tabaka 

gibi kaplar, serinletir, rahatlatır ve 

yenilenmesini destekler.

Özel bakım

LR ALOE VIA ÖZEL BAKIM |

„Made in Germany“
%100 güvenebileceğiniz
kalite sözümüzdür.

Bütün ürünler set 
halinde de mevcuttur.

Bakınız sayfa 24
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20650    

24 

Aloe Vera Propolisli Krem, 100 ml
Aloe Vera Konsantre, 100 ml
Aloe Vera Acil Yardım Spreyi 
150 ml’lik pratik boyda
(150 ml’lik boy sadece Aloe Vera Box’ta)

Aloe Vera Box

Her duruma göre S.O.S. bakımı

SETLE KAZANÇLISINIZ

Her ihtiyacınızı karşılayan bir kutu: ALOE VERA BOX! Cilt 

yıpranmalarına karşı üç LR ALOE VIA Uzmanı cildin dogal 

yenilenmesini maksimum bakım ile destekler. Hem evde hem de 

dışarda sizi mükemmel destekleyecek S.O.S paketiniz.

Günlük   
hayatımızdaki  
ilk yardım



MADE IN GERMANY

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

25 

50 ml      
20606    

200 ml      
20604    

100 ml      
20603    

%45
%60

%20

25 

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

%45
%60

%20

Cildin özellikle bakıma muhtaç 
bölgelerine özel ekstra zengin  
içerikli krem 
• %20 Aloe Vera Jeli, B12 vitamini  
 ışıldak çiçeği ve sarı çalı özü içerir
• Cildi rahatlatır ve yoğun nem sağlar 
• Cildin yenilenmesini destekler ve  
 ciltteki kızarıklık ile kepeklenmeyi  
 azaltır 
• Cilt yenilenir ve doğal dengesine  
 kavuşur 
• Parfüm içermez

Aloe Vera  
DermaIntense Krem  

Kas ve eklemler için hızlı emilen,  
serinletici jel krem  
• %60 Aloe Vera Jel ve özel 
 MSM kükürt bileşeni, ayı üzümü  
 yaprağı ve söğüt kabuğu   
 özü içerir
• Cilde gerginlik ve elastikiyet   
 sağlar

Aloe Vera  
MSM Vücut Jeli

Hafif ısıtıcı etkisiyle cilde  
bakım yapan losyon 
• %45 Aloe Vera Jel   
 ve doğal eterik yağlar içerir
• Nemlendirir ve besler
• Kastaki kan dolaşımını destekler 
• Kaslar gevşer ve cilt yumuşacık olur 

Aloe Vera  
Thermo Losyon

LR ALOE VIA ÖZEL BAKIM |

„Made in Germany“
%100 güvenebileceğiniz
kalite sözümüzdür.

2018 yılından 
beri patentli 

ürün*





 FaceCare

MADE IN GERMANY

Aloe Vera

Aloe VeraAloe Vera

%50
%50%50

15 ml      
20677    

50 ml      
20675    

50 ml      
20674    

20707    

27 LR ALOE VIA YÜZ TEMİZLİĞİ VE BAKIMI |

SETLE KAZANÇLISINIZ

Hassas göz çevresi için
yoğun bakım
•  %50 Aloe Vera Jel, zeytin özü ve 

Haloxyl içerir
• Nemlendirir
• Göz altı morluklarının azalmasına  
 yardımcı olur ve cildi sıkılaştırır
• Göz çevresi gerginleşir ve taze bir 
 görünüm kazanır

Aloe Vera  
Göz Kremi  

Zengin içerikli, hafif kokulu  
gece kremi
•  %50 Aloe Vera Jel, zeytin özü ve 

zeytin yağı içerir
• Cildi besler ve yeniler
• Gece boyunca doğal cilt   
 fonksiyonunu düzenler
• Cilt rahatlar ve yumuşacık olur  
 

Aloe Vera  
Gece Kremi  
 

Hafif dokusu ile günlük bakımınız 
•  %50 Aloe Vera Jel, zeytin özü ve 

üzüm çekirdeği yağı içerir
• Yoğun bir şekilde nemlendirir 
 ve cildin doğal nem dengesini korur 
• Cildi dış etkenlere karşı korur
•  Cildiniz ışıldar ve ipek gibi 

yumuşacık olur 

Aloe Vera  
Gündüz Kremi  

Gündüz Kremi · 50 ml 
Gece Kremi · 50 ml
Göz Kremi · 15 ml

Aloe Vera  
Yüz Bakım Seti

Işıltılı ve güzel
bir cilt için komple bakım

Yüz temizliği ve bakımı

Işıltılı ve güzel  
bir yüz

LR ALOE VIA Yüz temizliği ve bakımı ile cildiniz değerli etken 

maddelerinden biri olan zeytin özü ile en iyi şekilde beslenerek 

doğal nemlenme sürecini dengede tutacaktır. Kendinizi doğal ve 

güzel hissetmenin en iyi yolu.

„Made in Germany“ 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.



 FaceCare

MADE IN GERMANY

75 ml      
20689    

50 ml      
20679    

Aloe Vera

Aloe Vera

%50
%50

* Ocak 2017 tarihinde Institut Dermatest tarafından 20 katılımcı ile test edilmiştir.

Yüzünüz için tazeleyici maske 
•  %50 Aloe Vera Jel, yaban gülü özü, 

Aquaxyl ve Aquapront™ etken  
maddelerini içerir

•  3 dakikada* %95 daha fazla nem 
sağlar 

• Cildin elastikiyetini yeniler ve nem 
 dengesini korur 
• Cildiniz taze görünür ve ışıldar 

Aloe Vera Nemlendirici 
Yüz Maskesi

Hafif, hızlı emilen yüz için jel krem 
• %50 Aloe Vera Jel,   
 ve zeytin özü içerir 
• Yoğun bir şekilde nemlendirir 
 ve tazelik katar 
• Cildi yeniler ve serbest 
 radikallere karşı korur 
• Cilt tazelenir ve ışıldar  

Aloe Vera Nemlendirici 
Jel Yüz Kremi  

Bakım serimizin ana etken maddesi olan saf Aloe Vera 

Jelin yenileyici ve besleyici etkisinin yanı sıra yoğun bir 

şekilde nemlendirme etkisi de bulunmaktadır. Ekstra 

yoğun nemlendirme ve tazelik katan ürünleri keşfedin.

Cildinize ekstra  
nemlendirme ve 
tazelik katın  

„Made in Germany“ 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.



25 adet      
20672    

200 ml      
20670    

200 ml      
20671    

75 ml      
20673    

29 

Aloe Vera

Aloe VeraAloe Vera

Aloe Vera

%30

%50

%50%50

LR ALOE VIA YÜZ TEMİZLİĞİ VE BAKIMI |

Yüzünüz ve elleriniz için yumuşak 
temizleme mendilleri her zaman 
yanınızda 
• %30 Aloe Vera Jeli  
 ve yaban gülü özü içerir 
• Cildi derinlemesine  
 temizler
• Cildi kurutmadan  
 makyaj kalıntılarından arındırır

Yüzünüz için hassas temizleme sütü 
• %50 Aloe Vera Jeli 
 ve yaban gülü özü içerir
• Cildi kir ve makyajdan  
 hassas bir şekilde temizler
• Cildin doğal nem dengesini  
 korur

Yüz temizliği için alkol içermeyen 
tonik 
• %50 Aloe Vera Jel  
 ve yaban gülü özü içerir
• Gözenekleri kir ve 
 makyajdan arındırır 
• Cildi durular, tazeler  
 ve rahatlatır
• Cilde nem sağlar

Yüzünüz için hafif jel doku 
• %50 Aloe Vera Jeli, yaban gülü 
 özü ve bitkisel peeling 
 tanecikleri içerir  
• Cilt üzerindeki kepeklenmeyi alır  
 ve kan dolaşımını harekete geçirir
• Cildin doğal dengesini bozmadan 
 görünümünü güzelleştirir
• Cilt yumuşacık olur ve ışıldar 

Aloe Vera  
Yumuşak Temizleme  
Mendilleri 

Aloe Vera  
Yüz Temizleme Sütü  
 

Aloe Vera   
Tonik 

Aloe Vera 
Yüz Peelingi  

Işıltılı bir cildin temeli sadece cildi 

iyi beslemek değil onu aynı 

zamanda iyi temizlemekten geçer. 

Sabah ve akşam cildinizi 

temizlemeyi unutmayınız!

Hassas cilt 
temizliği etkili 
bakımın temelidir



 FaceCare

2

3

MADE IN GERMANY

1

Taze ve ışıltı
güzel bir cilt 

Yeni Aloe Vera Köpüren Maske çıtır çıtır ses çıkaran köpükleri 
sayesinde cildinizde eğlenceli bir şekilde derinlemesine temizliğin 
tadını çıkarabilirsiniz. Köpüren maskeyi yüzünüze uyguladıktan 
hemen sonra, çıtır çıtır ses çıkaran binlerce baloncuğa 
dönüşecektir. Cildi ölü hücrelerden, birikmiş kirden arındırır ve 
kirin birikmesini önler. Bu muhteşem temizliği görebilir, duyabilir 
ve hissedebilirsiniz! Sonuç: Yoğun bir şekilde canlandırılmış bir 
cilt. Büyüleyici!

„Made in Germany“
%100 güvenebileceğiniz
kalite sözümüzdür.

Yüz için derin etkili, temizleyici detoks 
köpüren maske

Zencefil ve Moringa özü, cildi 
ölü hücrelerden, birikmiş kirden 
arındırarak (örneğin çok ince toz ve 
radikaller) derinlemesine temizler ve 
koruyucu etki gösterir. Ayrıca zencefil 
özü, cildi korumaya yardımcı olur.

Aloe Vera  
Köpüren   
Maske

NEM
Aloe Vera cilde yoğun nem
sağlar ve cildin yenilenmesine
yardımcı olur.

YOĞUN KÖPÜK 
FORMÜLÜ
Maskenin sahip olduğu arındırıcı ve nemlendirici etkisini 
arttıran yoğun köpük formülü, cilde ekstra oksijen kaynağı 
sağlar. Ciltte biriken kirler özel formülü ile kolay bir şekilde 
arınarak sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlar.

DETOKS

Aloe Vera Magic Bubble Mask

20789 | 50 ml   

•  Moringa özü, Zencefil 
özü, Aloe Vera Jel ve 
yoğun köpük formülü içerir

•  Kirin birikmesini engeller
•  Nemlendirir
•   Cilt tekrar taze ve canlı 
görünümüne kavuşur
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MADE IN GERMANY

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

33 

20708    

100 ml      
27517    

200 ml      
20639    

100 ml      
20631    

%30

%69

%35

Yıpranmış ve sertleşmiş ayaklarınız 
için hızlı emilen krem 
• %30 Aloe Vera Jeli  
 ve manolya özü içerir 
• Yıpranmış ve kuru cildi  
 yeniler 
• Yoğun nem sağlar 
• Cilt yumuşacık ve beslenmiş olur  

Aloe Vera  
Ayak Kremi 
 

Hafif ve cilt tarafından hızlı emilen 
vücut losyonu
• %69 Aloe Vera Jeli
 ve manolya özü içerir
• Yoğun bir şekilde besler
• Cildin doğal nem dengesini  
 iyileştirir
• Cilt yumuşacık olur

Aloe Vera  
Vücut Losyonu

Zengin içerikli, yağ kalıntısı 
bırakmayan yüz ve vücut kremi 
• %35 Aloe Vera Jel  
 ve manolya özü içerir
• Yoğun bir şekilde nemlendirir
• Cilt yumuşacık olur 
 ve hemen emilir

Aloe Vera  
Hassas Cilt Kremi

Hassas Cilt Kremi · 100 ml  
El Kremi · 75 ml
(bkn. sayfa 34)  
Nemlendirici Jel 
Yüz Kremi · 50 ml
(bkn. sayfa 28)

Aloe Vera  
Vücut Bakım Seti

Yumuşacık bir cilt 
için baştan aşağı bakım

Vücut temizliği ve bakımı
LR ALOE VIA Vücut temizliği ve bakımı – Aloe Vera’nın en iyisi 

ile yapılan temizleme ve bakımdır. Her ihtiyaca uygun içerik 

yapısıyla cildi hassas bir şekilde temizler, cilt nemini dengede tutar 

ve vücut hatlarını düzleştirir. 

