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As novas 
criações 
de verão!



Sê autêntico. Sê radiante. 
Sê simplesmente feliz!

PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer para homem

Eau de Parfum para homem
30570 | 50 ml        

AMADEIRADO - FRESCO - ENERGÉTICO
Uma composição de fragrâncias de toranja, 
madeira de cedro e musgo fresco.

SET PURE HAPPINESS  
by Guido Maria Kretschmer  
Set de fragrâncias                               30565
PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer 
Eau de Parfum para mulher · 50 ml
PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer 
Eau de Parfum para homem · 50 ml 
Soma total:  109,80 €

Faça a sua 
combinação!*

* Pode escolher a combinação desejada: 2 fragrâncias para senhora, 2 fragrâncias para homem ou 1 fragrância para senhora e 1 para homem.

PURE  
HAPPINESS
Sê autêntico. Sê radiante. 
Sê simplesmente feliz – 
A nova coleção de fragrâncias de 
Guido Maria Kretschmer inspira-nos 
a desfrutar a vida ao máximo. 
Sempre e em toda a parte.
 
PURE HAPPINESS é pura alegria 
de viver – duas fragrâncias 
cheias de leveza que fazem 
qualquer um sorrir.

Eau de Parfum para mulher
30560 | 50 ml 

PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer para mulher

FRUTADO - FLORAL - REVIGORANTE

Uma composição de fragrâncias 
de toranja, jasmim e almíscar

54,90 €97,90 € 54,90 €

11,90 €
poupe

no set
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-10,00€

FLORAL – VERDE – ELEGANTE

Um bom perfume faz com 
que a sua personalidade 
brilhe dia e noite! SHINE 
by DAY e SHINE by 
NIGHT são os seus 
parceiros perfeitos a 
qualquer hora.

Sedutoras flores de jasmim e
tuberosa, finalizadas com um acorde

quente de baunilha e mel doce

29,90 €

Shine by Night
30610 | 50 ml        

Pimenta rosa, violeta delicada,
baunilha e sândalo enfeitiçante

29,90 €

Shine by Day
30600 | 50 ml        

cada
Rockin´ Romance
3250 | 50 ml     

Citrinos revitalizantes, rosa sensual, 
precioso âmbar e cedro quente
29,90€

Pseudonym

30386 | 50 ml        

Pêssego delicado, lichia frutada e 
violeta e sândalo sedutores
29,90€

Todos os perfumes das
páginas 4 e 5 por apenas: 19,90€

c/u

19,90 € 19,90 €

-10,00€cada

FRAGRÂNCIAS PARA ELA

FRAGRÂNCIAS PARA ELE

Ocean'Sky
1580 | 50 ml        
O perfume promete a frescura do mar através de uma combinação 
do cítrico da bergamota, melão, eucalipto e patchouli.
29,90€

Just Sport
30000 | 50 ml        
A combinação perfeita de desportivismo,
elegância e masculinidade.
29,90€

FRAGRÂNCIAS PARA ELA

Perfumes com personalidade
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PERFEITO PARA QUEM 
ESTÁ FORA DE CASA!

A companhia perfeita 
para o verão

Os nossos novos produtos limitados de verão: O primeiro perfume de 2 fases da LR 

– para homem e senhora. Como um cocktail de verão, basta agitar e pulverizar. Outras 

companhias para as tuas férias de verão: os três produtos de cuidado especial de aloé 

vera numa prática bolsa de algodão.

LR ALOE VIA  
Bolsa de verão 20809

Aloe Vera Spray hidratante 
(Apenas disponível no saco) | 150 ml

Aloe Vera Gel concentrado hidratante | 100 ml

Aloe Vera Creme com própolis | 100 ml

Soma total: 51,90 €

LR Classics Tropical Shake para mulher | 3295-132 | 50 ml 

LR Classics Tropical Shake para homem | 3295-167 | 50 ml

Set LR Classics Tropical Shake  
(escolha livre) | 30288    
 
CÍTRICO, SUCULENTO, TROPICAL 
LR Classics Tropical Shake para mulher | 50 ml 
Granadina, morangos silvestres, hibisco e coco 
 
CÍTRICO, PICANTE, FRUTADO 
LR Classics Tropical Shake para homem | 50 ml    
Limões, um toque de gin e jasmim                                           

Soma total:  39,80 €

* Pode escolher a combinação desejada: 2 fragrâncias para senhora, 2 fragrâncias para homem ou 1 fragrância para senhora e 1 para homem.

