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PREPARE-SE
PARA O
OUTONO

TUDO DE BOM!

O poder da esteva

DOS DIAS DE SOL E DE BRISAS FRESCAS PARA O
TEMPO FRIO, CHUVOSO E TEMPESTUOSO.
O IMPORTANTE AGORA É: REFORÇAR AS DEFESAS
PRÓPRIAS DO CORPO1, 2 COM O MELHOR DA NATUREZA!

A planta arbustiva cresce
em solos ricos em magnésio
no sul da Europa. É a planta
mais rica em polifenóis da
Europa.
O seu teor de polifenóis
supera até o do chá verde.
Para os extratos de Cistus
Incanus da LR LIFETAKT
são utilizadas
exclusivamente as #PUSH
YOUR
folhas ricas e de
HEALTH
alta qualidade.

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

[ ]
-23

%

-17%
VEGAN

Grátis

Cistus Incanus Spray
80326 | 30 ml

Cápsulas Cistus Incanus
80325 | 60 Cápsulas / 33, 5 g

Com 86 % de extrato
de Cistus Incanus,
enriquecido com vitamina
C e vitamina E e prático
para levar.3

Consumo recomendado:
1 cápsula 2 vezes por dia

23.50

41.50

19,50€

Set Triplo Aloe Vera Gel Bebível Immune Plus
81003 | 3 x 1000 ml
Reforça as células imunitárias existentes,1 estimula o sistema
imunitário.1, 2

+ OFERTA: Gel de Mãos MICROSILVER PLUS | 25051
75 ml
Soma total: 131,60 €

108,50€

Com 72 % de extrato de Cistus
Incanus e 100 % de vitamina C
por dose diária.

31,90€

VEGAN

1

A vitamina C, o zinco e o selénio contidos no gel bebível Aloé Vera Immune Plus contribuem para o funcionamento normal do sistema imunitário.

2

O zinco desempenha uma função na divisão celular. 3 A vitamina C contribui para uma função normal do sistema imunitário.

LR WORLD 10.2021 3

SAÚDE!
COM ISTO PODE CONTAR:
APOIO PARA O SEU SISTEMA
IMUNITÁRIO, ESPECIALMENTE
AGORA, NO OUTONO
HÚMIDO E FRIO.

Colostro Líquido
80361 | 125 ml
O colostro1 na forma
líquida promove o
bem-estar geral quando
consumido diretamente.

47.50

37,50€
-21

%

SEM CORANTES
ARTIFICIAIS

Naturalmente bom,

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

o colostro é o primeiro leite materno da vaca. O
colostro contém tudo o que o bezerro necessita.
Para os produtos à base de colostro da gama
LR LIFETAKT utilizamos exclusivamente colostro
excedentário de vacas europeias. Todos as
fases da produção são realizadas na Alemanha.

O colostro é um produto natural de elevada qualidade. As influências naturais, como acontece com muitos produtos naturais, podem
alterar ligeiramente o aspeto e o sabor.
1
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O SEU CORPO. A SUA SAÚDE.
PROTEJA-OS CÉLULA A CÉLULA.

CBF
Cell Boost
Formula

1, 2, 3

Vitaminas:
C, E e A
Minerais:
Selénio, ferro, cálcio,
zinco e magnésio
Enzimas:
Amilase, lactase, protease,
lipase e celulase

Vitaminas:
Complexo de vitaminas
B e vitamina C
Minerais:
Crómio, zinco, cálcio,
ferro, cobre, magnésio,
manganês, iodo

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

PELA
TARDE

PELA
MANHÃ

Ribose

Moringa

Espirulina

Acerola

Clorela

Extratos essenciais de
frutas e vegetais

Guaraná

[ ]
#PUSH

YOUR
HEALTH

Cell Essence
Food
81200 I 180 g
A base da saúde.4
Com moringa e acerola.

Alimento para as células

MANHÃS

TARDES

Dose recomendada:
Dissolver 2 colheres de medição
de pó em 100 ml de água.

Dose recomendada:
Dissolver uma colher de
medição de pó em
100 ml de água.

A saúde começa com os
nutrientes certos. Eles são o
combustível para as nossas
células. O fornecimento de
todos os nutrientes importantes
permite, por exemplo, a
formação de células novas.
Desta forma, é garantida a
constante regeneração e
renovação do corpo.

67.50

VEGAN

54,90€

OHNE
ZUCKER
BAIXO
3
ZUSATZ
TEOR
DE

AÇÚCARES*

LACTOSESEM
FREI
LACTOSE

SEM
GLÚTEN

Cell Essence
Energy
81201 I 102 g
Promove a energia celular.5
Com espirulina, clorella e guaraná.