LR ALOE VIA VÜCUT TEMİZLİĞİ VE BAKIMI |

Hissedilir  
yumuşaklık  

SETLE KAZANÇLISINIZ

„Made in Germany“ 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.
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MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

Aloe VeraAloe Vera

34 

75 ml      
20613    

75 ml      
20610    

%40%35

Özellikle yıpranmış ve kuru ellere 
zengin içerikli krem 
• %40 Aloe Vera Jeli ve aynı safa 
 özü içerir
• Cildi yoğun bir şekilde besler ve 
 korur
• Yıpranmış cildin yenilenmesini 
 destekler    

Aloe Vera  
Zengin içerikli 
El Kremi 

Eller için hızlı emilen krem
• %35 Aloe Vera ve aynı safa 
 özü içerir
• Cildi besler ve nemlendirir
• Eller ipek gibi yumuşacık olur

Aloe Vera  
El Kremi  
 

Aloe Vera El Kremi her gün yıpranmış ellerinizi yumuşatır ve besler. Aloe Vera 

ve aynı safa özünün bileşimi nemi düzenler ve yıpranmış ellerinizi besleyerek 

yumuşacık yapar. 

Hassas  
dokunuşlar



MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY

Aloe Vera

Aloe Vera

35 

200 ml      
27535    

200 ml      
27536    

%30

%30

LR ALOE VIA VÜCUT TEMİZLİĞI VE BAKIMI |

•  %95’i daha iyi bir cilt yapısına sahip 
olduklarını onaylıyor

•  %85’inde yapılan cilt ultrasonu 
ölçümündeki sonuçlara göre daha 
sıkı, pürüzsüz ve elastik bir cilde 
rastlanmıştır

•  Cildin %70’e varan oranda sıkılaştığı  
görülmüştür 

** Bilimsel araştırma, Institut Dermatest 
tarafından Mart 2017 yılında 20 kadın 
kullanıcı üzerinde her gün kalça bölgesine 
uygulanarak yapılmıştır. Ayrıca her gün cilt 
ultrasonu ile ölçüm yapılmıştır.

Bilimsel araştırmalar**  
vücut kreminin  
düzenleyici etkisini  
kanıtlıyor. 
Kullanıcıların;

•  %100’ü daha iyi bir cilt yapısına 
sahip olduklarını,

•  %70’i cildin elastikiyet kazandığını,

•  %70’i cildin daha parlak ve gergin bir 
görünüm kazandığını onaylıyor.

* Bilimsel araştırma, Institut Dermatest 
tarafından Mart 2017 yılında 20 kadın 
kullanıcı üzerinde her gün karın bölgesine 
uygulanarak yapılmıştır.

Bilimsel araştırmalar*  
vücut jelinin şekillendiri-
ci etkisini kanıtlıyor.
Kullanıcıların; Zengin içerikli sıkılaştırıcı krem     

• %30 Aloe Vera Jeli, yeşil 
 çay özü ve Legance® 
 etken madde kompleksi içerir 
• Cildin elastikiyeti ve yumuşaklığı  
 artar  
• Cildin görünümü daha düzgün ve 
 pürüzsüz olur

Aloe Vera  
Vücut Kremi
“Düzenleyici Etki”

Cilt tarafından hızla emilen karın, üst 
kol ve üst bacak bölgesine uygulanan 
tazeleyici jel 
•  %30 Aloe Vera Jel, yeşil çay özü 

ve Intenslim® etken madde 
kompleksi içerir

• Bağ dokusunun elastikiyetini arttırır 
• Düzenli kullanımda karın bölgesinde  
 incelme sağlar* 
• Düzenli kullanımda cildi 
 gerginleştirir ve sıkılaştırır

Aloe Vera  
Vücut Jeli
“Şekillendirici Etki”

Sıkı ve pürüzsüz bir cilt için

iki bakım uzmanı. Aloe Vera, 

yeşil çay özü ve değerli

etken maddeler cildinizi 

mükemmel hissetmenizi sağlar.

Silüetiniz için 
etkili bakım 



 BodyCare

MADE IN GERMANY

Aloe Vera 

36 

500 ml      
20612    

250 ml      
20611    

%38

Yedek paket

Aloe Vera  
El Sabunu

Eller için besleyici sabun 
• %38 Aloe Vera Jel  
 ve aynısafa çiçeği özü içerir
• Nem ile besleyerek hassas bakım 
 yapar 

Aloe Vera  
El Sabunu  
 

Tüm aileye uygun, Aloe Vera’nın gücü ile vücudu canlandıran ve 

hijyen sağlayan en iyi bakım. Aloe Vera bakımı sadece 

derinlemesine temizlik yapmakla kalmaz, aynı zamanda cildinizi 

tazeler ve nem ile besler.

Baştan aşağıya 
tazelik hissi

„Made in Germany“ 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.



Aloe VeraAloe Vera

Aloe Vera

SETLE KAZANÇLISINIZ

37 

20706    

250 ml      
20630    

250 ml      
20633    

50 ml      
20643    

%35%35

%15

Vücudunuz için tazeleyici  
duş jeli 
• %35 Aloe Vera Jel  
 ve kivi özü içerir
• Nemlendirici hassas temizleme 
• Tazelik hissi uyandırır 

Aloe Vera  
Duş Jeli  
 

Saç ve vücut için tazeleyici  
duş jeli 
• %35 Aloe Vera Jel 
 ve bambu özü içerir
• Kolay, hızlı ve etkili ikisi   
 bir arada temizlik

Aloe Vera  
Saç ve Vücut Şampuanı

Alkol içermeyen hassas
antiperspirant koruma
• %15 Aloe Vera Jel 
 ve pamuk özü içerir
• Vücut kokusu ve koltuk altı
 terlemesine karşı güvenilir koruma
• Tazelik hissi uyandırır
• Hassas cilde uyum sağlar
•  Tıraştan sonra özellikle cildi hassas 

bir şekilde sakinleştirir

Aloe Vera   
Deo Roll-on 

Şampuan 
Vücut Losyonu 
Duş Jeli 

Aloe Vera 
Saç ve Vücut Bakım Seti           

Günlük tazelik ve hijyen 

LR ALOE VIA VÜCUT TEMİZLİĞİ VE BAKIMI |



38 



 OralCare

MADE IN GERMANY Aloe Vera Aloe Vera

Aloe Vera

SETLE KAZANÇLISINIZ

39 

20705    

100 ml      
20691    

100 ml      
20690    

4,8 g      
20676    

%43 %40

%40

Hassas dişlerin günlük bakımı  
• %40 Aloe Vera Jel  
 ve Mineral-Kompleksi içerir
• Dişleri temizler ve korur 
• Diş hassasiyetini azaltır
• Etkili bir şekilde diş plağını giderir
• Florür içerir

Aloe Vera  
Hassas  
Diş Macunu

Günlük diş bakımı için  
diş macunu
• %43 Aloe Vera Jel  
 ve ekinezya özü içerir
• Diş ve diş etini temizler ve korur
• Ferah bir nefes sağlar 
• Florür içermez

Aloe Vera  
Diş Macunu  

Hafif, renksiz dudak koruyucu 
• %40 Aloe Vera  
 ve bitkisel yağlar içerir
• Dudakları yoğun bir 
 şekilde nemlendirir
• Yumuşak dudaklar için  
 hassas bakım

Aloe Vera  
Dudak Koruyucu

2 x adet 
Diş Macunu · 100 ml
Dudak Koruyucu · 4,8 g

Aloe Vera 
Ağız ve Diş Bakım Seti

Bakımlı ve güzel  
bir gülümseme

LR ALOE VIA AĞIZ VE DİŞ BAKIMI |

Ağız ve diş bakımı

Sağlıklı ve güzel
gülüşler

Kim sağlıklı ve güzel bir gülümseme istemez ki? Fakat ağız ve diş 

bakımı yapmadığınız müddetçe bu gülümsemeye sahip olmanız 

maalesef mümkün değildir. Aloe Vera’nın yenileyici gücü sağlıklı 

bir ağız florası sunar ve dudaklarınız yumuşacık olur. Sağlıklı dişler 

ve güzel bir gülümseme için ağız ve diş bakımınızı ihmal etmeyin.

„Made in Germany“ 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.
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Aloe Vera

%45

Aloe Vera

%60

Aloe Vera

%15

Aloe Vera

%15

 

 1
20763    

20648 | 200 ml        20649 | 200 ml        20730 | 200 ml        20647 | 150 ml        

* **

LR ALOE VIA SAÇ BAKIMI

Bakımsız ve yıpranmış saçlara veda etmenin tam zamanı! LR ALOE VIA

Saç Bakım ürünleriyle sabahları uyandığınızda aynaya bakmak artık

keyifli bir hal alacak. İçeriğindeki Aloe Vera ve 7 farklı doğal yağ ile

saçlarınız beslenir, güçlenir ve kırılması engellenir. Baştan aşağıya

sağlıkla parlayan güçlü saçlara merhaba deyin!

Saç Bakımı
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SAÇ BAKIM SİSTEMİ SETİ

GÜÇLENDİRİCİ YUMUŞATICI UZUN SÜRELİ KORUMA ISI KORUMASI

İpeksi yumuşaklık:

3 kata kadar daha  
kolay tarama*

Sağlıkla parlayan saçlar:

%90'ın üzerinde
daha az saç kırılması*

Ferahlatıcı koku:

Kullanıcıların %95'i ürünün 
kokusundan memnun**

Aloe Vera Besleyici
Onarıcı Şampuan

•  %45 Aloe Vera Jel  
ve Bambu özü içerir

•   Saçı hassas bir şekilde temizler, 
güçlendirir ve saç derisini nem ile 
besler

•   Her saç tipine uygundur

Aloe Vera Besleyici
Onarıcı Saç Kremi

•  %15 Aloe Vera Jel ve 
7 çeşit yağdan oluşan 
Nutri-Oil-Repair-Complexaus içerir

•   Saçları ağırlaştırmadan içten besler 
ve onarır

•   Saç yüzeyini pürüzsüzleştirir ve 
sağlamlaştırır

•   Her saç tipine uygundur

Aloe Vera Besleyici
Onarıcı Saç Maskesi

•  %15 Aloe Vera Jel ve 
7 çeşit yağdan oluşan 
Nutri-Oil-Repair-Complexaus içerir

•   Saçları derinlemesine besler ve 
onarır, saçlar dayanıklılığını geri 
kazanır ve böylece uzun süre saç 
kırılmasının önüne geçer

•   Haftada 1-2 kez saç kreminin yerine 
kullanın

Aloe Vera Besleyici Onarıcı 
Nemlendirici Saç Kürü Spreyi

•  %60 Aloe Vera Jel ve  
Bambu özü içerir

•   Isıya karşı koruyucu bir örtü  
görevi üstlenir

•   Saçları besler ve nemlendirir  
•   Fön ve saç düzleştirmeden önce 

uygulayabilirsiniz veya istediğiniz 
zaman saçlarınıza sıkıp 
durulamadan kullanabilirsiniz

Şampuan, Saç Kremi, Saç Maskesi
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Aloe VeraAloe VeraAloe VeraAloe Vera

SETLE KAZANÇLISINIZ

43 

%50%50%30%30

100 ml      
20422    

100 ml      
20421    

150 ml      
20423    

200 ml      
20420    

20425    

20424    

Yüzünüz için tazeleyici  
hafif krem
• %50 Aloe Vera Jel ve beyaz çay 
 ekstresi içerir
• Stresli erkek cildini tazeler
• Nemlendirir ve canlandırır

Aloe Vera  
Anti Stres Yüz Kremi 

Yüzünüz için hafif bakım balsamı 
• %50 Aloe Vera Jel  
 ve beyaz çay özü içerir
• Cilt iritasyonunu azaltır  
 ve cildi sakinleştirir
• Cildi nem ile besler  
 

Aloe Vera  
Tıraş Sonrası Bakım Balsamı

Aloe Vera  
Tıraş Jeli 

Aloe Vera  
Tıraş Köpüğü  

Erkek bakımı
Tıraş Jeli · 150 ml
Tıraş Sonrası Bakım
Balsam · 100 ml
Anti Stres Kremi · 100 ml

Aloe Vera 
Erkek Bakım Seti II

Tıraş Köpüğü · 200 ml
Tıraş Sonrası Bakım  
Balsamı · 100 ml
Anti Stres Kremi 100 ml

Aloe Vera 
Erkek Bakım Seti I

Mükemmel bir tıraş  
için gereken her şey

LR ALOE VIA ERKEK BAKIMI |

Erkek cildinin yapısı kadın cildinden farklı olarak, her gün 

yapılan tıraş sonucunda, daha da strese girdiğinden bakıma 

muhtaç hale gelir. LR ALOE VIA Erkek Bakımı ürünleri, cildi 

nemlenderen Aloe Vera yaprak jeli ve sakinleştiren aynı safa özü 

bileşimi sayesinde erkek cildinin ihtiyaçlarını tamamen karşılar.

