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... E REFRESCO-ME 
DEPOIS DO TREINO, 
COM A FORÇA 
REVIGORANTE 
DO ALOÉ VERA. 
Conveniência com o 
champô e gel de duche 
2 em 1, cuidado suave 
com o desodorizante 
roll-on, ou frescura 
extraordinária com o gel 
de duche.

Champô e gel de duche 
2 em 1 Aloe Vera 

20633 | 250 ml 

Gel de duche refrescante 
para corpo e cabelo, 
com 35 % de gel de aloé 
vera, extrato de bambu 
biológico e uma subtil 
fragrância fresca.

Set duplo de Edição 
limitada  Aloe Vera 
Desodorizante roll-on 
protetor 

20757 | 2 x 50 ml

Desodorizante com 
proteção suave, para uma 
agradável sensação de 
frescura durante todo o dia. 
Sem álcool. Com 15 % de 
gel de aloé vera e extrato 
de algodão biológico. 
Particularmente suave 
depois da depilação.

PREPARO O 
MEU SACO DE 
DESPORTO...…

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

Edição Limitada Set 
Desportivo Aloe Vera 

20642
Champô e gel de duche 2 em 1 
| 250 ml + Desodorizante roll-on 
Protetor | 50 ml

O produto prático e 
refrescante 2-em-1 para 
corpo e cabelo com extrato 
de bambu biológico deixa 
uma sensação extraordinária 
de frescura. O suave 
desodorizante roll-on protege 
contra o odor a transpiração 
com toda a segurança.

Set duplo de edição 
limitada Aloe Vera Gel 
de Duche Revitalizante 
20361 | 2 x 250 ml

Gel de duche suave e 
refrescante com 35 % de 
gel de aloé vera e extrato 
de kiwi biológico. Hidrata 
e deixa a pele com uma 
sensação de frescura 
natural.

-26%

-25%

-16%-21%

12,90€
Soma total Preço Regular: 16.40

18,50€
Soma total Preço Regular: 24.70

18,50€
Soma total Preço Regular: 25.00



30.90 25,90€
30.90

25,90€

18.50

15,90€

29.90

25,50€
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Aloe Vera Gel corporal 
modelador 

27536 | 200 ml 

Gel de rápida absorção para 
barriga, antebraços e coxas. 
Melhora a elasticidade dos 
tecidos, refirma e tonifica a 
pele.Com 30 % de aloé vera.

Creme corporal corretor   
Aloe Vera   

27535 | 200 ml 

Creme nutritivo para coxas e 
nádegas. Melhora a elasticidade 
e a suavidade da pele. Com 
30% de aloé vera, extrato de chá 
verde biológico e complexo de 
ingredientes ativos Legance ®.

FORMA 
PERFEITA

Loção térmica 
relaxante Aloe Vera 
20603 | 100 ml 

Loção com efeito 
térmico para 
relaxamento da 
tensão muscular 
com 45 % de gel 
de aloé vera e óleos 
essenciais naturais.

Gel corporal 
multifuncional Aloe Vera 
MSM 

20604 | 200 ml 

Gel refrescante para 
articulações e músculos 
tensos, com 60 % de gel 
de aloé vera e extrato de 
casca de salgueiro. Com 
extrato de folha de uva 
ursina e MSM.

OS NOSSOS PERITOS 
EM ALOÉ VERA. PARA A 
REGENERAÇÃO DEPOIS 

DO TREINO E UMA 
SILHUETA TONIFICADA.  

Mime os músculos tensos 
depois do treino. Dê à sua 

pele um impulso de firmeza 
e ajude a desenvolver a 

sua forma.

-15%

-14%

-16%

-16%

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

A recuperação é 
importante
Dê aos seus músculos 
um tratamento de 
efeito térmico com a 
loção térmica. 

O efeito refrescante 
do Gel MSM também 
pode apoiar a 
regeneração. 



LR:

HOHER
PROTEINGEHALT

ZUCKER-
FREI

VEGANBAOBAB
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Batido com 
sabor a 
chocolate 

Batido 
com sabor 
a banana e 
pêssego 

PARA UM CORPO DE VERÃO 
BEM DEFINIDO 1 –6:  Aposte 
num sistema  _

que o ajuda antes, durante e 
depois do seu treino. Esteja 
preparado/a para o próximo 
desafio. 

