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Poupe até

40%
Irresistível
Meu for Women

by Cristina Ferreira

DOSE EXTRA
DE HIDRATAÇÃO
Aloe Vera
Gel cremoso Refrescante

20679

Textura leve e de rápida absorção
• Hidrata em profundidade com
um toque de frescura extra
• Revitaliza a tez e protege 		
a pele dos radicais livres
• A pele fica com um aspeto fresco
e resplandecente
50 ml | 23,90 €

90€

19,

Aloe Vera
Máscara Magic Bubble

25%

25%

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

• Limpeza profunda de substâncias
nocivas da pele para uma pele radiante e bonita!
• Com aloe vera, extrato de moringa,
extrato de gengibre e
um inovador Bubble Booster
50 ml | 22,90 €

+ de

+ de

no set

90€

19,

ROTINA DE CUIDADOS

Perfeita para a pele
...E SEM CÁRIES

Aloe Vera Gel Dentífrico 20690

Aloe Vera Pasta Dentífrica

Gel dentífrico para a limpeza diária
dos dentes com 43 % de gel de
Aloe Vera e extrato de equinácea.
Limpa em profundidade, protegendo os dentes e as gengivas.
Sem flúor.

Pasta dentífrica para a limpeza diária de
dentes sensíveis com 40% de gel de
Aloe Vera e complexo de minerais.
Elimina a placa bacteriana de forma
eficiente. Com flúor.

50€

6,

Poupe

20789

DENTES FORTES...

100 ml | 7,50 €

2

PELE DO ROSTO
REVITALIZADA:
SIMPLESMENTE MÁGICO!

Poupe

100 ml | 7,50 €

50€

6,

20691

EQUILÍBRIO NATURAL
PARA A SUA PELE
Aloe Vera Spray Hidratante

20600

• Com uma combinação eficaz de 83%
gel de Aloe Vera, 11 essências vegetais
e extrato de Propólis
• Aplica-se como uma película protetora
sobre a pele fatigada
• Cuida e refresca. A pele regenera-se e
readquire o seu equilíbrio natural
400 ml | 22,90 €

90€

16,

FRESCURA MÁXIMA!
Set Aloe Vera Sport

20642

A sua rotina diária de limpeza:
Higiene e frescura revigorantes para todo o corpo com o melhor do
aloe vera para toda a família. Proporciona uma limpeza profunda,
assim como uma verdadeira sensação de frescura e mais hidratação.
• Aloe Vera Desodorizante roll-on | 50 ml
• Aloe Vera Champô e gel de duche 2 em 1 | 250 ml
Soma total:

23,80 €

ape nas

1 7,50 €

3

proteção UV

PARA TODAS
AS NECESSIDADES

Aloe Vera:
As mais elevadas percentagens
de concentração de Aloe Vera
cuidam da pele antes e depois
do banho de sol

Resistente à água:
Proteção mesmo dentro de
água com os nossos produtos solares de Aloe Vera

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

50

Poupe

40%

FPS

30

FPS
FPS

Preço Especial!

Proteção UVA:
Todos os produtos têm selo
UVA, garantia de uma eficaz
relação de filtros UVA e UVB

30
FPS

20

até

FPS

20

Aloe Vera Creme solar FPS 50

Aloe Vera Gel cremoso pós solar
Creme suave e refrescante para o corpo
• Refresca e apoia a regeneração da
pele após o banho de sol
• Hidrata e cuida em profundidade
• A pele fica suave e macia
23070 | 200 ml

19,50 €

4

Creme para tipos de pele
sensível e crianças
• Com 40 % de gel de Aloe Vera
• Protege a pele dos raios 		
UVA e UVB
• Cuida e hidrata em profunidade
• Resistente à água
23072 | 75 ml

29,90€

11,70 € 1 7,90 €

Aloe Vera Loção solar FPS 30
Creme para tipos de pele clara
• Com 40 % de gel de aloe vera
• Protege a pele dos raios UVA e UVB
• Cuida e hidrata em profunidade
• Resistente à água
23071 | 100 ml

19,90€

11,90 €

Creme solar anti-idade FPS 20
Creme para áreas sensíveis da pele
como o rosto e a zona do decote
• Protege a pele dos raios UVA e UVB
• Previne o envelhecimento prematuro
da pele
• Cuida e hidrata em profundidade
23074 | 50 ml

23,90€

14,35 €

Spray solar active FPS 30

Creme suave em spray para tipos
de pele clara
• Com 30 % de Aloe Vera
• Protege a pele dos raios UVA e UVB
• Cuida, refresca e hidrata em
profundidade
23073 | 125 ml

Gel cremoso solar FPS 20

23,90€

19,50€

14,35 €

Gel cremoso suave para tipos
de pele já bronzeada.
• Protege a pele dos raios UVA e UVB
• Cuida, refresca e hidrata em profundidade
• É fácil de espalhar e não cola
23075 | 100 ml

11,70 €

5

Novo

%

-30
1.