38.90

VEGAN

32,50€

OHNE
ZUCKER
BAIXO
3
ZUSATZ
TEOR
DE

AÇÚCARES*

LACTOSESEM
FREI
LACTOSE

SEM
GLÚTEN

A vitamina E, presente no Cell Essence Food E, ajuda a proteger as células do stress oxidativo.
A riboflavina (vitamina B2), presente no Cell Essence Energy, ajuda a proteger as células do stress oxidativo.
O zinco, presente no Cell Essence Regeneration, ajuda a proteger as células do stress oxidativo.
4
A vitamina C contribui para um metabolismo energético normal. A vitamina E ajuda a proteger as células do stress oxidativo.
5
A vitamina B12, a B6, a riboflavina, a niacina e o ácido pantoténico contribuem para um normal metabolismo energético e para a diminuição da fadiga e do cansaço.
6
O zinco, os folatos, a vitamina D, o ferro e o magnésio desempenham um papel na divisão celular.
* Relativamente ao produto preparado.
1
2
3

LR WORLD 10.2021 7

PUR E
H A PPI N ESS
Seja quem é
verdadeiramente.
Seja radiante. Seja
simplesmente feliz!
Sinta a mais pura alegria
de viver aqui e agora.
Desfrute da maravilhosa
sensação de desejar
abraçar o mundo.

PURE HAPPINESS –
UMA COLEÇÃO DE
FRAGRÂNCIAS,
QUE NOS ENVOLVE
IMEDIATAMENTE
COM A MAIS PURA
ALEGRIA DE VIVER,
LEVEZA E FRESCURA.

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

PURE
TENDERNESS
PURE HAPPINESS by Guido
Maria Kretschmer para Ela
30560 | 50 ml
Floral e frutado
Notas de topo: Toranja,
bergamota
Notas de coração:
Jasmim, íris
Notas de fundo:
Almíscar, tabaco

56.90€

PURE HAPPINESS by Guido
Maria Kretschmer para Ele
30570 | 50 ml
Amadeirado e fresco
Notas de topo:
Toranja, pimenta
Notas de coração: Cedro,
gerânio

Seja autêntico/a. Seja sensual.
Seja simplesmente sedutor/a.
A arma certa na arte da sedução!
Simplesmente irresistível. Pure
Tenderness - duas fragrâncias
repletas de intensidade e sex appeal.

Notas de fundo:
Musgo, notas balsâmicas

PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
30590 | 50 ml
aromático - amadeirado
Nota de Topo: Limão, Tangerina
Nota de Coração: Lavanda, Camurça
Nota de Base: Notas de madeira, Fava Tonka

PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women
30580 | 50 ml
floral - amadeirado
Nota de Topo: Cardamomo, Frésia
Nota de Coração: Flores brancas, Lírio do vale
Nota de Base: Madeira de cedro, Fava Tonka

56.90€

56.90€

56.90€
LR WORLD 10.2021 9

-16

%

-16

%

Aloe Vera
Loção Corporal
Hidratante
20639 | 200 ml

Aloe Vera
Esfoliante Facial
Suavizante
20673 | 75 ml
Para uma pele do rosto suave
e uma tez radiante – remove
delicadamente as células
mortas e estimula a circulação
sanguínea. Melhora o aspeto da
pele sem prejudicar o equilíbrio
natural da mesma.

14.90

PELE
FRESCA
DE VERÃO,
TAMBÉM NO
OUTONO

12,50€

Bálsamo corporal nutritivo e de
cuidados intensivos - melhora
o equilíbrio hídrico da pele. De
rápida absorção e sem efeito de
gordura.

18.50

-18%
Aloe Vera
Máscara Facial de
Hidratação Imediata
20689 | 75 ml
Gel-creme refrescante –
hidrata a pele até 95 %
mais em apenas 3 minutos,*
melhorando a elasticidade e
o equilíbrio hídrico da pele.

19.50

15,90€

Cuidados intensivos e
limpeza refrescante para
o rosto e corpo com o
melhor da aloé vera.
A aloé vera, graças
aos seus ingredientes
variados e eficazes,
é verdadeiramente
polivalente e proporciona
um cuidado completo
perfeito para uma pele
suave e aveludada.
“Made in Germany” é o nosso compromisso
de qualidade, no qual pode confiar a 100%.

* Confirmado com base numa medição Corneometer em 20 sujeitos de teste.