Preço Individual:

COCKTAILS DE 
FRAGRÂNCIAS 
PARA AGITAR

Edições
limitadas

Agitar!
Pulverizar!
Cheirar!

Agitar!
Pulverizar!
Cheirar!

Faça a sua 
combinação!*

44,90 €
29,90 €

19,90 €
19,90 €

9,90 €
poupe

no set
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"Made in Germany"
essa é a nossa
garantia de
Qualidade, na qual
pode confiar a 100%.

Verão, sol, 
proteção solar!

CUIDADOS PARA TODAS 
AS NECESSIDADES

Aloe Vera Creme solar anti-idade FPS 20                   23074 
50 ml 

Preço regular                                                          23,90 €

ANTI- IDADE

Aloe Vera Gel cremoso solar FPS 20 23075 
100 ml

Preço regular  19,50 €

PARA PELE BRONZEADA

Aloe Vera Spray protector solar active FPS 30 23073 
125 ml 

Preço regular  23,90 €

SPRAY PARA PELES 
LIGEIRAMENTE BRONZEADAS

20
FPS

20
FPS

FPS

Aloe Vera Loção solar FPS 30 23071 
100 ml

Preço regular  19,90 €

CREME PARA 
PELES LIGEIRAMENTE BRONZEADAS

Aloe Vera Gel cremoso pós solar 23070 
200 ml 

Preço regular  19,50 €

PARA DEPOIS DO BANHO DE SOL

Aloe Vera Creme solar FPS 50                 23072 
75 ml 

Preço regular                                           29,90 €

PARA PELE SENSÍVEL

50FPS

30
FPS

30

poupe até 

16,90 €

14,90 €

16,90 €

14,90 €

14,90 €

21,90 €

30%
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26,90 €

22,90 €

11,50 €

7,50 €
poupe

no set

 

Dificilmente se encontra um fruto com mais 
vitamina C do que o kiwi.* Atribuem-lhe um forte 
efeito antioxidante. Este efeito ajuda a proteger 
a pele dos radicais livres e a prevenir o apare-

cimento de manchas.* O kiwi tem um efeito 
calmante na pele irritada e promove a 

regeneração natural.**

O poder do kiwi 
para uma bonita 

pele de verão!

* www.camillen60.de
** www.naturalbeauty.de

Set LR ALOE VIA Summer & Sun  20811

Aloe Vera Máscara facial After Sun | 50 ml

Aloe Vera Spray hidratante rosto & corpo | 100 ml

Soma total: 34,40 €

CUIDADO DUPLO PARA UMA PELE 
DE VERÃO BONITA E RADIANTE

Aloe Vera Spray Hidratante para Rosto E Corpo       20810                                
100 ml

• Spray hidratante para rosto e corpo

• Proporciona frescura e hidratação intensas, com 50% de aloe vera

Aplicação: Para uma dose extra de hidratação, borrife o spray fino a cerca
de 20 cm de distância da pele. Atua imediatamente e funciona bem durante a 
make-up.

Dica: Para uma frescura total, coloque o spray no frigorífico antes de usá-lo.