Taze ve 
bakımlı  
bir erkek cildi  

Günlük tıraşınız için
•  Yoğun nemlendirme için %30 Aloe 

Vera içerir
•  Cildi ve sakalı tıraş için optimum 

şekilde hazırlar.
•  Kolay uygulama için havadar köpük
•  Jiletin kaymasını destekler ve tahrişi 

önler

Yüzün hassas bir şekilde tıraş 
edilmesi için
•  Yoğun nemlendirme için %30 Aloe 

Vera içerir
•  Hassas uygulama ve ekstra tazelik 

için hafif jel doku
•  Tıraş jeli uygulandıktan sonra 

havadar köpüğe dönüşür, jiletin 
kaymasını destekler ve cildi tahrişe 
karşı korur

Tazelik hissi 
katan serinletici 

jel doku
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Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

SETLE KAZANÇLISINIZ
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%40

%30

%40

20318    

100 ml      
20321    

250 ml      
20320    

100 ml      
20319    

Pişik Önleyici Krem
Yıkama Losyonu & Şampuan
Yüz ve Vücut Losyonu 

Aloe Vera 
Baby-Set

Hassas ciltler için  
temizleme ve bakım

Hassas ciltler için ekstra yumuşak 
ve hafif krem
•  %40 Aloe Ver Jel, aynı safa özü ve 

pantenol içerir
• Cilt bariyerini destekler ve nem 
 kaybını önler 
• Nemlendirir, beslerve cildi 
 sakinleştirir
• Parfüm içermez

Aloe Vera Baby
Yüz ve Vücut Bakım
Losyonu

Hassas cilt için ekstra yumuşak 
kremsi yıkama losyonu 
•  %30 Aloe Vera Jel, aynı safa özü ve 

soya yağı içerir
• Hassas ve koruyucu bakım  
• Cildi yıkama esnasında kurumaktan
 korur ve nem ile besler
• Sülfat ve parfüm içermez

Aloe Vera Baby
Yıkama Losyonu ve 
Şampuanı

Zengin içerikli pişik kremi
•  %40 Aloe Vera Jel, aynı safa özü 

çinko ve pantenol içerir 
• Pişik olmuş cildin yenilenmesini 
 destekler ve daha fazla pişik 
 olmaktan korur
• İrite olmuş cildi yeniler cildi 
 sakinleştirir
• Parfüm içermez

Aloe Vera Baby  
Pişik Önleyici Krem

Şimdi  
daha hassas  

ve doğal. 



 Baby & Kids
Care

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY
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20328 | 250 ml   20329 | 50 ml   

LR ALOE VIA BEBEK VE ÇOCUK BAKIMI |

Aloe Vera

%30

Aloe Vera

%38

LR ALOE VIA Bebek Bakım Serisi içeriğindeki Aloe Vera jeli  

ve değerli organik bitki özleri bebeğin hassas cildi için özellikle 

yumuşak ve doğaldır. Parabenler, mineral yağlar ve Parfüm 

yağları içermez.

Yeni LR ALOE VIA Çocuk Bakım Serisi özellikle yüksek oranda 

Aloe Vera jeli içermektedir. Bu bitki çok yönlü olması sebebiyle 

çocuk cildi için çok uygundur. Cildi yeniler, nem ile besler, korur 

ve yatıştırır.

 

Aloe Vera ayrıca çocukların hassas süt dişleri için de 

önemlidir.  Çocuklar banyoda yıkanırken ve diş fırçalarken 

çok eğlenecek. 

Aloe Vera - Bebek 
ve çocuk cildinin 
hassas koruması!Bebek ve çocuk bakımı

Saçlar 
kolay 

taranır!
Diş dostu - bilimsel olarak 
kanıtlanmıştır

Maymun Andy ile yıkanmak bir maceraya 
dönüşecek

Aloe Vera Kids 
Çocuklar için 3’ü bir arada 
Saç ve Vücut Şampuanı

Bir kaplan kadar güçlü dişler için nazik 
temizlik ve bakım!

Aloe Vera Kids
Çocuklar için Diş Macunu

* ProDERM tarafından Nisan 2019‘da yapılan ıslak tarama çalışması

•  %30 Aloe Vera yoğun nemlendirme 
sağlar

•  Pantenol ve organik şeftali ekstresi 
cildi ve saçı besler ve korur 

•  Duştan sonra saçların kolay 
taranmasını sağlar*

•  Orman maceralı tropik ve meyvemsi 
bir koku

•  Sulfat eklenmeden üretilmiştir

•  %38 Aloe Vera Jel diş etini besler
•  Ksilitol diş çürümesine karşı korur, 

kalsiyum diş minesini güçlendirir
•  Çocuk odaklı florür seviyesi ve nane 

tadında
•  Işıltılı jel dokusu diş fırçalamayı bir 

eğlenceye dönüştürür!
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Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

100 ml      
23071    

100 ml      
23075    

%40 %40

%40

75 ml      
23072    

Açık renkli ciltler için krem

• %40 Aloe Vera Jel içerir
• Cildi UVA &  UVB  
 ışınlarına karşı korur
• Besler ve yoğun bir   
 şekilde nem sağlar

Aloe Vera  
Güneş Koruyucu
Losyon SPF 30

Önceden bronzlaşmış ciltlere 
hafif jel krem

• %40 Aloe Vera Jel içerir 
• Cildi UVA &  UVB   
 ışınlarına karşı korur
•  Cildi besler, serinletir ve 

nemlendirir
•  Cilt üzerinde kolay bir şekilde 

dağılır ve yapışmaz

Aloe Vera  
Güneş Koruyucu
Jel Krem SPF 20

Çocuklar ve hassas ciltler  
için güneş kremi

• %40 Aloe Vera Jel içerir
• Cildi UVA &  UVB  
 ışınlarına karşı korur
• Nemlendirir ve besler

Aloe Vera  
Güneş Koruyucu
Krem SPF 50



 SunCare
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Aloe VeraAloe Vera

Aloe Vera
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200 ml      
23070    

%70%30

%40

50 ml      
23074    

125 ml      
23073    

LR ALOE VIA GÜNEŞ KORUMASI |

Vücut için hafif, serinletici jel 

• %70 Aloe Vera Jel   
 ve Shea yağı içerir 
• Cildi serinletir ve güneş   
 sonrası yeniler 
• Nemlendirir ve besler  
• Cilt yumuşacık olur

Aloe Vera 
Güneş Sonrası 
Serinletici Jel Krem

Güneş koruması
Her cilt tipinin güneşten korunma yöntemi farklıdır. Hassas 

ciltlerden, önceden bronzlaşmış ciltlere kadar bir çok farkı cilt 

tipi mevcuttur. LR ALOE VIA Güneş koruma ürünleri tüm 

aileye bakım ve koruma sağlar. 

Aloe Vera cildi nemlendirir, serinletir, sakinleştirir ve yeniler.

Güneşten korunmuş  
sağlıklı bir cilt

Bütün UVA damgalı
ürünler UVA’dan UVB’ye kadar 
etkili koruma sağlar.

Aloe Via 
Güneş Ürünleri 
Nisan – Ağustos 
ayları arasında 
satılmaktadır.

Yüz ve dekolte gibi hassas bölgelere  
uygun krem

• %40 Aloe Vera Jel içerir
• Cildi UVA &  UVB  ışınlarına karşı 
 korur
• Cildi erken yaşlanmaya karşı korur
• Yoğun bir şekilde nemlendirir ve 
 besler

Aloe Vera  
Anti-Aging  
Güneş Kremi 
SPF 20

Açık renkli ciltler için  
güneş koruma spreyi

• %30 Aloe Vera Jel içerir
• Cildi UVA &  UVB  
 ışınlarına karşı korur
• Cildi besler, serinletir  
 ve nemlendirir
• Hızlı ve kolay kullanım  
 

Aloe Vera  
Güneş Koruyucu
Sprey SPF 30
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ANTI-AGE BAKIM 
SİSTEMİ

49 LR ZEITGARD ANTI AGE YÖNETİMİ |

                                  Özel ZEITGARD Anti-Age cihazı kırışıkları 
azaltarak cildin daha genç görünmesini sağlar*. Birbirine uyumlu 
özel bakım ürünleri ile kırışık ve elastikiyetini kaybetmiş cilde içten 
bakım yapabilirsiniz, çünkü ZEITGARD 2 termik sıcak-soğuk 
metodu ile Anti-Age bileşenlerinin etkili bir şekilde cilt 
katmanlarına ulaşmasını sağlar.

                             ZEITGARD Bakım Sistemi ile cilt bakımınız 
tamamlanır. Cildinize uygun bakım ürünü ile uzun süreli başarı 
elde edebilirsiniz. DAILY-CARE serimiz günlük bakımınız için etkili 
Anti-Age ürünleri içerir. SPECIAL-CARE serimiz de ise özel bakım 
gerektiren ciltlere ekstra ürünler içerir.

Etkili ve kalıcı bir Anti-Age bakımının ilk 
adımı cildin derinlemesine temizlenmesidir. ZEITGARD 1 özel 
osilasyon teknolojisi sayesinde cildi derinlemesine temizler ve 
diğer bakım adımlarına hazırlar.
 

Yenilikçi Anti-Age Yönetimi ile genç 
bir görünüm
Tamamı profesyonel uygulamayı kapsayan LR ZEITGARD Anti-Age Bakım Sistemi ile evinizde 3 
adımda cildinizin genç görünümünü koruyabilirsiniz: Cildin derinlemesine temizliğinden, anında gözle 
görülebilen Anti-Age bakımına ve cildinize uygun bakım kremi ile cildinizin bakımını 
gerçekleştirebilirsiniz.

*  2015 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında 40 kullanıcı ile yapılan Dermatest 
araştırmasına göre



STEP 011. ADIM

• Cilt bakımınızı gerçekleştirmek için yapılan en uygun ön hazırlık

• Cildinizi derinlemesine temizleyerek daha iyi bir cilt dokusu

• Masaj etkisi sayesinde daha parlak ve gergin bir cilt

• Mikrosirkülasyon etkisiyle daha canlı bir cilt

ZEITGARD Temizleme Sistemi etkisi uzun 
süren bir Anti Age bakımı için gerekli olan 
ilk adımdır.

  * Bilimsel araştırma tanınmış Institut Dermatest GmbH tarafından yapılmıştır. Kullanım süresi: 6 hafta, katılımcı sayısı 40.
**  MICROSILVER BG teknolojisiyle üretilmiş anti bakteriyel fırça tellerine sahip başlıklar, 3 aya kadar hijyenik kalır. MICROSILVER BG oldukça 

gözenekli moleküler yapısına sahip gümüş tozundan oluşmaktadır.  MICROSILVER BG’nin özelliği: uzun süre yeni bakteri oluşumunu önler.