15,50€

-16%

Aloe Vera Creme Suave
20631 | 100 ml
Creme facial e corporal rico e não gorduroso para uma pele
suave ao toque e visivelmente macia. De rápida absorção e
sem efeito de gordura.

12.50

10,50€
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ROTINA DE
CUIDADOS NATURAIS
PARA UMA MAIOR
HIDRATAÇÃO
Quatro cremes suavizantes e
hidratantes com aloé vera, que
pode incorporar facilmente na sua
rotina de cuidados diária. Permitem
conservar a frescura, a firmeza e
elasticidade da pele por mais tempo.

Aloe Vera
Creme de Noite Regenerador
20675 | 50 ml

-19

%

50%

Creme facial de noite completo,
delicadamente perfumado,
com 50 % de gel de aloé vera,
extrato orgânico de azeitona e
azeite - nutre e regenera a pele.

A l o e Ve r a

Aloe Vera
Creme de dia
Multiativo
20674 | 50 ml

25.

90

Textura leve e delicada para o dia com 50 % de
gel de aloé vera, extrato orgânico de azeitona

20,90€

e óleo de grainhas de uva - proporciona uma
hidratação intensiva e preserva o equilíbrio

50

%

hídrico natural da pele.

A l o e Ve r a

-19%

25.90

20,90€

-20

%

50%

A l o e Ve r a

-19%
50

%

Aloe Vera
Creme Contorno
de Olhos Suavizante

A l o e Ve r a

20677 | 15 ml
Cuidados intensivos para a zona sensível em volta
dos olhos com 50 % de aloé vera, extrato orgânico de
azeitona e haloxyl - reduz as olheiras e refirma a pele.

24.50

19,90€

Aloe Vera
Gel cremoso Refrescante
20679 | 50 ml
Textura leve e de rápida absorção para o rosto
• 50 % de gel de Aloe Vera e bioextrato de azeitona
• Hidrata em profundidade com um toque de
frescura extra
• Revitaliza a tez e protege a pele dos radicais livres

24.90

19,90€

“Made in Germany” é o
nosso compromisso de
qualidade, no qual pode
confiar a 100%.
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MÚSCULOS CANSADOS?
MEMBROS CANSADOS?
PARA UMA AJUDA RÁPIDA E FIÁVEL,
OS ESPECIALISTAS EM ALOE VERA
FORNECEM UM ELEVADO CONTEÚDO
DE GEL REGENERADOR DE ALOÉ VERA.

ESSÊNCIAS DA NATUREZA PARA
AQUELES DE QUEM MAIS GOSTA
Aloe vera - um verdadeiro especialista
em cuidados. É em combinação com
extratos de plantas selecionadas, que o
aloe vera exerce todo o seu potencial.
Os três produtos LR ALOE VIA cuidam
da pele, fornecendo-lhe tudo o que ela
precisa, de forma natural, intensiva e
suave. Da cabeça aos pés, das peles
mais jovens às mais maduras.

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

DICAS DE
UTILIZAÇÃO

Acalma o couro cabeludo
com prurido, bastando para
tal massajar suavemente
com o spray.

Cuidado especial com aloé vera:
As propriedades regeneradoras do aloé vera, juntamente com
princípios ativos especiais adicionais da natureza, conseguem
refrescar, acalmar e regenerar a pele cansada e desgastada.
Aloe Vera Gel Corporal MSMMultifuncional
20604 | 200 ml
Creme em gel para músculos e articulações, com
60 % de gel de aloé vera e extrato de casca de salgueiro.

Aloe Vera Emulsão Corporal Relaxante
20603 | 100 ml
Loção com efeito de aquecimento para o relaxamento muscular,
com 45 % de gel de aloé vera e óleos essenciais naturais.

29.

18.

90€

50€

REGENERAÇÃO
Spray Hidratante
20600 | 400 ml

HIDRATAÇÃO
Gel hidratante concentrado
20601 | 100 ml

O spray de emergência rápido com aloé
vera e extratos vegetais da mais alta
qualidade proporciona a maior fiabilidade.

O gel hidratante concentrado é um
talento multifacetado, com 90 % de gel
de aloé vera puro, que fornece à pele o
máximo de humidade e de frescor.

23.90

18,90€

18.50

15,90€

Com a aplicação diária do
concentrado, a pele do
rosto seca fica intensamente
hidratada.
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TUDO O QUE
PRECISA PARA A
SUA ROTINA DIÁRIA
DE CUIDADOS

-16%
Aloe Vera Bálsamo After Shave
20421 | 100 ml
Bálsamo de cuidado suave para o rosto.
Os 50 % de gel de Aloe Vera e bioextrato de chá branco reduzem a irritação e
acalmam a pele após o barbear.