1.

2.

2.

GEL DE MÃOS

MicroSilver BGTM, remove até 99,87% de todos os
germes da pele como bactérias e vírus, podendo
durar até 12 horas. O gel de mãos é rapidamente
absorvido, sem efeito pegajoso.
BENEFÍCIO ESPECIAL:
O MicroSilver BG™, o ZIN'CÎTETM e o dexpantenol
formam uma película protetora, com uma ação de
limpeza imediata e de longa duração. O complexo
mineral ZIN'CÎTETM protege ainda a pele de influências ambientais, como os raios UVA/UVB.
25051 | 75ml
18,50€

12,

Soluções de cuidados funcionais
para necessidades específicas

o
v
o
N

7.

90€

CREME DE MÃOS

Proporciona um cuidado duradouro das mãos secas e
gretadas por lavagens frequentes e proporciona uma
sensação de mãos cuidadas, macias e sedosas.
BENEFÍCIO ESPECIAL:
Os germes, como as bactérias e os vírus, são
eliminados graças ao princípio ativo antibacteriano e
antiviral MicroSilver BG™. As mãos ficam protegidas
durante um período que pode ir até 12 horas. A pele
é regenerada O microbioma pode restabelecer o seu
equilíbrio natural.
25065 | 75ml

8.
5.
6.

19,90€
5.
3.

CHAMPÔ ANTI-CASPA

Lava e nutre o cabelo e o couro cabeludo, reduzindo a caspa de imediato e prevenindo eficazmente o seu reaparecimento. O agente MicroSilver
BG™ combate eficazmente as bactérias que causam a caspa. Especialmente indicado para couro cabeludo sensível, seco e com prurido.
BENEFÍCIO ESPECIAL:
O OCTOPIROX® inibe o crescimento bacteriano e regula a aparência do
couro cabeludo. O dexpantenol acalma o couro cabeludo seco e irritado.
25072 | 150ml

29,90€
4.

24,

90€

-25 %

SET DUPLO DESODORIZANTE ROLL-ON

Cuida das axilas sensíveis e deixa uma agradável sensação de frescura. O
agente MicroSilver BG™ combate eficazmente as bactérias que causam o
mau odor da transpiração.
BENEFÍCIO ESPECIAL:
O talco absorve a humidade. O dexpantenol nutre e acalma a pele sensível
das axilas. O sal de zinco absorve os odores. Não utilizamos sais de alumínio.
25032 | 2 x 50 ml

31,80€
6

-15 %

23,

50€

3.

4.

ELIXIR ORAL DE PROTEÇÃO

Eficaz na lavagem oral, removendo até 99,99% de todos os
germes, como bactérias e vírus. Previne a formação de placa, as
cáries e a periodontite e promove a saúde do microbioma oral.
BENEFÍCIO ESPECIAL:
A película protetora persistente tipo gel estende-se aos dentes,
aos espaços interdentais, às gengivas, à língua e à garganta.
O aloé vera estabiliza as gengivas, enquanto o flúor remineraliza
os dentes. O mentol e a hortelã-pimenta dão uma sensação de
frescura na boca.
25130 | 300 ml

7.

PASTILHAS DENTÁRIAS

Previne eficazmente a placa bacteriana, as cáries e a periodontite e proporciona um hálito fresco imediato. O efeito
antibacteriano e antiviral de MicroSilver BG™ elimina eficazmente os germes da boca.
BENEFÍCIO ESPECIAL:
O xilitol dá uma sensação de limpeza na boca.
25091 | 10 x 1,4 g

3,90€

27,90€
6.