TEMİZLEME 
SİSTEMİ
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70004   

70003   

70001   

70000   

LR ZEITGARD TEMİZLEME SİSTEMİ |

HediyeZEITGARD Seyahat Çantası 

HEDİYE: 
Zeitgard 

Seyahat Çantası

Hassas – hassas cilt

· 125 ml
ZEITGARD Temizleme Sistemi 

ZEITGARD 1
1 x Temizleme Jeli veya 
Kremi

Klasik – normal cilt

Hassas – hassas cilt

Hassas cilt tipi – hassas cilt

Klasik – normal cilt
Fırça Başlığı

Temizleme ürünü

ZEITGARD Temizleme Sistemi – Seti

Tüm cilt tipleri – normal cilt

•  Yumuşak fırça telleri MICROSILVER 

ile ışıltılı temiz bir cilt 

•  Ayrıca özel olarak yüz temizleme 

programına göre geliştirilmiş hassas 

ciltler için yumuşak temizleme kremi

• Dermatest tarafından test edilmiştir

•   Güçlü fırça telleri MICROSILVER ile 

derinlemesine temizlenmiş bir cilt 

görünümü

•    Ayrıca özel olarak yüz temizleme 

programına göre geliştirilmiş hafif 

köpüren yüz temizleme jeli

•    Dermatest tarafından test edilmiştir

HASSAS CİLT NORMAL CİLT

Güçlü etkisiyle
HASSAS TEMİZLİK



2. ADIM

* 2015 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında 40 kullanıcı ile yapılan Dermatest araştırmasına göre

•  Kullanıcıların %95’i ZEITGARD 2 uygulaması sırasında 

etken maddelerin cilt tarafından daha iyi emildiğini 

hissediyor.*

•  Kullanıcıların %90’ı cildindeki nem oranının daha iyi hale 

geldiğini hissediyor.*

•  Kullanıcıların %90’ı cildin elastikiyetinin değiştiğini 

onayladılar.*

•  %80’nin üzerinde kullanıcı hemen gözle görülebilir ve 

hissedilebilir sonuçlar elde edildiğini onaylıyor.*

•  %75’in üzerinde kullanıcı göz çevresinde belirgin bir 

şekilde gençleşme etkisi oluştuğunu onaylıyor.*

Özel ZEITGARD Anti-Age sistemi
kırııklıkları azaltır ve cildin daha genç
bir görünüme sahip olmasını saglar*.



ANTI-AGE
SİSTEMİ
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SETLE KAZANÇLISINIZ

SETLE KAZANÇLISINIZ

71009   

71008   

 

71007   

71006   

30 ml    
71000   

50 ml    
71002   

50 ml    
71001   

ZEITGARD Seyahat Çantası Hediye

HEDİYE: 
Zeitgard

Seyahat Çantası

LR ZEITGARD ANTI-AGE SİSTEMI |

ZEITGARD Anti-Age Sistemi 
Cildi Yeniden Yapılandıran 
Tamamlama Seti
Göz Serumu
Cildi Yeniden 
Yapılandıran Jel Krem

ZEITGARD Anti-Age Sistemi 
Nemlendirici Tamamlama Seti
Göz Serumu
Nemlendirici Jel Krem

ZEITGARD Anti-Age Sistemi Cildi 
Yeniden Yapılandıran Set

ZEITGARD Anti-Age Sistemi 
Nemlendirici Set 
ZEITGARD 2
Göz Serumu
Nemlendirici Jel Krem VEYA

Kırışıklarda gözle 
görülür azalma*

•  Yüksek konsantreli göz serumu
•   Göz çevresini nemlendirir rahatlatır 

ve ince çizgileri yok eder
•  PatcH2O™ ve Ultra Filling Spheres™ 

ile yenilikçi etken maddeler içerir

•  Olgun ciltlere özel geliştirilmiş cilt 
hatlarını sıkılaştıran yüz kremi

•  Kırışıklıkları gözle görülebilir derecede 
azaltır, cilt dolgunlaşmış ve gençleşmiş 
bir görünüm kazanır

•  H2O Patch ve Ultra Filling Spheres 
yenilikçi etken maddeler içerir

•  Genç ciltlerde bile belirgin olan cilt 
hatları için zengin içerikli krem

•   Cilt hatlarını güçlendirerek cilde 
kusursuz bir görünüm kazandırır

•  PatcH2O™ ve Ultra Filling Spheres™ 
ile yenilikçi etken maddeler içerir

Anti-Age Sistemi  
Göz Serumu

Anti-Age Sistemi 
Cildi Yeniden Yapılandıran 
Jel Krem

Anti-Age Sistemi  
Nemlendirici 
Jel Krem

ZEITGARD 2
Göz Serumu
Cildi Yeniden 
Yapılandıran Jel Krem



3. ADIM

Etkisi uzun süren özelliğiyle 
destekleyici cilt bakımı

ZEITGARD Anti-Age sisteminin ilk iki adımına ek olarak, 

cildinize özel kalıcı ve onarıcı bakımı hedefler. 

Yaşınız kaç olursa olsun, ister kadın ister erkek olun 

cildinizin güzelliğini şansa bırakmayın!



DAILY-CARE SPECIAL-CARE

BAKIM 
SİSTEMİ
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Gece Maskesi: Enerji ve yüksek 
etkili bakım formülü ile erkek ve 
kadın cildini gece boyunca 
yenileyen bakım. Değerli yağlar 
içeren zengin içerikli doku.

Power Lift: 7 bitki esansı ve 
nemlendirici enerji kaynağı 
içeren erkek ve kadın bakımı.

Serox: Mimik kırışıklığına ve 
hacim kaybını önleyici bakım. 
Hyalüronik asit ve Ultra Filling 
Spheres™ ile özel Anti Age 
etken madde kombinasyonu.

PLATINUM: Yenilikçi
etken madde kombinasyonu ile
erkek cildine özel bakım sistemi.

Beauty Diamonds: Olgun 
ciltlere, elmas ve peptidlere 
dayalı besleyici yoğun bakım. 

Nanogold: Altın ve ipek ile ışık 
kaynaklı kırışık ve yaşlılık 
belirtileri ile savaşan zengin 
içerikli bakım.

Racine: Cilt yaşlanmasının ilk 
belirtilerine karşı enerjiyi 
harekete geçiren ve nemlendiren 
etkili temel bakım.

LR ZEITGARD BAKIM SİSTEMİ |

Özel bakım gerektiren cilt için  
ekstra bakım 

Günlük bakımınız için  
etkili Anti Age ürünleri

Kalıcı bir Anti Age
etkisi için
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DAILY CARE

RACINE

MADE IN GERMANY

3. ADIM

28503    

15 ml    
28502   

30 ml    
28504   

50 ml    
28501   

50 ml    
28500   

SETLE KAZANÇLISINIZ

Q10 Zengin İçerikli
Göz Kremi 
•  Koenzim Q10 ile hücrelere  

daha fazla enerji sağlar
•   Doğal yenilenme için  

etkili vitamin kombinasyonu içerir:
 •  A vitamini cilt kırışığını önler
 •  E vitamini serbest radikallere karşı korur
 •  C vitamininin antioksidatif etkisi vardır
•   Yosun içeren bakım kompleksi cildin nem 

ile beslenmesini arttırır

Kolajen Serum 
•  Saf kolajen cildin sıkılaşmasını 

sağlar
•   Yoğun bir şekilde cildi nemlendirir  

ve nemi hapseder
•   Cilt genç, taze ve pürüzsüz  

görünür

Q10 Zengin İçerikli 
Gece Kremi 
•  Koenzim Q10 gece boyunca 

hücrelerin yenilenme sürecini 
destekler

•   Yosun içeren bakım kompleksi cildi 
mineraller ile besler

•   E vitamini gece boyunca cildi yeniler
•   Jojoba ve Shea yağı içeren zengin 

içerikli doku

Q10 Zengin İçerikli 
Gündüz Kremi 
•  Koenzim Q10 ile hücrelere daha 

fazla enerji
•   Yosun içeren bakım kompleksi 

cilde yoğun nem sağlar
•   E vitamini hücreleri korur
•   UV filtresi ışık kaynaklı etkiye 

karşı korur

Gündüz Kremi · 50 ml
Gece Kremi · 50 ml
Göz Kremi · 15 ml

Racine Q10-Set

ETKİLİ TEMEL BAKIM 
Bu etkili temel bakım, taze ve canlı bir cilt için, yorgun görünen cildi nemlendirir ve enerji ile besler. 

Daha ilk kırışıklar oluşmadan Koenzim Q10 ve yosun içeren bakım kompleksi ile yaşlılık sürecini 

önleyebilirsiniz. Bakım serisi cildin hücrelerdeki tüm enerji dengesini destekler ve cildi harekete 

geçirerek tazelik ve ışıltı katar.

„Made in Germany“ 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.
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NANO 
GOLD
DAILY CARE

MADE IN GERMANY

28188   

50 ml    
28183   

50 ml    
28182   

125 ml    
28181   
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SETLE KAZANÇLISINIZ

Nanogold Bakım Seti
Gündüz Kremi · 50 ml
Gece Kremi · 50 ml

Nanogold Gece Kremi
• Lüks krem
•  Gece boyunca cildi yeniler ve 

bakımını sağlar
•  Nanogold ve ipek proteini UVA 

ışınlarına karşı koruma sağlayarak 
erken yaşlanmayı engeller

• Işık kaynaklı cilt hasarlarını düzelten
 ve yenileyen TIMP-Peptiden® ve anti
  kırışık etken maddesi SYN®-COLL 

içerir

Nanogold Gündüz Kremi
• İpeksi ve lüks bir krem doku
• Cildin gün boyu bakımını sağlar
•  Nanogold ve ipek proteini cildi UVA 

ışınlarına karşı koruyarak erken 
yaşlanmayı engeller

•  Özel bileşim Aglycal®,TIMP- 
Peptiden® ve Uvinul A plus®* içerir

Nanogold Tonik
• Cildi temizler ve canlandırır
•  Nanogold ve ipek proteini cildi UVA 

ışınlarına karşı koruyarak erken 
yaşlanmayı engeller

•  Karma ciltler için de  
uygundur

Bu lüks bakım altın ve ipek protein kombinasyonundan oluşur. Altın, mükemmel bir UVA koruma kalkanı 

oluştururken, ipek cildin kendi kolajen yapısını korumasında ve cildin yeniden canlandırılmasına önemli 

katkıda bulunur.

Erken cilt yaşlanmasına karşı
ZENGİN İÇERİKLİ BAKIM

LR ZEITGARD BAKIM SİSTEMİ |

„Made in Germany“ 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.



MADE IN GERMANY

3. ADIM

30 ml    
28320   

50 ml    
28317   

125 ml    
28302   

30 ml    
28319   

50 ml    
28318   

 
28300   

SETLE KAZANÇLISINIZ

Beauty Diamonds
Zengin İçerikli Yoğun Krem
•  Ekstra zengin içerikli yoğun 

krem
•  Derinlemesine bakım sağlar ve 

cildi şımartır
•  Ceramit ve Hyaluronic Filling 

Spheres® kombinasyonu 
kırışıklıkların görünümünü 
önemli derecede azaltır.*

•  İçeriğindeki değerli yağlar 
ipeksi bir dokunuş sağlar

Beauty Diamonds 
Gündüz Kremi
•  İpeksi yumuşaklıkta gündüz 

kremi
•  Kırışıklık görünümünün 

azalmasına yardımcı olur* ve 
cildi sıkılaştırır

•  Detoxiquin Anti-Aging etken 
maddesi cildin erken 
yaşlanmasını önler ve hücre

 yenilenmesini destekler
•  Yenilikçi Hexapeptid maddesi 

cildi serbest radikallere karşı 
korur

Beauty Diamonds 
Yüz Toniği
•  Cildi canlandıran ve nem 

dengesini koruyan tonik
•  Alkolsüz
•  Karma cilter için de 

uygundur
• Temiz ve canlı bir cilt
•  Deniz minaralleri ve bitkisel 

etken maddeler içerir

Beauty Diamonds 
Göz Kremi
•  Hassas bir şekilde göz 

çevresinin bakımını sağlar
•  Göz altı torbalarının ve 

şişkinliklerin  
azalmasına yardımcı olur

•  Kırışıklıkların görünümünü 
azaltır*

Beauty Diamonds 
Gece Kremi
• Kırışıklık karşıtı gece kremi
•  Değerli yağlar ve kırışıklık 

karşıtı özel etken maddeler 
içerir

•  Ciltteki kırışıklıkların 
azalmasına yardımcı olur*

Beauty Diamonds Set
Gündüz Kremi · 50 ml
Gece Kremi · 50 ml
Göz Kremi · 30 ml

Olgun ciltler için
LÜKS BAKIM
Cildi şımartan elmasa dayalı etken maddeler içeren özel yapısı ve etkin Anti-

Aging sunan lüks ve modern bakım serisi, cildinizin sıkılaşmasına yardımcı 

olurken, cildi olumsuz dış etkenlere karşı korur.

„Made in Germany“ 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.
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BEAUTY 
DIAMONDS
DAILY CARE

MADE IN GERMANY

59 

30 ml    
28314

LR ZEITGARD BAKIM SİSTEMİ |

Genç bir görünüm için
YOĞUN ANTI-AGE BAKIMI
İçeriğindeki yenilikçi 6 doğal yağ ve seçkin vitaminler ile kuru ve yıpranmış cildi 
yeniler ve ekstra ışıltı sağlar.