Barritas LR:GO  POST 
Performance com sabor 
a brownie de chocolate 
81155 | 6 barrinhas de 40 g 

Nutrientes importantes 
para a sua regeneração:   
As novas barritas LR:GO 
POST  Performance têm 
um sabor achocolatado 
delicioso e assegura um 
grande fornecimento de 
proteínas 4,5,6. Uma caixa 
contém seis barras. 

Set duplo de Edição Limitada 
LR:GO BARRITAS POST 
Performance (escolha livre) 
81160 | 2 x 6 barrinhas de 40 g

As novas barras LR:GO POST 
Performance ajudam a regenerar 
o seu corpo após o treino  5, 6 e 
a aumentar a massa muscular.4 
Escolha entre o sabor frutado de 
limão ou brownie de chocolate.

INTRA Performance Powder 1–3 :  1 A vitamina C, a tiamina e a niacina contribuem para um metabolismo energético normal. A 
vitamina C e a vitamina B6 contribuem para a diminuição da fadiga e do cansaço. 2 O magnésio contribui para o equilíbrio eletrolítico. 
3 O ferro contribui para um normal transporte de oxigénio no corpo; a tiamina contribui para uma função cardíaca normal. 

PRODUTOS POST Performance 4–6 : 4 As proteínas contribuem para um aumento da massa muscular. 5 A vitamina C contribui para 
a normal formação de colagénio, para uma função normal das cartilagens. As proteínas contribuem para a manutenção de ossos 
saudáveis. 6 O magnésio e a vitamina D contribuem para a manutenção de uma função muscular normal.

-27%

NOVO
Barritas LR:GO  POST 
Performance com sabor 
a limão 

81154 | 6 barrinhas de 40 g  

Para os apreciadores de 
fruta, as barritas LR:GO 
POST Performance 
com sabor a limão 
proporcionam um 
suplemento delicioso e 
rico em proteínas após 
o treino4,5,6.  Uma caixa 
contém seis barras.

Escolha o seu 
Set Duplo com 
sabor frutado 
de limão ou 
brownie de 
chocolate

POUPE 
NO SET

OU ELEVADO TEOR 
PROTEICO 4

SEM 
AÇÚCARES 

ADICIONADOS

VEGANOBAOBÁ

+

6x 6x

MAIS LONGE. 
MAIS ALTO.
LR:GO.

LR:GO SET  DESPORTIVO I   |        81158
LR:GO Intra Pó de Desempenho · 14 x 20 g
LR:GO Post Batido de Desempenho    
sabor a Chocolate · 14 x 28 g

Mime-se com um batido de chocolate 
depois do exercício. A fonte de proteína 
vegana tem um sabor cremoso e 
achocolatado. Este conjunto assegura-lhe 
um fornecimento completo de nutrientes 
antes, durante e depois do treino.

97,90€
Soma total Preço Regular: 109.80

LR:GO SET  DESPORTIVO II   |      81159
LR:GO Intra Pó de Desempenho · 14 x 20 g
LR:GO Post Batido de Desempenho sabor a Banana e 
pêssego · 14 x 28 g

Gosta de um sabor frutado? O delicioso 
batido de banana e pêssego complementa 
o seu treino com nutrientes importantes 
para a sua regeneração 4,5,6. 

97,90€
Soma total Preço Regular: 109.80

43,90€
Soma total Preço Regular: 59.80

29.90 29.90



VEGETARISCH

HOHER
PROTEINGEHALT

BALLAST-
STOFF-
QUELLE
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Edição limitada Figu Active  Batido 
Tropical Summer  

81131 | 450 g

Com apenas 217 kcal por porção, será o seu 
companheiro na jornada rumo ao seu corpo 
de verão1. As proteínas de alta qualidade 
apoiam os músculos 2. Contém fibras 
valiosas, por exemplo, de cascas de psílio.

HMMM ... TÃO 
 SABOROSO SABE 
MESMO A VERÃO

ENCONTROU O SEU SABOR 
PREFERIDO? OBTENHA-O 
POR UM PREÇO MAIS 
BAIXO NO SET!
Mix-Set de Edição Limitada Figu Active 
(escolha livre)  

96552 | 3 x 450 a 512 g 

Crie o seu conjunto individual combinado de 
3 produtos: Batidos Figu Active:  Sabor a 
morango e banana, latte macchiato, baunilha, 
chocolate ou lassi de manga Flocos Figu Active:  
Crocante com arandos Sopas Figu Active:  
Batata-Auberge, Tomate Mediterrânico ou caril de 
legumes da Índia

1 Controlo do peso: a substituição de duas refeições principais diárias, no âmbito de uma alimentação hipocalórica, por um substitu-
to de refeição deste tipo contribui para a perda de peso.  A fim de obter o efeito referido, devem ser substituídas duas refeições prin-
cipais por dia.  Manutenção de peso: a substituição de uma das refeições principais diárias, no âmbito de uma alimentação hipoca-
lórica, por um substituto de refeição deste tipo contribui para manter o peso depois de ter emagrecido.  A fim de obter o efeito 
referido, uma das refeições principais diárias deve ser substituída por um destes substitutos de refeição. 2 As proteínas contribuem 
para a manutenção e para o aumento da massa muscular.