FRESCURA EM MOVIMENTO

CUIDADO DO ROSTO APÓS O SOL
Aloe Vera Máscara facial After Sun               23106 
50 ml 

• Máscara refrescante com ativador pós-solar

• Regenera, nutre e refresca a pele intensamente após
   o banho de sol com 50% de gel de aloe vera

• As pérolas de cuidado refrescantes feitas de celulose
  natural proporcionam uma frescura extra

Cuidados de verão
frutados e frescos

Edições
limitadas

"Made in Germany"
essa é a nossa
garantia de
Qualidade, na qual
pode confiar a 100%.
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LIMPA SUAVEMENTE 
E É SUPER CREMOSO
Ice, Ice Berry Espuma de banho                       27105 
200 ml 

• Textura de espuma cremosa e macia

• Limpa suavemente a pele

• Com um fresco e frutado aroma de frutos silvestres

Suave, cremoso e de uma frescura relaxante. Parece que estamos a falar 
do teu sorvete favorito? Infelizmente, não se pode comer – no entanto, 
constitui a “nutrição” perfeita para a tua pele. Uma limpeza e um cuidado 
suave e cremoso para o teu corpo. Precisamente aquilo de que o teu 
corpo necessita em dias quentes de verão. E mais: Cheira tãoooo bem!

O cuidado dos frutos 
silvestres para todo o corpo

"Made in Germany"
essa é a nossa
garantia de
Qualidade, na qual
pode confiar a 100%.

CUIDADO INTENSIVO 
E FRESCURA RELAXANTE
Ice, Ice Berry Sorvete corporal                  27106 
200 ml 

• Textura de sorvete suave e refrescante

• Com vitamina E, ácido hialurónico e mentol

• De rápida absorção e proporciona à pele 
 uma dose extra de hidratação

• Com um fresco e frutado aroma de frutos silvestres

CUIDADO DO 
CORPO COM 
FRUTOS 
SILVESTRES

AR DE VERÃO

FRUTADO

AROMA A FRUTOS SILVESTRES

Set Ice, Ice Berry  27107

Ice, Ice Berry Espuma de banho | 200 ml

Ice, Ice Berry Sorvete corporal | 200 ml 
 
Soma total:                                      26,40 €

refrescante
efeito poupe

no set

Edições
limitadas

11,50 €

14,90 €

21,90 €
4,50 €
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Top Coat

Reparador de unhas

Endurecedor de unhas

Base Coat

Billionnalis

Ideal para unhas frágeis e quebradiças. 
Componentes de queratina reparam a unha 
e estimulam o seu crescimento saudável 
5,5 ml 

10401 | 9,90€  

Endurece e sela a unha natural. Fortalece  graças 
a uma película protetora especial, que protege 
de lascar. 5,5 ml 

10402 | 9,90€             

Sela e prolonga a durabilidade do verniz de 
cor. Protege a unha de lascar e quebrar 5,5 ml 

10403 | 8,90€ 

Alisa a superfície da unha e prepara a unha 
adequadamente para o verniz de cor. 5,5 ml 

10404 | 8,90€ 

Verniz de cuidado intensivo para as unhas. 
Complexo de vitaminas E, C e F, proteínas 
e cálcio. 5,5 ml 

10405 | 9,90€

1

Poder de cobertura perfeito, 
acabamento de brilho luminoso, 
cores saturadas, longa duração 

5,5 ml | 10400-... | 8,90€ 

6,90 €

Verniz True Colour

2 3

4 5

6 7 8

9 10

11 12 13

14

6,90 €

6,90 €

6,90 €

6,90 €

6,90 €

Apropriado para 
reencher a caixinha 
de removedor 
de verniz
100 ml 

10095 | 9,50€ 

Removedor de verniz
de unhas

6,90 €

Com óleo de grainha 
de uva, abacate e
jojoba e vitamina E

15 ml  10303 | 14,90€ 

Sérum para mãos 
e unhas

6,90 €
Removedor de verniz de unhas em caixa

O óleo natural de caroço de alperce tem uma ação 
hidratante. Apropriado para reencher a caixinha de 
removedor de verniz. Sem acetona 100 ml 