•  Cildi A, E ve F vitaminleri ile 
besler ve yeniler

•  Değerli yağlar ile ciltte nem 
kaybını önler

•  Zengin yağ içeriği ile cilde 
ışıltı katar

Beauty Diamonds
Radiant Youth Oil

Anti Age Yüz Bakım Yağı
Parlak bir cilt için temel 
bakım.

Anti Age Yağ Takviyesi
İpek gibi yumuşacık bir cilt 
için zengin içerikli bakım.

Anti Age Yağ Maskesi
Pürüzsüz ve sıkı bir cilt için 
yoğun ve zengin içerikli 
yenileyici bakım.

BİR YÜZ BAKIM YAĞI ÜÇ AYRI KULLANIM ŞEKLİ

•  Cilt temizliğinden sonra 
sabah ve akşam 3-5 damla 
yüzünüze yayın.

•  Daha sonra gündüz veya 
gece kreminizi sürün.

•  Avucunuza aldığınız 
gündüz veya gece 
kreminin üzerine birkaç 
damla yağ damlatın. 

•  Zengin bir bakım için 
karıştırın ve yüzünüze 
sürün.

•  Yaklaşık 10 damla yüz, 
boyun ve dekolte bölgesine 
sürün.

•  10 dakika etki etmesini 
bekleyin ve kalan yağı masaj 
yaparak yedirin veya bir bez 
ile yüzünüzden silin.

„Made in Germany“ 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.



Erkekler  
için  
uygun!
Erkeklerin yüz bakımında seçtikleri 

ürünler önemlidir, çünkü doğru seçilmiş 

ürünler ciltlerine tazelik ve gün boyu 

güç katar. 

• Yoğun ve hedef odaklı bakım

• Kullanımı kolay

• Etkili
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PLATI 
NUM
DAILY CARE

MADE IN GERMANY

SETLE KAZANÇLISINIZ

28469   

61 

30 ml    
28450   

50 ml    
28449   

LR ZEITGARD BAKIM SİSTEMİ |

Platinum Express Eye Cooler
•   Hafif ve hızlı emilen göz çevresi 

kremi
• Nemlendirir ve tazeler
• Göz altı halkalarının ve ince  
    kırışıklıkların azalmasına yardımcı 

olur
• Lumin-Eye®, yeşil kahve ve
 Hyaluronik asit içerir

Platinum Anti-Aging Cream
• Hafif ve hızlı emilen yüz kremi
• Nemlendirir ve tazeler
•  Cilt elastikiyetini destekler ve yaşlanma 

belirtilerinin önlenmesine yardımcı olur
•  Tıraş sonrası cilt tahrişini azaltır
•  Kapsüllenmiş buzul su, kaktüs 

ekstresi, Hyaloronik asit ve E vitamini 
içerir

Platinum Erkek Bakım Seti
Anti-Aging Kremi 50 ml 
Express Eye Cooler 30 ml

Erkek cildine özel 
bakım serisi
Modern erkekler mükemmel bir görünüme önem vermektedir. Yenilikçi Platinum etken maddesi erkek 

cildi için özel geliştirilmiş krem formülü cilde hızlıca nüfus eder, cildi yoğun bir şekilde nemlendirir, 

kırışıkları azaltır ve cildin daha genç görünmesini sağlar.

„Made in Germany“ 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.



MADE IN GERMANY

28235 | 4 x 2 Ped       

28240 | 15 ml        

28244 | 50 ml        

28236 | 15 ml        

28230 | 30 ml        

28245    

 

 

3. ADIM

LR ZEITGARD Serox Serisi özel ve etkili 
yapısıyla zamanın istenmeyen izlerine karşı 
muhteşem bir çözüm.

SETLE KAZANÇLISINIZ

Serox by LR Komple Set
Intensive Result Cream · 50 ml
Intensive Result Serum · 30 ml
Wrinkle Care · 15 ml
Professional Eye Pads · 4 x 2 Ped

•  Güzellik merkezi  
kalitesinde profesyonel 

   göz pedleri
•  Hassas göz çevresini 

yoğun bir şekilde 
   nemlendirir
•  Pedler dondurulup 

kurutulmuş saf kolajenden 
oluşmaktadır 

•  Derin kırışıklıkların 
azaltılmasında doğrudan 
yardımcı olan solüsyonu 
Argireline®, Gatuline 
Expression® ve  Hyaluronik 
asit içermektedir.

Serox
Professional  
Eye Pads

•  %15’e kadar daha fazla 
dolgunluk*

•  Dudak kırışıklıklarında* 
gözle görülür etki

•   Daha sıkı ve güzel formlu 
dudaklar*

•   Zengin içerikli ve bakım 
sağlayan yapısı sayesinde 
kolay kullanım

•   E vitamini içerir

Serox
Dudak 
Dolgunlaştırıcı Krem

•  Yenilikci Anti-Aging krem 
bileşimi

•  Argireline®, Ameliox®, Ultra 
Filling Spheres™ etken 
maddeleri ile cilde daha 
elastik, parlak ve canlı bir 

   görünüm katar
•  İnce ve derin kırışıklıklara 

karşı Anti-Kırışıklık etkisi ve 
uzun süreli nemlendiren 
etken madde kompleksi 

•   Serox Intensive Result 
Serum ile ideal ikili

Serox
Intensive  
Result Cream

•  Mimik kırışığına doğrudan 
uygulama imkanı sağlayan 
konsantre krem

•  Ağız, göz ve alın 
çevresinde oluşan küçük 
kırışıklıklara özel uygulama

•  Doğrudan derin kırışıklıkları 
azaltmaya yardımcı olan 
Argireline®, Gatuline 
Expression®, Dynalift® ve 
Hyaluronik asit etken 
maddeleri içerir

•   Cilde hızlı bir şekilde nüfus 
eder ve düzenli kullanımda 
pozitif etki gösterir

Serox
Wrinkle 
Care

•  Anti-Aging formüllü ipeksi 
dokuya sahip yoğun krem

•  Derin kırışıklıkları azaltmaya 
yardımcı olan Argireline®, 
Ameliox® ve Polylift® 

   etken maddeleri içerir
•  Cildin arınmasına ve 

pürüzsüzleşmesine yardımcı 
olan rahatlatıcı ve 
nemlendirici etkiler içeren 
yapı 

•  Serox Intensive Result 
Cream ile ideal ikili

Serox
Instant  
Result Serum

Serox Instant Skin Perfector yenilikçi 2 fazlı Anti-Aging etki teknolojisi ile cilt üzerinde anında ve kalıcı, mükemmel bir görünüm sunar. 
Daha genç bir görünüm elde etmenize yardımcı olan Serox ürünleri, içeriğindeki birbirine uyumlu etken madde kombinasyonu ile göz, 
alın ve burun çevresindeki mimik kırışıklıklarına etki ederek daha hacimli ve gergin bir cilde kavuşmanızı sağlar.  
Serox Dudak Dolgunlaştırıcı Krem ise, uygulama sonrasında dudaklarınızı dolgunlaştırır ve dudak çevresi kırışıklıkları azaltır.

„Made in Germany“ 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.
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SPECIAL CARE

SEROX

63 

28250 | 30 ml   

LR ZEITGARD BAKIM SİSTEMİ |

•  Anında optik cilt yenilenmesi
•  Cilt yapısının sürdürülebilir 

yenilenmesi
•  İnce renk pigmentleri ile 

kadife gibi pürüzsüz bir cilt
•  Gündüz kreminden sonra 

kullanın. Sonrasında 
makyajınıza devam 
edebilirsiniz.

Serox  
Instant  
Skin Perfector

Anında ve kalıcı
2 FAZLI ETKİ TEKNOLOJİSİ
LR ZEITGARD Serox Instant Skin Pefector kusursuzlaştıran kapatıcı formülü ile anında optik 
cilt yenilenmesi ve kusursuz bir cilt sağlar. Yenilikçi 2 fazlı etki teknolojisi ile anında görülebilen 
ve günden güne sürdürülebilir cilt yenilenmesi sağlar.

1

2

INSTANT SKIN PERFECTOR

2 FAZLI ANTI-AGING ETKİ 
TEKNOLOJİSİ

SEROX

ANINDA ETKİ
İnce renk pigmentleri ile kadife gibi 
pürüzsüz bir cilt! Ayrıca kusursuzlaştıran 
kapatıcı formülüyle anında optik cilt 
yenilenmesi, saniyeler içinde kusursuz bir 
cilt.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİ
Günden güne cilt yapısının 
sürdürülebilir yenilenmesi. Gatuline® 
In-Tense ve Ultra Filling SpheresTM 
cildin sıkılaşmasına ve elastikiyetinin 
korunmasına yardımcı olur. Cilt daha 
sıkı ve pürüzsüz hale gelir. 
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POWER 
LIFT
SPECIAL CARE

MADE IN GERMANY

30 ml    
28091   

PowerLIFT
• Hafif krem şeklinde emülsiyon
• Cildi nemlendirir, canlandırır, daha 
   fazla  enerji ve elastikiyet sağlar
• Oat-Peptid, Hyaluronik asit, yosun 
   ekstresi ve 7 çeşit bitki karışımı cildin 
   nem dengesinin korunmasını ve 
   kırışıklık karşıtı etkisiyle daha canlı bir 
   cildin oluşmasını sağlar
• Erkek cildi için de uygundur

Bu hassas yüz bakımı, cildin kusursuz tazeliği için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar. 

Reductine®, Hyaluronik asit, yosun özü ve 7 çeşit bitki karışımı cildin mükemmel bir şekilde 

nemlenmesini sağlar. Böylece gün boyunca cildiniz canlılığa ve elastikiyete sahip olur.

Kadın ve erkekler için
YOĞUN TAZELİK

GÜNDÜZÜN STARI
ERKEK CİLDİ İÇİN
DE UYGUNDUR!

„Made in Germany“ 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.
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SLEEPING 
MASK
SPECIAL CARE

MADE IN GERMANY

50 ml    
71011   

65 

ZEITGARD 
Gece Maskesi
• Gece boyunca kalıcı maske 
•  Cildi gece boyunca yeniler  

ve bakım sağlar 
•  Jojoba yağı cildin nem oranını en uygun 

seviyeye taşır 
•  Ultra Filling Spheres maddesi Anti-Age 

etkisi gösterir 
• Şizandra üzümü cildi tazeler 
•  Maskeyi yüzünüze sürdükten sonra 

yıkamayınız ve en uygun sonuçları elde 
etmek için haftada iki kere kullanınız.

GECENİN STARI
ERKEK CİLDİ İÇİN
DE UYGUNDUR!

LR ZEITGARD BAKIM SİSTEMİ |

Zengin içerikli maske, içeriğindeki yüksek konsantreli etken madde kompleksi Ultra Filling Spheres™, 

Jojoba yağı ve şizandra üzümü ile ekstra bakım ve yenilenme sağlar. Cilt gece boyunca rahatlayarak 

değerli etken maddeleri rahat bir şekilde alır. Cildiniz kendini sabah yumuşacık, pürüzsüz ve taze 

hisseder.

UYKUDA YENİLENME:  
Daha gergin ve esnek

„Made in Germany“ 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.
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Antibakteriyel koruma 
için en etkili bakım

LR MICROSILVER ANTİBAKTERİYEL BAKIM |

LR MICROSILVER PLUS, eşsiz aktif bileşenlerden oluşan 
antibakteriyel özel bir bakım ürünüdür. Sırrı eşsiz bir etken madde 
MICROSILVER BGTM. Pek çok alanda örneğin cilt sorunu, ağız 

kokusu, dişte çürük, periontal hastalıklar ve saçta kepeklenmeye 
neden olan bakterileri engeller. Ayrıca mikropların çoğalmasını 
bastırarak ağız ve ter kokusunun azalmasına yardımcı olur.

Eşsiz aktif bileşenlerden oluşan MICROSILVER BG™ (saf gümüş), çeşitli çinko bileşikleri 
ve dekspantenolün (provitamin B5) kombinasyonu ile üçlü bir etki *sağlar:

ANTİBAKTERİYEL:
Microsilver BGTM istenmeyen bakterileri azaltır ve yeni 
bakteri oluşumunu önler.
DÜZENLEYİCİ:
Çinko bileşikleri cildin yenilenme sürecini uyarır
SABİTLEYİCİ:
Dekspantenol antienflamatuar etkilidir ayrıca ciltte oluşan 
kaşıntıyı azaltarak cildin kendini yenilemesine destek verir.