O SEU COMPANHEIRO 
DELICIOSO NA JORNADA 
RUMO AO SEU CORPO 
DE VERÃO: O novo Batido 
Figu Active Tropical Summer 
tem um sabor fresco e 
frutado a lassi de manga. 
Escolha já o seu Set Figu 
Active para o verão.  

Mantenha-se ativo e apoie o 
seu sucesso na perda de peso 
com os produtos Figu Active!

Mais sabor e menos calorias? 
Figu Active! Basta substituir duas 
refeições para perder peso e uma 
refeição para manter o seu peso.1

Edição 
Limitada

Escolha o seu 
MIX-SET e 

combine-os
como quiser

-21%

Batidos

Batidos Muesli 

Sopas

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

VEGANO

ELEVADO TEOR 
PROTEICO 7

ALTO TEOR DE 
FIBRA

sugestão de 
apresentação

9
41.50

Soma total Preço Regular: 

124.50 98,90€
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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 das cartilagens e dos ossos. 

Set Triplo de edição limitada 
Gel Bebível Aloe Vera Active 
Freedom 

+ GRÁTIS  Spray Hidratante 
Aloe Vera (150 ml) 

80883 | 3 x 1000 ml

O especialista em movimento: 
Enriquecido com vitamina C, E, 
colagénio, sulfato de glucosamina e 
sulfato de condroitina para cartilagens 
e articulações saudáveis. 2

MANTENHA UM 
ESTILO DE VIDA 
ATIVO E SAUDÁVEL
A NOSSA RECEITA SECRETA HÁ 20 ANOS!  
Celebre connosco e garanta já as ofertas de 
aniversário. Comece todos os dias com o seu Gel 
Bebível Aloe Vera e não perca as próximas ofertas 
de aniversário com a hashtag #20YearsAloe.

O especialista 
em articulações 
saudáveis e 
liberdade de 
movimento 2

Set Triplo de edição limitada 
Gel Bebível Aloe Vera com 
sabor a Pêssego

+ GRÁTIS  Spray Hidratante 
Aloe Vera (150 ml) 

80783 | 3 x 1000 ml

Aumente o seu metabolismo 
1  com um sabor deliciosamen-
te leve a pêssego e apenas 4 
kcal/100 ml.

O especialista 
hipocalórico para 
um metabolismo 
saudável 1

Grátis
+

+

108,50€
Soma total Preço Regular: 116.70

93,90€
Soma total Preço Regular: 101.70

POUPE 
NO SET



-21%
POUPE ATÉ

Set duplo Spray de leite solar FPS 30 Aloe Vera 
23117 | 2 x 150 ml  
• Spray prático para pele já levemente bronzeada

• É imediatamente absorvido, não é pegajoso e 
é à prova de água. Ideal para levar consigo

• Novidade, com extrato de ananás 
biológico e efeito de toque seco

NOVO

PARA 
PESSOAS 
ATIVAS COM 
PELE JÁ 
LEVEMENTE 
BRONZEADA

PROCURA UM BRONZEADO 
IRRESISTÍVEL? DESLUMBRE 
COM ALOE VIA SUN CARE!

50
   FPS

Set duplo Loção solar 
FPS 50 Aloe Vera 
23120 | 2 x 75 ml  
• Loção leve e de rápida 
absorção para todo o corpo

• Proteção solar muito alta 
para pele clara e sensível

PARA OS MAIS 
SENSÍVEIS, MAS 
QUE AMAM O SOL

Loção solar FPS 30 Aloe Vera 
23119 | 2 x 100 ml  
• Loção leve e de rápida absorção 
para todo o corpo
• Proteção solar para pele  
levemente bronzeada

A NOSSA 
GARANTIA   
DE FRESCURA:  
Os produtos de 
cuidado solar 
são produzidos 
pouco antes dos 
meses de verão.

FRESCURA
MÁXIMA!