10094 | 11,50€ 6,90 €

11131-8  
Rose Temptation

11131-5  
Orange Flash 

11131-4  
Berry Glam

11131-3  
Nude Shine

11131-2  
Pink Brilliance

11131-1  
Dramatic  
Rosewood

Brilho labial luminoso                 4 ml

Cintilante, brilhante, vívido

17,90 €

EFEITO BRILLANTE 3D 
PARA MAIS VOLUME

Deslumbrantes!
PARA UNS LÁBIOS E UNHAS

MADE IN GERMANY

MAIS EXPRESSÃO

Lash Booster                              11125

• Para aplicar antes de qualquer rímel 
• Efeito máscara e volume de pestanas incrível 
• As fibras na textura branca fazem as pestanas parecerem mais longas e definidas 

  
    9 ml | 17,90 € 

PARA PESTANAS MAIS COMPRIDAS

Sérum ativador de Pestanas  11127

• Aumenta visivelmente o comprimento e a espessura das pestanas** 
•  Pestanas até 35% mais longas apenas após 6 semanas* 
• Redução da perda de pestanas e máxima espessura ciliar 

     5,5 ml | 42,50 € 

EFEITO 3-D

Máscara de pestanas Fantastic   11188

• Ainda mais espessas, compridas e definidas 
• Escoa com estrutura de fibras onduladas 
• Para um "efeito pestanas postiças". 

 10 ml | 26,90 € 

* Comprimento máximo das pestanas medido após 6 semanas: pestanas até 35 % mais longas.

** Estudo científico realizado pelo célebre Instituto Dermatest GmbH. Resultado: Abril de 2014. Participantes: 20 mulheres. 

Utilização: aplicação do sérum duas vezes ao dia sobre a linha ciliar superior. Período de aplicação: 12 semanas (Resultado provisório após 6 semanas)

cada

19,90 €

cada12,90 €

40%
poupe até 

14,90 €

34,90 €
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Novo

poupe

poupe

poupe

O melhor para a sua pele
TRAVE O ENVELHECIMENTO DIGITAL
BLUE LIGHT DEFENDER                                                  71060 
30 ml 

• O pigmento colorido contido no extrato de espirulina absorve a  
 luz azul – a proteção ideal contra o envelhecimento precoce  
 e irritações da pele.

•  O extrato de lótus azul é ideal para eliminar os radicais livres  
 – para uma aparência jovem e radiante.

•  A enzima contida no extrato de espirulina repara os danos  
 celulares da pele já ocorridos – para uma redução significativa  
 das rugas existentes.

 54,99 €

TUDO DE BOM PARA A SUA PELE

Aloe Vera Spray hidratante                                                        20600

400 ml  

• Promove a regeneração da pele e devolve-lhe o equilíbrio natural

22,90 €

"Made in Germany"
essa é a nossa
garantia de
Qualidade, na qual
pode confiar a 100%.

Aloe Vera Esfoliante Facial Suavizante  20673 
75 ml 

• Remove delicadamente as células mortas e estimula    
  a circulação sanguínea

14,50 €

LIMPEZA PROFUNDA DOS POROS

Aloe Vera Creme Corporal Corretor               27535 
200 ml  

• O aspeto exterior da pele torna-se mais uniforme e mais liso

29,90 €

PARA UMA SILHUETA DEFINIDA

ESTIMULO REFRESCANTE PERFEITO

Aloe Vera Máscara Facial de Hidratação Imediata             20689

75 ml  

• Hidrata a pele até 95 % mais em apenas 3 minutos*

18,90 €

* confirmado com base numa medição com Corneometer em 20 pessoas pelo instituto Dermatest em janeiro de 2017

PARA UMA SILHUETA DEFINIDA

Aloe Vera Gel corporal Modelador  27536

200 ml  
 
• Refirma e tonifica a pele; promove a redução da linha   
 da cintura mediante aplicação diária

29,90 €

10,90 €

13,90 €

3,60 €
poupe

5,00 €
poupe

49,90 €

5,09 €
poupe

5,00 €

5,00 €

5,00 €

17,90 €

24,90 €

24,90 €
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"Made in Germany"
é o nosso compromisso 
de qualidade, no qual 
pode confiar a 100%.