12.50

ALOE VERA MEN CARE GARANTE
UM BARBEAR PERFEITO
GRAÇAS À SUA COMBINAÇÃO ESPECIAL
DE INGREDIENTES ATIVOS NATURAIS.

10,50€

-24%

Aloe Vera
Creme Hidratante
20422 | 100 ml
O toque de frescura
para a pele masculina
stressada com 50 % de
gel de Aloe Vera e bioextrato de chá branco.

-14

%

18.

50

Aloe Vera Set de Cuidado Masculino 3
20441
Limpeza Aloe Vera 4 em 1, Óleo para rosto e
barba e Bálsamo de Styling

15,90€

Soma total Preço Regular: 52,50 €
MADE IN GERMANY

-16

-16

%

%

MADE IN GERMANY

Aloe Vera
Espuma de barbear Suave

Aloe Vera
Gel de Barbear Suave

20420 | 200 ml
Espuma de fácil aplicação
com gel de aloe vera 30%
para uma hidratação intensa
e um barbear diário completo.

20423 | 150 ml
Textura leve em gel para
uma aplicação precisa e
um toque extra de frescura.
Com 30% de aloé vera para
uma hidratação intensa e
um barbear preciso

12.50

10,50€

-17%

12.

50

10,50€

39,90€

Aloe Vera 4 em 1, limpeza de corpo, 		
rosto, cabelo e barba
20436 | 250 ml
Produto de limpeza versátil para todo o
corpo. Com 15% de aloé vera e extrato de
lúpulo biológico, limpa a pele, o cabelo e a
barba de forma suave e segura

15.50

-16%

12,90€

-12%

Bálsamo de Styling Aloe Vera
2 em 1 para cabelo e barba

Óleo para rosto e barba
de aloé vera 2 em 1

20438 | 50 ml
Com 15% de aloé vera e extrato
de lúpulo biológico.

20437 | 30 ml
Os óleos de argão, amêndoa,
jojoba e girassol protegem a pele
e o cabelo da desidratação.

Proporciona fixação ao cabelo,
doma os cabelos rebeldes e
facilita o penteado.

16.

50

13,90€

Para uma barba forte e flexível.

20.50

1 7,90€
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PODER DUPLO
PARA UM CABELO FORTE E VOLUMOSO!

-21%

Champô L-Recapin
27003 | 200 ml
Esta combinação de substâncias
ativas limpa suavemente sem
danificar o cabelo. Aplicado de
forma regular antes do tónico
L-Recapin é uma preparação ótima
para o cabelo e o couro cabeludo.

ROTINA DE CUIDADO
PARA CABELO DE
HOMEM FORTE
1. CHAMPÔ: PREPARAÇÃO
PARA CABELO E COURO
CABELUDO
2. TÓNICO: CONTRARIA
A QUEDA DE CABELO
HEREDITÁRIA E PODE
ASSIM PREVENIR A QUEDA
PREMATURA DO CABELO.
.

24.50

19,90€
-19%

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

Informação:
Apigenina estimula a
circulação sanguínea da raiz do
cabelo, biotinil-GHK promove
a fixação da raiz do cabelo.
O Ácido oleanólico é extraído
das folhas da oliveira e reduz a
regressão da raiz do cabelo.

* (Tónico testado em
20 homens e 5
mulheres com idades
compreendidas entre
os 21 e os 60 anos,
pela DermaTronnier,
num período de 4
meses, no ano de
2005)

Tónico L-Recapin
27001 | 200 ml
O tónico L-Recapin atua contra a
queda de cabelo hereditária*.
Aplicar o tónico após a lavagem,
sobre o cabelo húmido, com
precisão. Massajar com
movimentos circulares.

49.50

39,90€

LR WORLD 10.2021 19

-20

%

MESMO ANTES DO
APARECIMENTO DAS PRIMEIRAS
RUGAS, PODE PREVENIR O
ENVELHECIMENTO DA PELE COM
O COMPLEXO DE CUIDADOS À
BASE DE COENZIMA Q10 E DE
ALGAS PRESENTE NOS CREMES!
APARÊNCIA JOVEM?
É TUDO UMA QUESTÃO DE
CUIDADOS ADEQUADOS!