Saf gümüş

Dekspantenol Çinko bileşikleri

MICROSILVER BG ™ ANTİBAKTERİYEL ETKİLİDİR.

Cildin Mikrosilver ile sağlıklı 
görünümü

Bakteri ile kaplanmış cilt

Sonuç:
Cildin yıpranmış görünümü 
gözle görülür şekilde daha 
iyi olur.

*Çeşitli araştırmlar tarafından (Örn. SGS INSTITUT FRESENIUS) bilimsel olarak onaylanmıştır

Tazelenmiş ve temiz bir vücut 
için antibakteriyel Kepeğe 
Karşı Şampuan, El Jeli ve Deo 
Roll-on ürünlerini içerir.

Antibakteriyel Diş Macunu, diş 
çürümelerine ve plaklara karşı 
korur. Sağlıklı diş eti ve ferah 
bir nefes sağlar.

Derinlemesine temizlik için 
Antibakteriyel Temizleyici Krem 
ve Yüz Kremi. Sorunlu ciltlerde 
onaylanmış etki.*

İstenmeyen bakterileri yok eder

Yeni bakteri oluşumuna karşı korur



LR MICROSILVER 
PLUS FACE

  

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

 

 
 

 

 

150 ml   
25000   

50 ml   
25001   

25004    
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MICROSILVER PLUS içeriğindeki özel etki 
kombinasyonu ile yıpranmış ve bakıma muhtaç 
ciltlere özel koruma sağlar. MICROSILVER 
PLUS'ın sürekli kullanımda stresli, sorunlu, yağlı 
ve gözenekleri açık ciltlerde cilt yapısı düzelir ve 
var olan sorunları azaltır.

Sorunlu ciltlere karşı
kanıtlanmış etki

SETLE KAZANÇLISINIZ

Her gün sabah ve akşam yüzünüzü 
antibakteriyel yüz yıkama kremi ile 
yıkayın.

Temizleyici Krem
Yıkama kreminden sonra 
yüz kremini sürün.

Yüz Kremi

Hassas ve derinlemesine 
temizlik

Salisilik asit 
gözenekleri açar

Cilt kusurlarını azaltır

Defensil iltihabı azaltır

Cildi arındırırCildi sakinleştirir ve 
yenilenmesini 
destekler.

Cildin doğal bariyerini korur ve 
besler.

MICROSILVER PLUS 
Yüz Bakım Seti 
MICROSILVER PLUS 
Temizleyici Krem · 150  ml 
MICROSILVER PLUS 
Yüz Kremi · 50 ml



LR MICROSILVER 
PLUS TOOTH

re

gistered

for patent

 

MADE IN GERMANY

 
 
 

75 ml   
25090   

Evde profesyonel  
diş bakımı

1   Antibakteriyel Diş Macunu Nisan 2006 yılında Dermatest 
GmbH tarafından yaşları 18 ila 72 olan 10 kadın ve erkek 
üzerinde test edilmiştir. 

Dermatest tarafından onaylanmış etki:

MICROSILVER PLUS 
Diş Macunu:
Kullanıcıların; 
% 90’nı diş etindeki sağlamlaşmayı onaylıyor1

TEST EDİLDİ

Sabah, akşam ve gün içinde en az iki 
dakika dişlerinizi fırçalayın.

Diş Macunu

Diş çürümelerine ve plaklara karşı korur

Diş eti çekilmelerini önler

Ağız kokusunu giderir

Hidroksilapatit minerali diş minesini onarır ve 
yapılandırır

Ağzımızın içi çok sayıda bakterinin (mikroorganizmanın) yaşama 
alanıdır. Bunlar dişlerimize, dilimize ve ağız bölgemize yerleşirler 
ve çürüklere, ağız kokusuna ve diş eti çekilmesine neden 
olabilirler. MICROSILVER etken maddesi bu bakterileri azaltmaya 
yarayan doğal ve özel bir çözümdür. Bu sayede MICROSILVER 
PLUS Diş Macunu, sağlıklı dişler ve diş etleri için eksiksiz bir 
koruma programı sunar.

*Patent-No.: DE 10 2010 063  720.3-43 

Diş Macunu‘nun patenti alınmıştır.*



LR MICROSILVER 
PLUS BODY

 
 

 

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

 
 

 

 
 
 

 
 

 

75 ml   
25051   

150 ml   
25072     

50 ml   
25022   

*** 2008 yılında 10 katılımcı ile Derma 
Consult GmbH'nın yaptığı araştırma

Bakıma muhtaç ciltlere 
özel antibakteriyel 
koruyucu bakım

MICROSILVER PLUS içeriğindeki özel etki kombinasyonu ile 
yıpranmış ve bakıma muhtaç ciltlere özel bir koruma sunuyor.
• Günlük kullanıma uygun
• Cilde özel yumuşak yapısı
•  MICROSILVER içeriği sayesinde anti-bakteriyel etki

Yoldayken hızlı temizlik için özellikle 
uygun. Su bulamadığınız zamanlarda 
yardımcınız. Cildi kurutmaz, cilt 
üzerinde yapışkan hissi  bırakmaz.

El Jeli Kepeğe Karşı Şampuan Deo Roll on

Suya gerek olmadan hijyene 
sahip olun

Ferahlatan bir his

Zink Cite maddesi ellerde bir 
koruma kalkanı oluşturur

Hafif ve koruyucu kepek önleyici 
şampuan. Her gün kullanım için 
uygundur.

Sabah ve akşam banyodan sonra 
koltuk altına sürün.

Yumuşak temizleme

Kepek önleyici***

Anti bakteriyel etki

Octopirox maddesi saç 
derisininin yapısını düzenler

24 saat ter kokusuna karşı etkili

Microsilver ve pudra sayesinde Alkol ve 
alüminyum tuzları içermez

Pudra fazla terlemeyi emer

Cildi kurutmaz Doğal cilt florasını besler ve düzenler



1. 2.
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Deri altı 
dokusu

Dermis

Epidermis

Saç probleminiz 
mi var?

NEDEN

•  Hormonlar 

 Dihydrotestosteron (DHT) dolaylı etkisiyle saç kökü 

 oluşumunu engeller

•    Saç kökünün yetersiz beslenmesi  Baş derisindeki yetersiz 

kan dolaşımı ile saç kökleri yeterli beslenemezler

•   Saç derisini besleyen maddelerin tutunamaması 

 Saç kökünün bozulması, saçın baş derisinde kalmasını  

 zorlaştırır ve dökülmelerine  neden olur

Erken saç dökülmesinin nedenleri nelerdir?

ÖNLEM

Yenilikçi ve özel etken madde kompleksi Procapil® üç kat etki 

sağlar:

•   Zeytin ağacı yaprağından Oleanol asidi

 saç kökünün gerilemesini önler

•   Narenciye meyvelerinden oluşan Apigenin saç kökündeki 

kan dolaşımını güçlendirir (bkz. 1)

•   Biotinyl-GHK (özel vitamin katkılı protein) saçın saç kökünde 

tutunmasını sağlar! (bkz. 2)

L-Recapin saç dökülme sebeplerine nasıl etki 
eder?

ETKİ

Evet. 4 hafta süren bir araştırma gerçekleştirilmiştir.*

Sonuçlar: 

•   L-Recapin saç dökülmesini yavaşlatmaktadır

•   L-Recapin kullanımı ile saçlar uzama evresinde daha uzun 

süre saç kökünde kalmaktadır

•   L-Recapin saçların saç kökünde kalmasını sağlayarak erken 

saç dökülmesinin önüne geçmeye yardımcı olmaktadır

•   L-Recapin ile saç kökü etken madde sayesinde korunur, 

güçlenir ve yenilenir

L-Recapin’in etkisi bir araştırma ile test
edilmiş midir?

*Araştırma: Tonik

•  Kullanıcıların %76’sı daha iyi bir saç hacminin 

oluştuğunu onaylıyor. Böylelikle saç doğal 

büyüme evresinde daha uzun süre kalmış olur.

•   Kullanıcıların %76’sı ürünün etkisini onaylıyor.

Onaylanmış etki:

*    (Tonik, DermaTronnier tarafından 2005 yılında 4 ay boyunca yaşları  
21 ila 60 olan 20 erkek ve 5 kadın üzerinde test edilmiştir.)



MADE IN GERMANY

200 ml    
27003   

200 ml   
27001   

 

 

27004    
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L-Recapin 1+1 
L-Recapin Şampuan
L-Recapin Tonik

LR L-RECAPIN SAÇ BAKIMI |

Her iki ürünün sürekli 
kullanımında gerçek etkiyi 
sağlayabilirsiniz. 
L-Recapin Tonik ve Şampuan 
birbirine uyumlu ürünler olup 
her ikisini birlikte kullandığınızda 
sonuç alabilirsiniz. 

ÖNERİ:

Saç dökülmesinin* 
önüne geçin
Kalıtsal saç dökülmesi problemi mi yaşıyorsunuz? L-Recapin 
erkekler için en iyi çözüm. Yenilikçi etken madde kompleksi 
kalıtsal saç dökülmesini engeller ve saç hacminin iyileşmesine 
yardımcı olur.

TOP
SELLER

SETLE KAZANÇLISINIZ Dermatolojik olarak test edilmiş olan 
etken maddeleri ile saçları hassas bir 
şekilde koruyarak sistemli temizler. 
Düzenli olarak L-Recapin toniğinden 
önce kullanıldığında saç ve saç 
derisini hazırlar.

L-Recapin 
Şampuan

Toniği saçları yıkadıktan sonra 
nemli saça sürün ve dairesel 
hareketlerle masaj yaparak 
uygulayın. 

L-Recapin 
Tonik

„Made in Germany“ 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.





PER
FUME

Kokular, unutulmaz anları bize tekrardan hatırlatır. Kokular 
bizi büyüler ve karşı konulmaz bir etki altına alır. Her zevke 
hitap eden Star parfümleri, Lifestyle parfümler ve  
LR Classics parfümleri ile kaliteli bir kokunun keyfine 
varabileceksiniz.

Koku kreasyonu alanında dünya çapındaki uzmanlığıyla 
birçok başarılı star, LR‘a güveniyor.Ortaya çıkan sonuç ise, 
dünyaca ünlü kişilerin en başından beri LR ile 
birlikte ilerlediği, kaliteli ve kendilerini yansıtan bireysel 
koku kompozisyonları. Starların imzasını taşıyan ve 
karakterlerini yansıtan bireysel kokular.

Yüksek kalitedeki içeriği ve parfüm yağı ile LR 
parfümleri, piyasada ortalamanın çok üzerindebir kaliteye 
sahip ticari bir markayı temsil ediyor. Yıllar boyunca 
edindiği koku uzmanlığı tecrübesine dayanarak LR, 
tanınmış uluslararası koku şirketleri ile birlikte „Made in 
Germany“ kalitesi altında sizlere tamamen eşi bulunmaz 
parfümler sunuyor!

BÜYÜLEYİCİ
KOKU DÜNYASI



Gerçek ol. Doğal ol.
Sadece kendin ol.



BY GUIDO MARIA KRETSCHMERBY GUIDO MARIA KRETSCHMER

MADE IN GERMANY

75 

SETLE KAZANÇLISINIZ

30530 | 50 ml   30550   

Eau de Parfum for women

PURE

LR KADIN PARFÜMLERİ |

Taze-Çiçeksi-İlham verici

Gerçek ol. Doğal ol. Sadece kendin ol –
İşte bu Guido Maria Kretschmer’in mesajı!

Sempatik moda tasarımcısı verdiği mesajı kendi 
yaşamında uygulayarak insanları positif enerjisi ve 
yaşama sevinci ile büyülüyor.  İşte bu yüzden 
yaşamının her anında sadece kendin gibi olman için 
sana ilham verecek bir parfüm tasarladı.

PURE by Guido Maria Kretschmer for woman, 
tazeleyici baş notası, Duygu yüklü kalp notası, 
anlamlı ve sıcak dip notası ile sizi büyüleyecek.

Şeftali, yasemin ve sedir ağacından oluşan koku kompozisyonu.

by Guido Maria
Kretschmer

Pure by Guido Maria Kretschmer erkek 
kokusunu 87‘inci sayfada bulabilirsiniz.