+
3   

       ALOE VERA GGEL BEBÍVEL DE AÇAÍ PRO SUMMER     

        A PROTEÇÃO TRIPLA PARA O SEU VERÃO
     + PROTEÇÃO DA DESIDRATAÇÃO: Garante o equilíbrio de hidratação e eletrólitos no seu organismo.1

     + PROTEÇÃO SOLAR: Apoia a proteção solar do próprio corpo e garante uma tez natural no verão.2

     + PROTEÇÃO: Apoia o sistema imunitário, especialmente durante a temporada de férias.3

NATURAL: Com 85% de aloe vera - sem aloína *
IDEAL PARA O VERÃO: Com açaí, passas, frutos silvestres e mel
DELICIOSO: Com um sabor natural, fresco e frutado a Açaí 
ALTA QUALIDADE: Qualidade excepcional - fabricado na Alemanha, certificada pelo SGS Institut Fresenius
     e pelo IASC (International Aloe Science Council)

ALOE VERA DA LR
– a sua força vital para mais bem-estar

SUMMER
PROTECTION

TRIPLA PROTEÇÃO PARA O SEU VERÃO
Set Triplo Aloe Vera Gel Bebível Açaí Pro Summer   81103 
3 x 1000 ml 

+ GRÁTIS Aloe Vera Gel Concentrado 
20601 | 200 ml 

Soma total: 125,60 €

* O conteúdo de aloína está abaixo do limite de detecção de 0,1 mg / L.
1 A vitamina C contribui para um metabolismo normal, o zinco contribui para um metabolismo normal da vitamina A. O magnésio contribui para o equilíbrio eletrolítico.
2 O cobre e zinco ajudam a proteger as células do stress oxidativo, o zinco contribui a manter a pele normal. O cobre contribui para a pigmentação normal da pele.
3 O zinco, a vitamina C e o cobre contribuem para o funcionamento normal do sistema imunológico.

Aloe Vera Gel Bebível Açaí Pro Summer                     
81100 | 1000 ml

104,90 €

37,90 € AÇAÍ  – 
agora pode consumir este 
superalimento de forma fácil. 
O Açaí é conhecido pela sua 
invulgar alta taxa de 
antioxidantes e inúmeras 
vitaminas e minerais.

Edição
Limitada

+
Grátis
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Desfrutar do verão
EM BOA FORMA E SAUDÁVEL

Verão, sol, boa disposição. No verão passamos muito tempo fora de casa e frequentemente entre pessoas. Além 
disso, as altas temperaturas também podem ter efeitos na circulação – sentimo-nos cansados e moles. Com o 
apoio adequado LR LIFETAKT – conforme necessário – pode desfrutar despreocupada e plenamente da melhor 
época do ano!1 Para um verão verdadeiramente divertido!

APOSTA NA NATUREZA PURA!3

Colostro Líquido 80361 
125 ml

• O colostro promove o bem-estar geral

• Contém o primeiro leite materno da vaca, que fornece desde 
logo ao recém-nascido tudo aquilo de que ele necessita

• Em forma líquida para consumo direto

45,90 €

Set Reishi Plus em Cápsulas                                                                80147 
3 x 30 cápsulas / 15,2 g 

• Com o cogumelo da longevidade

• O Reishi é desde há centenas de anos parte integrante da cultura do Extremo Oriente

• Assegura um normal funcionamento dos vasos sanguíneos2

Soma total:  128,70 €

EXPERIMENTAR MAIS VITALIDADE1

1 A vitamina C contribui para um normal metabolismo energético.
2 A vitamina C contribui para uma normal formação de colagénio para um normal funcionamento dos vasos sanguíneos.
3 O colostro é um produto natural com o mais elevado nível de qualidade e sem aditivos.

BEM-ESTAR FACILITADO

Pro 12 Cápsulas                              80370 
30  Cápsulas / 17,9 g 

• Com 12 culturas bacterianas 

• Mil milhões de bactérias por cápsula

• Com microencapsulação dupla patenteada

44,50 €

Leve 3,
Pague 2

+

"Made in Germany"
essa é a nossa
garantia de
Qualidade, na qual
pode confiar a 100%.