-21%

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

DRY-TOUCH-
EFFECT*

WASSERFEST*

Proteção con-
tra os raios 
UVA e UVB

Efeito de 
toque seco

À prova de água

PARA OS HERÓIS DO 
DIA A DIA NOS MESES 
DE VERÃO

30
   FPS
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40,90€
Soma total Preço Regular: 51.80

48,90€
Soma total Preço Regular: 61.80

32,50€
Soma total Preço Regular: 41.00



PARA TODOS: 
UM TOQUE 
REFRESCANTE 
APÓS A 
EXPOSIÇÃO 
SOLAR

Fluido solar anti-idade  FPS 50 Aloe Vera 
23121 | 2 x 50 ml  
• 2 em 1: proteção solar e cuidados anti-idade 
para rosto e decote
• Textura leve com acabamento matificante.  
Ideal como base de maquilhagem

-21% PARA OS  
ADORADORES DO SOL

40,90€
Soma total Preço Regular: 51.80

EXTRA 
LEVE E 

MATIFICANTE

-21%
POUPE ATÉ

DRY-TOUCH-
EFFECT*

WASSERFEST*

Proteção 
contra os 

raios 
UVA e UVB

Efeito de 
toque seco

À prova de água

Proteção e cuidados individuais 
contra os raios UVA e UVB. 
Para rosto e corpo. Para adultos 
e crianças. Com elevado teor 
de aloé vera e extrato ativo de 
ananás biológico.

Spray de leite solar  
FPS 50 Aloe Vera 
23122 | 2 x 150 ml  
• Proteção e cuidado seguros para 
a pele sensível das crianças
• Rápido, simples, suave e até 
pode ser aplicado em pele molhada

PARA CRIANÇAS 
BRINCALHONAS 
E PARA QUEM 
NÃO QUER SAIR 
DA ÁGUA

Gel creme refrescante  After Sun Aloe Vera 
23118 | 2 x 200 ml  
• Cuidados intensivos após a exposição solar – 
refresca, acalma e regenera
• Com tecnologia Water-Droplets para máxima 
hidratação e frescura

PODE SER 
APLICADO EM 

PELE MOLHADA
70 %  
   Aloe Vera

32,50€
Soma total Preço Regular: 41.00

43,90€
Soma total Preço Regular: 55.80

PROTEÇÃO SOLAR  
FRUTADA E REFRESCANTE

15LR WORLD  05.2022



ÜBER 95% NATÜRLICHE
INHALTSSTOFFE IN DEN

PFLEGEPRODUKTEN*

100% NATÜRLICHE
ÄTHERISCHE ÖLE
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DESFRUTE DO VERÃO COM OS PRODUTOS CHEERFUL 
SOUL. A composição energética dos óleos essenciais de limão, 
laranja, rosa e cedro envolve-o em pura serenidade e faz com que 
a sua alma irradie felicidade. 

Splish splash

Prepare-se para 
um toque diário de 
energia e frescura 
cítrica nos dias 
quentes de Verão. 
Refresque o rosto** 

e o corpo com um pouco do Spray 
Cheerful Soul e sinta a vitalidade e a 
felicidade a fluírem pelo seu corpo. 
A fragrância do bom humor mima a 
pele e a alma e põe imediatamente 
um sorriso no seu rosto.

Edição Limitada 
CHEERFUL SOUL   
Spray para rosto e corpo 

26138 | 100 ml 

O spray para rosto e corpo 
refresca e cuida da pele ao 
mesmo tempo, com 98% 
de ingredientes naturais 
preciosos e 100% de óleos 
essenciais naturais.

Edição Limitada SET 
CHEERFUL SOUL

26136
Gel de Duche | 200 ml + Sorvete 
Corporal | 200 ml + Roll-on | 10 ml

O Set que lhe dá energia 
positiva. O gel de duche 
acorda-o com uma fragrância 
fulgurante. O Sorvete 
Corporal leve envolve-a numa 
sensação de alegria de viver 
repleta de frescura. O roll-on 
proporciona-lhe momentos 
de felicidade, em qualquer 
momento e em qualquer 
lugar.

O AROMA
DA 
FELICIDADE

Edição limitada CHEERFUL SOUL   
Vela aromática de exterior 

26137 | 240 g

Esta vela aromática de alta qualidade, com 
dois pavios, transforma o seu terraço num 
oásis acolhedor repleto de boa  disposição. 
Elegante, num copo de vidro reciclado, 
não só acaba com as suas  
preocupações, como também afasta 
os mosquitos nas noites de verão 
graças ao seu aroma cítrico. 
A vela pode durar 30 horas, 
pelo menos.