PURE by Guido Maria Kretschmer 
Parfüm seti

Serbest seçim 
Eau de Parfum for woman
Eau de Parfum for men



76 

„İnsanları sevmeli, 
kendinizi onların 
yerine koyabilmeli, 
modanızla onlara 
dokunabilmelisiniz. 
Bu iyi bir parfüm 
için de geçerlidir. 
Baştan çıkartması 
gerekmiyor, kalbe 
dokunması 
gerekiyor.“



MADE IN GERMANY

50 ml    
30200   

77 

Guido Maria Kretschmer erkek 
kokusunu 89’uncu sayfada bulabilirsiniz.

Eau de Parfum for Women

Uluslararası bir moda tasırımcısı 

olarak Guido Maria Kretschmer 

yıllardır kadınlar ve erkekler için 

moda yaratmaya devam ediyor. 

Öyle bir moda ki, bire bir bu modayı 

taşıyanları kendisine referans almış 

bir moda. Bununla birlikte 

mükemmel bir dış görünüş için 

insanın kişiliğini de vurgulayan bir 

koku vazgeçilmezdir. Kadınlar ve 

erkekler için kendilerine özgü bir 

koku koleksiyonu kreasyonundan 

daha iyisi var mı? Tıpkı kendi moda 

kreasyonları gibi bu iki parfüme de 

Guido çok şey katıyor: stil dolu bir 

şıklık, ayrıntı düşkünlüğü ve bir 

nebze uluslararası yetenek. Yarattığı 

kadın parfümü eşi bulunmaz bir 

kompozisyona sahiptir. Tepeden 

tırnağa tatlı cazibe, zaman üstü 

zarafetle buluşuyor. Mandalina, gül 

ve vanilyadan oluşan bir koku 

buketi, parfüme baştan çıkarıcı ve 

sıcak bir karakter kazandırıyor.

Detaya gösterilen özeni 
yansıtan göz kamaştıran 
özel tasarım ambalaj: zarif 
saten kaplı ve bizzat ünlü 
modacının imzasını taşıyan 
şık kutu.

Kadınlar için  
  by Guido Maria 
Kretschmer

Guido Maria Kretschmer

LR KADIN PARFÜMLERİ |



MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANYMADE IN GERMANYMADE IN GERMANY

30334   

Set Avantaj Fiyatı sadece

Birim Fiyatların Toplamı

Eau de Parfum
50 ml    
30330-3   

Eau de Parfum
50 ml    
30330-101   

Eau de Parfum
50 ml    
30330-2   

 
50 ml   
3630   

SETLE KAZANÇLISINIZ

Lightning Parfüm Seti 
Essence of Marine, Eau de Parfum 
Essence of Rose, Eau de Parfum
Essence of Amber, Eau de Parfum

Oryantal – pudramsı – çekici

Sonsuz yaşam enerjisiyle dolu 
anların canlandıran parıltısı

ESSENCE OF AMBER

Akuatik – çiçeksi – etkileyici

Büyüleyici berraklığın aydınlatan 
parıltısı

ESSENCE OF MARINE

Çiçeksi – meyvemsi – duygusal

Romantik anların büyüleyen 
parıltısı

ESSENCE OF ROSE

Eau de Parfum
Lovingly by Bruce Willis

Çiçeksi · Yeşil · Zarif

Sıcaklık ve romantizmle dolu bir aşk kanıtı. 
Lovingly- Bruce Willis’in sevgili eşi Emma’ya 
duyduğu aşkın göstergesi. 
Büyüleyici üç parfüm kompozisyonu – Emma 
Heming-Willis tarafından sunulan Lightning 
Collection yaşamın özünü ifade ediyor. Her 
parfümün özelliği ise içinde orijinal Swarovski® 
taşı barındırması.

Duygu yüklü, büyülü
ve ışıltılı



MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

30600 | 50 ml    30610 | 50 ml    

79 LR KADIN PARFÜMLERİ |

Shine by NightShine by Day

Gündüzün 
ışıldayan enerjisi
Yaşayan enerji, ışıltılı hafiflik ve anın saf keyfi: bu 
parfüm sizi ve gününüzü aydınlatacak! Yeşilin 
tazeliği, pembe biberin narin çiçeksi oyunu, 
hassas menekşe, vanilya ve sandal ağacı ile ışıltı 
saçacaksınız!

Gecenin 
kraliçesi
Gecenin güzelliği her anınızı daha yoğun 
yaşamanızı sağlayacak. Gökyüzünde yıldızlar 
parlarken eşsiz ve zarif bir ışıltı ile dişiliğinizi 
yansıtacaksınız. Jasmin, sümbülteber, vanilya 
akorları gecenin kraliçesi olmanızı sağlayacak. 
Bir nebze bal ile büyüleneceksiniz. Parfüm 
şişesini sallayarak yıldızları dans ettirin.

Eau de ParfumEau de Parfum



MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

50 ml    
30134   

50 ml    
30150   

Modern dişiliğin bir yorumu: Sensual Grace gül,
vanilya notaları, yasemin ve tatlı gurme notalarından 
oluşan sevimli bir buket. Tutku ve hayranlık dolu rüya 
gibi bir parfüm. Bir parfüm ki bütün duyguları ortaya 
çıkarır ve kadınsı yönünüzü vurgular.

Dış görünüşün ve kokunla
dünyayı fethedebilirsin.
Çantanda mutlaka olmalı.
Taze meyvemsi mandalina, 
romatik gül, baştan çıkaran
yasemin ve miskin muhteşem 
karışımı.

Eau de Parfum Eau de Parfum

Senin dünyan 
senin podyumun

Alımlı
ve cazibe dolu 



MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

50 ml    
30372   

 
50 ml   
30404

Zarif ve pudramsı koku, klasik ve zamanın
ötesinde. Portakal çiçekleri, Ylang-Ylang, 
vanila ve kıymetli Tonka Absolut ile sıradışı
bir koku kompozisyonu. Karakter ve stil
sahibi kadınların büyüleyici ve çekici parfümü.

Doğunun dayanılmaz çekiciliği Harem, kendini 
büyüleyici bir karışım olan meyvemsi mandalina, 
leziz ve tatlı çikolata karameli ile gösterir.
Cezbedici vanilya ve güçlü silhat bu lezzeti
tamamlar. Baştan çıkarıcı ve anlamlı bir koku.

Femme Noblesse
Eau de ParfumEau de Parfum

Klasik bir
baştan çıkarış

Dayanılmaz
Oryantal

81 LR KADIN PARFÜMLERİ |



MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

50 ml    
30095   

 
50 ml   
3650   

Heart & Soul kendinden emin kadının sembolü. 
İlham verici ve tutkulu. Cassis, kırmızı erik, kan 
portakalı ve misk notaları sıradışı kadını temsil 
eder. Arzu dolu, kadınsı ve heyecan verici!

Eau de Parfum
Brilliant Look

Eau de Parfum
Heart & Soul

Nefes kesici
meyveli

Göz 
kamaştırıcı
Cesur, ilham verici, doğal, romantik – meyvemsi 
bergamot, portakal çiçeği, yasemin ve büyüleyici 
silhattan oluşan özel koku karışımı, modern ve kadınsı 
yaşama duygusunu yakalıyor ve bu duyguyu benzersiz 
bir şekilde heyecan verici ve cazibeli bir gösterişe 
taşıyor.



MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

 
50 ml   
3250   

 
50 ml   
30386   

Büyüleyici çekingenlik kendine güvenen arzuya 
dönüşüyor. Pseudonym esrarengiz feminen bir 
karışım olan şeftali, meyvemsi liçi ile baştan 
çıkaran menekşe ve sandal ağacı ile büyülüyor.

Tutkusu ona tüm kapıları açar. Narenciye 
meyvelerinin enerji dolu canlandırıcılığı romantik
gül, değerli amber ve sıcak sedir ağacı bu eşsiz
kreasyona anlam katıyor. Macera dolu kadınların 
tercihi!

Eau de Parfum
Rockin Romance

Eau de Parfum
Pseudonym

İlham
verici taze

TOP
SELLER

Hafif ve 
anlamlı

83 LR KADIN PARFÜMLERİ |



MADE IN GERMANY

3295-106 | 50 ml       3295-223 | 50 ml        3295-126 | 50 ml        

3295-220 | 50 ml        3295-124 | 50 ml        3295-127 | 50 ml        

Göz alıcı ve hayat dolu.
Armut, inciçiçeği, nilüfer
ve bir tutam sandal ağacı
bu hayat dolu koku için bir
araya geldiler.

Baştan çıkarıcı ve lüks bir 
kompozisyon. Limonsu 
bergamut, gül ve yasemin
silhat ile birleşerek muhteşem
bir koku sunar.

84 

Eau de Parfum
    görünmeyen çekicilik

LR CLASSICS – MODANIN STİL İKONLARI
LR Classics serisinin yeteneği kalıcılığıyla başlar. Modası hiç geçmeyen klasiklerin 

klubüne hoşgeldiniz! Bu seri mükemmel bir kıyafet gibi bedeninize oturarak dillere 

destan olmanızı sağlar. Doğru, şık ve çok uygun.

LR CLASSICS – BÜYÜLEYİCİ ÇEŞİTLİLİK
Parfüm bir zevk meselesidir. Bazen ilk görüşte aşktır bazen de bir tutkunun 

oluşması beklenmektedir. Kokumu nasıl bulabilirim? Deneyin! Fakat sırayla ve fazla 

olmamak şartıyla! Karar mı veremiyorsunuz? Mecbur da değilsiniz, çünkü kokunuz 

bir aksesuar gibidir, kim her zaman farklı kıyafetlere aynı kolyeyi takmak ister ki? 

Sihirli kelime çeşitlilik ve bu uygun fiyatlar ile eminiz ki her giyim tarzınıza göre bir 

koku mutlaka vardır.

01 LR Classics   
HAWAII
Son yaz aşkına olan bir 
hatıra. Tarçın, Heliotrop, 
ve tonka tohumlarından 
oluşan egzotik bir koku 
karışımı.

Eau de Parfum

03 LR Classics   
ANTIGUA
Kumların üzerinde 
masum bir öpücük gibi. 
Gül, süsen çiçeği, 
menekşe ve 
yaseminden bir çiçek 
senfonisi.

Eau de Parfum

05 LR Classics   
VALENCIA
La Dolce Vita! Cildinizde 
Akdeniz havası. 
Narenciye, çiçeksi 
notalar ve baştan çıkarıcı 
misk ile ilham verici.

Eau de Parfum

02 LR Classics   
SANTORINI
Gündoğumu gibi 
duyularınızı hapsedecek 
bir koku.
Frezya, yasemin ve 
misk sizi büyüleyecek.

Eau de Parfum

04 LR Classics   
MARBELLA

Eau de Parfum

06 LR Classics   
LOS ANGELES

Eau de Parfum

„Made in Germany“ 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.



05

01

02

06

04

03
SANTORINIHAWAII

ANTIGUA

MARBELLA

VALENCIALOS ANGELES

85 LR KADIN PARFÜMLERİ |



Gerçek ol. Doğal ol.
Sadece kendin ol.



BY GUIDO MARIA KRETSCHMER

MADE IN GERMANY

30540 | 50 ml   

Eau de Parfum for men

PURE

Odunsu-Baharatlı-Karizmatik

Gerçek ol. Doğal ol. Sadece kendin ol –
İşte bu Guido Maria Kretschmer’in mesajı!  

Sempatik moda tasarımcısı verdiği mesajı kendi 
yaşamında uygulayarak insanları positif enerjisi ve 
yaşama sevinci ile büyülüyor.  İşte bu yüzden 
yaşamının her anında sadece kendin gibi olman için 
sana ilham verecek bir parfüm tasarladı.

PURE by Guido Maria Kretschmer for men karizmatik 
başnotası, çok yönlü kalp notası ve baharatlı dip 
notası ile sizi büyüleyecek.

Safran, gaiac ağacı ve amberden oluşan koku kompozisyonu.

by Guido Maria
Kretschmer

87 LR ERKEK PARFÜMLERİ |

SETLE KAZANÇLISINIZ

30550   

Pure by Guido Maria Kretschmer erkek 
kokusunu 75‘inci sayfada bulabilirsiniz.

PURE by Guido Maria Kretschmer 
Parfüm seti

Serbest seçim 
Eau de Parfum for woman
Eau de Parfum for men
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„Sadece baştan çıkarmak
istemiyorum, kalbe dokunmak
istiyorum.“



MADE IN GERMANY

50 ml    
30220   

30230   

89 

Eau de Parfum for Men

Guido Maria Kretschmer kadın 
kokusunu 77‘inci sayfada bulabilirsiniz.