SPRAY ORAL PARA CUIDADOS DE HIGIENE

Remove com segurança 99% de todos os germes da boca
graças ao agente antibacteriano e antiviral MicroSilver BGTM.
O spray previne a placa bacteriana, as cáries e a periodontite,
promove a saúde do microbioma oral e refresca o hálito rapidamente e em qualquer lugar.
BENEFÍCIO ESPECIAL:
A textura fina estende-se aos dentes, aos espaços interdentais,
às gengivas, à língua e à garganta. O aloé vera estabiliza as gengivas. A sálvia e a equinácea regulam a mucosa oral, enquanto a
hortelã deixa uma sensação de frescura na boca
25140 | 15 ml

11,50€

8.

PASTA DE DENTES

Graças ao agente antibacteriano e antiviral MicroSilver
BG™, elimina germes da boca, como bactérias e vírus.
Combate o mau odor, para um hálito fresco.
BENEFÍCIO ESPECIAL:
O mineral HYDROXIAPATIT contribui para a preservação
do esmalte. O dexpantenol e o zinco têm efeitos anti-inflamatórios e previnem as cáries, a placa bacteriana e a
periodontite.
25090 | 75 ml

9,90€

8,

90€

7

Rotina de
cuidados

OS SETS FAVORITOS
PARA DIA E NOITE

REGENERAÇÃO DURANTE O SONO
Set Duplo LR ZEITGARD Máscara Noturna
2 x 50 ml

71022

• Máscara leave-on com uma fórmula de cuidado inovadora 		
para um cuidado e regeneração adicional
• Com Ultra Filling Spheres® para um efeito anti-idade
• Com óleo de Jojoba para uma hidratação perfeita
Soma Total:

Poupe até + de

25%

34,90 €

47,80 €

ACORDAR PARA UMA PELE FRESCA
Set Duplo LR ZEITGARD PowerLIFT
2 x 30 ml

28097

• Hidratação intensa para mais vitalidade
• Creme leve que é rapidamente absorvido e hidrata e suaviza 		
a pele de forma intensa
• Com peptídeos de aveia, ácido hialurónico, extrato de algas e uma
mistura de 7 extratos de plantas para um efeito hidratante e anti-rugas

n o s s e ts

34,90 €

Soma Total:

47,00 €

CUIDADOS DE LUXO PARA
PELE MADURA E EXIGENTE
Set LR ZEITGARD Beauty Diamonds

28300

Cuidados de luxo intensivo e nutritivo com
ingredientes anti-idade eficazes
Beauty Diamonds Creme de dia | 50 ml
Beauty Diamonds Creme contorno de olhos | 30 ml
Beauty Diamonds Creme de noite | 50 ml
Soma Total: 123,30 €

8

89,90 €

9

Romance de Verão a
triplicar
FRESCO – FLORAL – SENSUAL

PORQUÊ CONTENTAR-SE COM UM,
QUANDO PODE TER TRÊS?
FRESCO - AQUÁTICO - DESPORTIVO

Rockin´ Romance
3250 | 50 ml

Just Sport
30000 | 50 ml

Ocean’Sky
1580 | 50 ml

Frutas cítricas
revitalizantes,
rosa sensual,
âmbar precioso e
madeira de cedro
envolvente

A nitidez do gengibre
e do cardamomo
picante, combinada
com notas
amadeiradas e notas
sensuais de almíscar

Mistura de
bergamota, melão,
eucalipto e patchuli.
Perfeito para o verão!

ORIENTAL – SENSUAL – EMOCIONANTE

Le ve 3,
Pague 2

AMADEIRADO - VERDE - EMOCIONANTE

Brilliant Look
30095 | 50 ml

Harem

Racing
30027 | 50 ml

Jungle Man
3430 | 50 ml

Bergamota
frutada, flor de
laranjeira, jasmim
e patchuli sedutor

Tangerina frutada, doçura
combinada do caramelo
com chocolate, baunilha
cativante e patchuli
poderoso

Laranja, cardamomo,
jasmim sedutor e
madeira de cedro
poderosa

Lavanda,
artemísia, hortelã e
uma combinação
selvagem de
sândalo e feijão
tonka

30404 | 50 ml

FLORAL – FRUTADO – SENSUAL

ORIENTAL - PICANTE - CASUAL

Pseudonym
30386 | 50 ml

Heart & Soul
3650 | 50 ml

Beautyqueen
30134 | 50 ml

Metropolitan Man
30190 | 50 ml

Pêssego tenro,
lichia frutada, bem
como violetas
sedutoras e
sândalo

Notas frutadas
de cassis,
ameixa vermelha,
laranja vermelha e
almíscar

Tangerinas frutadas e frescas,
rosa sedutora e
almíscar

Bergamota, citrinos,
chocolate, pimenta
de Sichuan e vetiver
elegante e masculino