O CUIDADO
ANTI-IDADE
NÃO É UMA
QUESTÃO DE
ANIVERSÁRIO

Racine Creme de Dia
28500 | 50 ml
A coenzima Q10 e a vitamina E conferem à
pele mais energia para o desenvolvimento de
uma proteção perfeita e previnem a formação
prematura de rugas. Filtro UV incluído - para
evitar influências relacionadas com a luz.

15.50

12,50€

-18%

Racine Creme de Noite
28501 | 28501
O complexo de cuidados com algas, vitamina
E e óleo de jojoba ativa a fase de regeneração
natural da pele durante a noite e previne
ativamente a formação de rugas.

16.90

13,90€

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

-15

%

-23

%

Racine Sérum de colagénio
28504 | 30 ml

Racine
Creme de contorno de olhos

Proporciona uma hidratação
intensiva adicional, tem um
efeito higroscópico e promove
uma maior firmeza e elasticidade
da pele.

Confere energia e força à pele
em volta dos olhos, que exige
um cuidado especial, e promove
a regeneração natural da pele.

29.90

22,90€

28502 | 15 ml

13.50

11,50€
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ÚLTIMA OPORTUNIDADE • STOCK MUITO LIMITADO ÚLTIMA OPORTUNIDADE • STOCK MUITO LIMITADO
-33%

-43%

-30%

%

Metallic Eyeliner
- Velvet Violet
Textura suave e
arrebatadora. Duração
extralonga, à prova de água.
Com afia removível na ponta
do lápis e pincel integrado
para esbater as transições.

11,90 €

9,90 €

29,90€

42.50

Perfect Wear Foundation
30 ml
11116-4 Dark Beige

%
11150-8 Secret Dawn

-30

-33%

Primário Radiant Skin
11115 | 30 ml
Corrige irregularidades
e prolonga a fixação da
maquilhagem, diminui o
tamanho dos poros. Com
pigmentos de efeito à base de
diamante

29.90
.

19,90€

11150-1
11150-3

Velvet Vintage

11150-8

Secret Dawn

Sombras de olhos Artistic Quattro
• Tons perfeitamente combinados para várias combinações de cores
• 4 sombras de olhos em relevo, de pó cozido
• Jogos de cores suaves, acetinadas, de brilho delicado a intenso
• Textura profissional extremamente sedosa e altamente pigmentada
• Textura wet & dry: aplicar seco ou húmido, para isso humedecer o
aplicador

42.

50

19,90€
Pincel para
blush

11150-10 Delighted Nude

11150-... | 4 x 0,5 g

34.90

-21%

Night Rock

29,90€ cada

11116-4
11116-3 11116-6

Pestanas até 35% mais longas
apenas após 6 semanas* .
Sérum de pestanas compatível com a pele, com complexo de substâncias ativas
estimulantes do crescimento

17.90

11120-2 | 0,37 g

14.90

LR DELUXE
Sérum de pestanas
11127 | 5,5 ml

LR DELUXE
Brilho Labial Luminoso Nude Shine
11131-3 | 4 ml
Resplandecente,
brilhante, vibrante

P R EÇ O
ESPECIAL

-33

11116-2 11116-5

Para blush, pó
compacto, etc.
Cerdas naturais.
40061

46.90

%

-14

Perfect Wear Foundation
30 ml
11116-2 Light Beige
11116-3 Beige
11116-5 Beige Noisette
11116-6 Hazelnut
Com um complexo de peptídeos
eficaz e FPS 30 testado para
uma pele impecável e perfeita.

34.90

29,90€ cada

-33%

-32%

Blender

Pincel para
sombra de olhos

Perfeito para
esbater a sombra
de olhos em pó na
prega da pálpebra.
Cerdas naturais.

Para uma
aplicação
uniforme da
sombra de olhos.
Cerdas naturais.

40064

40063
90

29.90

36,90€ 19,90€

-26%
Pincel para
lábios
Para aplicação
precisa do batom.
Cerdas sintéticas.
40066

31.

22.90

21,90€

16,90€

Pincel para pó de arroz
40060
90

39.

29,90€

Delineador para
sobrancelhas e pestanas
40065
90

19.

14,90€

Escova para
sobrancelhas e pestanas
40067
90

12.

9,90€
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CUIDADO & REGENERAÇÃO INTENSOS

-15

%

PROTEÇÃO
Creme Protetor com Própolis
20602 | 100 ml
Creme rico para pele seca e a necessitar de
cuidados, com 79 % de aloé vera e extrato
de própolis. Reforça a barreira da pele e
aplica uma película protetora sobre a mesma.

23.50

19,90€

DONATIVO

1 €*

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

LR Health & Beauty Portugal 2021

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