Edição 
Limitada

SUGESTÃO: Para os melhores 
resultados, o spray deve ser 
conservado no frigorífico.

** Fechar a boca e os olhos     
ao aplicar no rosto!

MAIS DE 95 % DE 
INGREDIENTES 
NATURAIS NOS 
PRODUTOS DE 

CUIDADO*

ÓLEOS 
ESSENCIAIS 

100 % 
NATURAIS

-25%

* NOI = natural origin index de acordo com a norma ISO 16128

32.90

12.90

46,50€
Soma total Preço Regular: 62.30
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Serox Discos profissionais para 
os olhos
28235 | 4 x 2 Discos 

O colagénio liofilizado associado a uma 
solução ativa de Argireline ® e Gatuline 
Expression® suaviza visivelmente as 
rugas de expressão.

Serox  
Cuidado para as rugas 
28236 | 15 ml

O concentrado 
intensivo com 
Gatuline Expression® 
e Dynalift® redreduz 
especificamente as 
rugas de expressão  
em torno da boca,  
dos olhos e da testa.

CUIDADOS ESPECÍFICOS 
CONTRA AS RUGAS DE 
EXPRESSÃO

Sérum de 
cuidado 
intensivo

Cuidado 
para
as rugas

Creme cuidado 
intensivo

Discos 
para os 
olhos

Set completo Serox                       28245
Creme cuidado intensivo | 50 ml
+ Sérum de cuidado intensivo | 30 ml 
+ Cuidado para as rugas | 15 ml 
+ Discos profissionais para os olhos | 4 x 2 Discos

Conjunto completo com uma qualidade de salão de beleza. 
A combinação profissional de ingredientes ativos com ácido 
hialurónico reduz especificamente as rugas de expressão. 
Contém ainda o Sérum de cuidado intensivo com uma 
fórmula intensiva anti-idade de textura sedosa.

Um cuidado especial 
com ingredientes ativos 
altamente eficazes, que visa 
especificamente as rugas de 
expressão e parece congelar os 
efeitos do tempo na sua pele.

Serox Creme 
cuidado intensivo 
28244 | 50 ml

Uma composição 
de creme 
antienvelhecimento 
com Argireline ® e 
Ultra Filling SpheresTM 
para a redução de 
rugas, tanto finas 
como profundas

Serox Instant 
Skin Perfector 
28250 | 30 ml 

Tecnologia de ação 
dupla para um 
rejuvenescimento 
imediatamente 
visível e uma 
regeneração 
prolongada da 
estrutura da pele.

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

-32%

61.90

49,50€
51.90 38,90€

43.50

34,50€
58.90

46,90€ Soma total Preço Regular: 

247.20 167,90€

-25%

-20%

-20%



7OILS

15.50 13,50€
14.50

12,50€
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Champô 4 em 1 para corpo, 
rosto, cabelo e barba Aloe Vera 

20436 | 250 ml 

Limpeza completa e suave para 
todo o corpo. Limpe o rosto, o 
cabelo, a barba e a pele com 
15 % de aloé vera, extrato 
de lúpulo biológico e uma 
fragrância irresistível.

Set III de Cuidado masculino  
Aloe Vera         20441
Champô 4 em 1 para corpo, rosto,    
cabelo e barba Aloe Vera
+ Óleo 2 em 1 para rosto e barba | 30 ml  
+ Bálsamo modelador 2 em 1 para cabelo 
e barba | 50 ml

Tudo num conjunto: Cuidado e estilo 
para pele, cabelo e barba, graças 
ao poder concentrado do aloé, ao 
extrato de lúpulo biológico e a uma 
fragrância fresca e amadeirada.

SINTA O PODER 
PURIFICADOR 
DO ALOÉ VERA EM 
DOIS SISTEMAS 
COMPLETOS: Sets 
práticos tudo-em-um para 
ele e para ela a um preço 
muito económico.

   

20763
Champô para o Cabelo I 200 ml     
+ Condicionador de Cabelo Nutri-Repair I 200 ml   
+ Máscara Capilar Nutri-Repair I 200 ml  

O seu sistema completo de cuidados para 
cabelos secos e danificados. O nutritivo  NUTRI-
OIL-REPAIR-COMPLEX em amaciador e máscara 
nutre e repara o seu cabelo com 7 óleos naturais. 
Para um brilho e uma suavidade extraordinários.