9,60 €
poupe

85,80 €

39,90 €

34,90 €

6,00 €
poupe
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21,90 €

11,90 €

13,90 € 7,90 €

Cuidado 
antibacteriano intensivo 

COM LR MICROSILVER PLUS

PARA O SEU SORRISO MAIS BONITO

Pasta de dentes                                                               25090

75 ml 

• Previne cáries e a formação de placa bacteriana
• Elimina o mau hálito

9,90 €

* Pastilha elástica LR MICROSILVER Plus para cuidados dentários: Patente n.º: EP 2 585 029 B1

** LR MICROSILVER Plus Pasta de dentes: N.º de patente: DE 10 2010 063 720.

Produto
patentado*

HIGIENE DAS MÃOS SEM ÁGUA

Gel de mãos                                                                           25051

75 ml 

• Especialmente adequado para a limpeza rápida em viagem

• Não deixa as mãos secas, nem pegajosas

18,50 €

1 Estudo realizado pela Derma Consult GmbH, em 2008, com 10 participantes

PROTEÇÃO DESODORIZANTE 
MUITO INTENSA
Desodorizante Roll-on                                         25022

50 ml  

• Efeito intenso contra o odor da transpiração – até 24 horas 
• Proporciona uma frescura agradável e reduz os germes na pele

15,90 €

ANTI-CASPA DE CONFIANÇA1

Champô anti-caspa                                               25072

150 ml 

• Champô anti-caspa suave 
• Indicado para uma utilização diária
• O Octopirox regula o aspeto do couro-cabeludo

29,90 €

"Made in Germany"
essa é a nossa
garantia de
Qualidade, na qual
pode confiar a 100%.

7,80 €

Set triplo de Pastilhas de higiene dentária 25095

3 x 10 x 1,4g 

• Previne cáries e elimina a placa bacteriana

• Previne a formação de placa bacteriana 
 

Soma total: 11,70 €

PREVENIR COM CUIDADO 
DENTÁRIO “TO-GO”

Produto
patentado*

+
Leve 3,
Pague 2

8,00 €
poupe

4,00 €
poupe

4,60 €
poupe 2,00 €

poupe
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LR Health & Beauty Portugal 2020

Encomende online em www.LR-SHOP.PT e saiba mais sobre nós em www.LRWORLD.com/pt 
Facebook: LR-Health-Beauty-Portugal-oficial | Instagram: LRWORLDPORTUGAL

Todos os artigos em promoção neste catálogo estão sujeitos ao stock existente. A LR Health & Beauty Portugal reserva-se o direito de realizar 
alterações nos produtos devido a melhoramentos técnicos e qualitativos, bem como eventuais erros de impressão. 

A venda dos produtos LR realiza-se através das Parceiras e Parceiros LR. Os preços indicados são preços de venda recomendados.

Política de devolução: Pode devolver os seus produtos ao Parceiro LR num prazo de 15 dias úteis e reembolsamos o valor ou pode devolver até 60 dias úteis, produto em estado perfeito e vendável, na 
embalagem original e será emitida uma nota de crédito para uma futura compra. Pergunte à sua Parceira ou Parceiro de vendas LR.

Estrada da Paiã - Paiã Park A1 1675-078 Pontinha Portugal

Este Catálogo foi-lhe entregue pela/o Parceira/o de Vendas LR:

Nome:

Contacto:

"Made in Germany"
essa é a nossa
garantia de
Qualidade, na qual
pode confiar a 100%.

Set Duplo Aloe Vera  
Gel Dentífrico Extra Fresco  20715-1  
2 x 100  ml

• Limpa em profundidade e com   
 suavidade os dentes e as gengivas 
 
Soma total:  15,00 €
 

Set Duplo Aloe Vera  
Pasta Dentífrica Protetora  20715-2  
2 x 100  ml  
• Reduz a sensibilidade dentária e elimina  
 eficazmente a placa bacteriana

Soma total: 15,00 €

Hálito fresco,
dentes brilhantes

poupe

em cada set

3,50 €

11,50 €cada 
set