Guido Maria Kretschmer 
Parfüm Seti 

Serbest seçim
Eau de Parfum for Woman,
Eau de Parfum for Men

Detaya gösterilen 
özeni yansıtan 
göz kamaştıran 
özel tasarım 
ambalaj: zarif 
saten kaplı ve 
bizzat ünlü 
modacının 
imzasını taşıyan 
şık kutu.

Tıpkı kadın parfümü gibi erkek 

parfümü de tasarımcının imzasını 

taşıyor: zarif, kaliteli, zamansız ve 

otantik. Benzersiz ve saf bir 

kompozisyon. Bergamot, biber ve 

deriden oluşan erkeksi, taze 

aromatik ahenkler, kokuya alımlı ve 

karşı konulmaz bir çekicilik 

kazandırıyor. Asil, çeşnili ve taze 

esanslar, cilt üzerinde tüm heyecan 

verici nüanslarını yayıyor.

Erkekler için 
 by Guido Maria 
Kretschmer

Guido Maria Kretschmer

LR ERKEK PARFÜMLERİ |

SETLE KAZANÇLISINIZ



 2011

MADE IN GERMANY

50 ml   
30505   

Eau de Parfum
Bruce Willis

90 

Bir tutam
ölümsüzlük

ödül adayı:ödül adayı:

Smart guys live forever – Aynı Bruce 
Willis gibi. Doğru, erkeksi ve alışılmamış. 
Aksiyon filmlerinin kahramanı güçlü sedir 
ağacı, baharatlı biber, topraklı vetiver ve
canlandırıcı greyfurt ile hayat bulmaktadır. 
Bruce Willis’in ilk kokusu bir efsane.



MADE IN GERMANY

50 ml   
2950   

Eau de Parfum

Bruce Willis
Personal Edition

91 

Absolutely 
  private
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Aromatik notalar bir tutam tütün ile eşsiz bir erkeksi zarafet 
yayarken, narenciye ve silhat taze bir görünüm kazandırır.
Deri akorları, değerli ud içeren ve Bruce Willis’in özel tarafını 
yansıtan bu güçlü temel, eşsiz bir kokuya imza atar.



MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

 
50 ml   
30000   

50 ml    
30027   

 
50 ml   
1580   

Dalgalar coşmakta. Damarlarda adrenalin.
Sahil karşınızda. Bu koku limonsu 
bergamut, kavun, okaliptus ve silhat ile 
taze deniz notaları sunmaktadır. Huzurun ve 
sakinliğin dünyasına dalın. Bütün bir yıl 
boyunca hissedeceğiniz yazdan kalma bir 
soluk!

Zarif, erkeksi ve sportif. Taze
narenciye, zencefilin dinamik
acısı ve baharatlı kakule, zarif
odunsu ve misk notaları ile
birleşerek rahat bir yaşam
tarzının simgesini oluşturur.

Eau de Parfum
Just Sport

Eau de Parfum
Racing

Eau de Parfum
Ocean’Sky

Okyanusun kahram-
anları

Adrenalin 3, 2, 1 –
Başla!

Meydan okumayı ve başarıyı her daim 

yeniden tanımlan mayı seven erkeklerin 

heyecanlandırıcı dinamik kokusu! Tazeleyici 

portakal, kakule, baştan çıkaran yasemin ve 

güçlü sedir ağacı ile kokuyu her kullandı-

ğınızda doğru bir karar verdiğinize emin 

olacaksınız.



MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

 
50 ml   
3430   

50 ml    
30190   

50 ml   
30414   

Eau de Parfum
Jungle Man

Eau de Parfum
Metropolitan Man

Eau de Parfum
Terminator

Dünya  
artık sınırsız

Hep anın
ötesinde

Maceracı için
özgürlük

New York, Londra, Paris, Milano, Tokyo… 

Dünyanın her yeri modern erkeğin evidir. 

Tıpkı parfümü gibi: Şık ve davetkar. Limonsu 

bergamot, çikolata, sezuan biberi ve 

erkeksi-şık vetiverden oluşan mükemmel 

karışım.

Çarpıcı, gizemli ve asla tartışılmaz. Bu 

keskin erkek parfümü erkeksi ifadesi ve 

klasik notaları ile sizi ele geçirecek. 

Bergamot, taze limon ve çekici amber 

özlerinden oluşan karışım.

Vahşi ve bağımsız bir yaşam. Her gün yeni bir 

macera. Bu koku lavanta, yeşil nane ve değerli 

tonka tohumu ile sizi baştan çıkartır.
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TOP
SELLER



MADE IN GERMANY

3295-151 | 50 ml      3295-260 | 50 ml        3295-162 | 50 ml        

3295-259 | 50 ml      3295-261 | 50 ml        

   Eau de Parfum –
 %100 güçlü koku notaları
      ile güçlü tasarım

LR CLASSICS – ZEVKİN ELÇİLERİ
Bir klasik çok iyi bir görünüm yaratır. Cilt için de aynı şey geçerlidir. Olgunlaşmış 

iyi bir şarap ve yontulmuş bir elmas gibi. Kokular birçok hikaye anlatabilen 

maceracılardır. Uzun yılların deneyimine ve iyi bir görünümün önemine güvenin. 

Stil sahibi bir dünyaya adım atın. 

LR CLASSICS – SEÇİM YAPMANIN ZORLUĞU
LR Classics ile bir dünya seyahati gerçekleştirebilirsiniz. Bugün Boston, yarın 

Singapore. Uzak diyarların kokusu bedeninizi sararken tarzınız gün ışığına 

çıkacaktır. Kalbinizi tek bir şehirde bırakmayın, mutlaka diğer şehirler de sizi 

cezbedecektir.

01 LR Classics
SINGAPORE
Baştan çıkarıcı ve 
esrarengiz. 
Heyecanlandırıcı ve tezatlık 
dolu. Oryantal-baharatlı 
akorlar sedir ağacı ve 
vanilya ile birleşmekte.

Eau de Parfum

02 LR Classics
MONACO

Eau de Parfum

03 LR Classics
STOCKHOLM
İskandinavya’nın aranılan 
şehri: Tasarım, moda ve 
heyecan verici davetler. 
Sedir ağacı, amber ve 
bergamuttan oluşan hafif 
odunsu koku.

Eau de Parfum

04 LR Classics  
NIAGARA

Eau de Parfum

05 LR Classics   
BOSTON

Eau de Parfum

Hayatı yaşayanlara. Çeşitli ve çok 
kültürlü. Elma ile portakalın taze 
meyvemsi kokuları odunsu baharat
ve amber ile birleşmektedir.

Muhteşem şelaleler, güçlü bir 
doğa. Kokusu da öyle: Marine 
notalar, nane ve sedir ağacı ile 
büyüleyici.

Bu metropol şehrinde seçkinlik
ve lüks içinde kaybolacaksınız.
Greyfurt, zengin amber ve 
seçkin odunsu akorlardan 
oluşan harika bir karışım.

„Made in Germany“ 
%100 güvenebileceğiniz 
kalite sözümüzdür.



03

05

04

01

02

SINGAPORE

BOSTON

STOCKHOLM MONACO

NIAGARA

   Eau de Parfum –
 %100 güçlü koku notaları
      ile güçlü tasarım
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Fantastic

LashActivator

 | 97 97 LR DELUXE |

Yoğun bakışlar   
için nefes kesici göz makyajı



MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

11127 | 5,5 ml  

11188 | 10 ml  

11190 | 125 ml  

TOP
SELLER

*  6 hafta sonra maksimum kirpik uzunluğu: 
%35’e kadar daha uzun kirpikler.

**  Bilimsel araştırma saygın ve tanınmış bir 
kurum olan Institut Dermatest GmbH 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Sonuç: Nisan 
2014. Katılımcılar: 20 kadın. Kullanım: Her gün 
iki defa üst kirpik diplerine uygulama sonucu. 
Kullanım süresi: 12 hafta (ara sonuç 6 hafta).  
 

02 Activating Lash Serum
•  Kirpik uzamasını uyaran etken madde 

kompleksi içeren, cilde uyumlu kirpik serumu
•    Kanıtlanmiş bir şekilde kirpikleri uzatır ve 

sıkılaştırır**
•   6 hafta* sonra %35’e kadar daha uzun 

kirpikler
•   Kirpik kaybını önler, maksimum yoğunluk 

sağlar

01 Fantastic Mascara
•   Daha kalın, daha uzun ve daha belirgin: 

Muhteşem, ultra siyah 3 boyutlu kirpikler.
•    Akıllı 3 kat film doku: her kullanımda daha 

fazla renk, hacim ve belirginlik
•    Eşsiz fırça yapısı: Dalga şeklindeki lifler dipten 

uca dogru mükemmel bir sonucu garantiler
•   Muhteşem „takma kirpik“ efekti

Göz Makyajı Temizleyici
•  2 aşamalı sistem: Bakım bileşenleri ve 

temizleyici bir arada
•   Kolay bir şekilde suya dayanıklı göz makyajını 

temizler
•   Yaglı bir etki bırakmaz
•   Bakım yapan etken maddeler hassas göz 

çevresi derisini besler
•   Kullanmadan önce çalkalayınız

TOP
SELLER



11115 | 30 ml  

LR DELUXE | 99 

Makyaj Astarı
•   Düz olmayan yüzeyleri düzeltir,
    makyajın kalıcılığını 

arttırır,  gözenekleri küçültür
•   Işıltılı bir cilt için elmasa dayalı
  efektli pigmentleri çeri
•   Şeftali rengindeki dokusu cilde tazelik 

katar
•   Fondöten öncesi veya tek başına 

kullanabilirsiniz

Mükemmel makyajın 
sırrını yaşayın



MADE IN GERMANY MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY

150 ml
10377 

100 ml
10094 

10005-1 Absolute Black

2,5 ml 

Yüz Temizleme 
Köpüğü
Zengin içerikli köpük cildi narin 
bir şekilde temizleyerek makyaj 
kalıntılarından arındırır.

TOP
SELLER

Oje Çıkarıcı Kutu
•  Hızlı ve düzgün oje çıkarma
•   Doğal kayısı çekirdeği yağı nemlendirir

Liquid Eyeliner
•  Yogun kapatıcı sonuç
•   Kesin ve düz çizgiler için
•   Hemen kurur ve kalıcıdır
•   Kullanmadan önce çalkalayınız
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MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

COOL!

30 ml    

30 ml    

10060-1 Light Sand
10060-2 Medium Sand
10060-3 Light Caramel

LR COLOURS |

10061-207 Light Sand
10061-202 Medium Sand
10061-203 Light Caramel 

10060-1

10060-2

10060-3

10061-207

10061-202

10061-203

Pü
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TOP
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TOP
SELLER

Krem Fondöten
•  Yüksek kapatıcı etkili yumuşak krem 

fondöten
•   12 saat kalıcı: Ekstra kalıcılığı ile 12 saate 

kadar mat bir görünüm
•   Cildin nem dengesini yükseltir 
•   Işık yansımalı mikro pigmentler pürüzlerin 

görünümünü azaltır

Yağ içermeyen 
Fondöten
•  Orta kapatıcı etkili yumuşak krem 

fondöten
•   Dayanıklı: İnce pudra içeriği ile 

uzun süre mat görünüm
•     NMF Kompleks içeriği ile cildin 

nem dengesini korur 
•   Işık kaynaklı mikro pigmentler 

pürüzlerin görünümünü azaltır
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lrgkf.com/tr

Çocuklara daha güzel 
bir gelecek hediye 
ediyoruz.

Siz de bizimle olun!
Projelerimiz ve bize maddi olarak 
nasıl yardımcı olabileceğiniz 
hakkındaki tüm bilgileri lrgkf.com 
adresinden edinebilirsiniz.



WOW!

Yeni LR ALOE VIA Aloe Vera Kids serisi mutlu çocuklar için 
nazik bakımı ve orman eğlencesini birleştiriyor. 

çılgınlık başlıyor!
Şimdi banyoda 



LR İş Ortağınız:

LR ürünleri sadece LR İş Ortakları tarafından satılır.

LR Health & Beauty, kalite ve teknik açıdan ürünlerin geliştirilmesi ile basımdan doğan hataların 
düzeltilmesi hakkını saklı tutar.

LR Health & Beauty Systems Paz. ve Tic. Ltd. Şti. · 34696 İstanbul
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Bir tuşla gelen 
daha fazla 
güzellik.

ETKİLİ.
YENİLİKÇİ.