Aloe Vera Nutri-Repair 
Spray Leave-in 

20647 | 150 ml

A sua camada de proteção 
quando está calor. O 
tratamento com 60 % de 
gel de aloé vera e extrato 
de bambu biológico nutre 
e hidrata o seu cabelo.

Sugestão:

Aplique o produto 
no cabelo antes de 
secar com o secador 
e passe-o bem por 
todo o cabelo com 
um pente. O produto 
atua como uma 
camada que envolve 
o cabelo e o protege 
do calor.

"Made in Germany"  é o nosso 
compromisso de qualidade, no qual 
pode confiar a 100%. -29%

-14%

-13%

-30%

ALOÉ VERA SUAVE E NUTRITIVO
NO SET DE 
ANIVERSÁRIO

36,50€
Soma total Preço Regular: 52.50

31,90€
Soma total Preço Regular: 44.90



-20%

-22%

-20%

COM MIND MASTER, SERÁ CAPAZ DE DAR 
TUDO DE SI AO LONGO DE TODO O DIA. 

MAIS ENERGIA!

1. Energia por muito tempo1 em caso 
de toma regular: Melhor 
desempenho mental e físico1,3 
graças às vitaminas B e ao ferro4

2. Protege do stress oxidativo²

3. Satisfaz a 100% a necessidade 
diária de vitamina E, polpa de aloé 
vera para o bem-estar geral

Ingredientes especiais:  
sumo de concentrado de sumo de 
uva, extrato de chá verde, 
L-carnitina, coenzima Q10, aloé vera

Dose Recomendada: 
∙ Diariamente 1 x 80 ml

CONCENTRAÇÃO E  
PRODUTIVIDADE,  
COM MIND MASTER

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

O MELHOR APOIO 
NA MELHOR IDADE
FALTA-LHE ALGO PARA QUE POSSA DAR O MELHOR 
DE SI TODOS OS DIAS?  RETIRE O QUE PRECISA DOS 
SEUS ESPECIALISTAS PARA MAIS FORÇA E ENERGIA.

Reishi Plus Cápsulas  
80331 | 30 Cápsulas /15,2 g
Desfrute todos os dias com o “cogumelo da 
longevidade”, graças às propriedades benéficas 
para uma maior vitalidade no seu dia a dia, e com 
uma mistura nutritiva de alta qualidade.

VEGANO

44.50

34,90€

P
ro

 12
Microencapsulação
patenteada*

Dose recomendada: 
∙ Diariamente: 1 cápsula 1 vez por dia

• 1 Mil milhões de bactérias por cápsula, de 12 estirpes 
bacterianas diferentes

• A fibra garante a reprodução natural das bactérias

• Microencapsulação patenteada, que protege as bactérias 
de forma muito mais eficaz do que muitos outros produtos, 
para que as bactérias cheguem intactas ao intestino

CONTRIBUI PARA O BEM-ESTAR GERAL

*Patente da UE concedida. Patente n.º: EP 2 228067

45.90 36,50€
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17.50

13,90€
Mind Master
Fórmula Green 

80900 | 500 ml 

17.50

13,90€
Mind Master
Fórmula Red 

80950 | 500 ml 
1 A vitamina B12 contribui para um metabolismo 
energético normal e para o normal funcionamento 
do sistema nervoso. A vitamina B12 contribui para 
a diminuição da fadiga e do cansaço.
2 A vitamina E ajuda a proteger as células do stress 
oxidativo.
3 A tiamina e a vitamina B12 contribuem para uma 
função psicológica normal.
4 O ferro contribui para um metabolismo energético 
normal e para a diminuição da fadiga e do cansaço.

Pro 12 

80370 | 30 cápsulas / 15 g



Aloe Vera  
Loção Corporal Hidratante  

20639 | 200 ml

O bálsamo corporal de cuidado 
intensivo equilibra o nível de 
hidratação da pele. Com 69 % 
de gel de aloé vera e extrato de 
magnólia biológica. 

MANTENHA A MELHOR 
FORMA DA SUA PELE! 

CARÍCIA 
REFRESCANTE PARA 
A PELE – PERFEITO 
PARA AQUELES DIAS 
QUENTES DE VERÃO. 

*1 euro do preço de venda é doado ao LR 
Global Kids Fund. A LR apoia assim projetos 
de ajuda a crianças em todo o mundo. 

-25%

1 €
DONATIVO*

LR Health & Beauty Portugal 2022

Encomende online em SHOP.LRWORLD.com e saiba mais sobre nós em 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:

18.50 13,90€