COMBINE COMO
DESEJAR!
Set LR Design

Perfume para mulher e/ou homem?
Combine 3 perfumes como desejar e de
acordo com a sua preferência pessoal, 		
e pague apenas 2!
Soma total:

AROMÁTICO - FRUTADO - CARISMÁTICO

FLORAL - VERDE - ELEGANTE

10

Sensual Grace
30150 | 50 ml

Femme Noblesse
30372 | 50 ml

Shine by Day
30600 | 50 ml

Shine by Night
30610 | 50 ml

Rosa, acordes
envolventes de
baunilha, jasmim e
uma nota gourmand
aromática

Flor de laranjeira,
ylang-ylang,
baunilha e o
precioso Tonka
Absolut

Pimenta rosa,
verde fresco,
violetas delicadas,
baunilha e
sândalo

Flores de jasmim e
tuberosa sedutoras,
finalizadas com
acordes quentes
de baunilha e mel
doce

Terminator
30414 | 50 ml

Bergamota, citrinos,
limão fresco e âmbar
carismático

30045

89,70 €

59,80€
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O Pro Balance fornece ao seu corpo
oligoelementos e minerais essenciais
preciosos para o equilíbrio interno2.

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

eL ve 3,
2
e
u
g
Pa

+

1
2

208
a 230 *

+ de

k ca l

*Valores Nutricionais de
Referência (VNR) médios.
Sopas - 208 a 214 kcal,
Batidos - 224 a 230 kcal
Flocos - 223 kcal
Barritas - 225 kcal

UM SUPORTE DELICIOSO
PARA OS SEUS MÚSCULOS
Set Protein Power Bebida 		
Proteica com sabor a Baunilha 80561

Consumo recomendado:
– 4 Comprimidos três vezes por dia

99,80€

PREÇOS BAIXOS,
MOTIVAÇÃO EM ALTA!

20%
Propriedades especiais:
– Alta qualidade
– Minerais e oligoelementos selecionados
– Mistura preciosa de citratos, 		
carbonatos e gluconatos
– Sem lactose

Suplemento de proteína de elevada
qualidade para músculos e ossos1.
3 x 375 g
Soma Individual
149,70 €

12

Poupe

Saudável e em forma!

Outras opções saborosas para escolher:

Mix Set de 3 produtos Figu Active

Sopa de Batata “Auberge”, Sopa de Tomate “Mediterrânica”,
Sopa de Legumes e Caril “Índia”, Batido Latte-Macchiato, Batido
Baunilha, Batido Morango-Banana, Vital Crunchy Cranberry

Soma Individual (3x 45,90€):

80102 | 360 comprimidos / 252 g

•	Para o equilíbrio da homeostase ácido-base2

29,90 €

As proteínas no Protein Power contribuem para a manutenção e o aumento da massa muscular, bem como para a preservação de ossos normais.
O magnésio contribui para a redução do cansaço e da fadiga e para o equilíbrio eletrolítico.

80193

Escolha livre 3 produtos Figuactiv entre as seguintes opções:

Pro Balance comprimidos

38,50 €

SINTA-SE BEM E EM FORMA

A substituição de uma refeição diária, no âmbito de uma alimentação hipocalórica,
por um substituto de refeição deste tipo contribui para manter o peso depois de ter
emagrecido. A substituição de duas refeições diárias, no âmbito de uma alimentação
hipocalórica, por um substituto de refeição deste tipo contribui para a perda de peso.
A fim de obter o efeito referido, devem ser substituídas uma a duas refeições por dia.

apenas

137,70 €

9 9,

90 €

ou seja, cada unid. 33,30€
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ALOE VERA GEL BEBÍVEL IMMUNE PLUS

IMMUNE
POWER

Grátis

+

O TRIPLO REFORÇO PARA O SEU SISTEMA IMUNITÁRIO:

81003

Enriquecido com gengibre, limão, mel e estimulantes imunológicos como a 		
vitamina C, zinco e selénio1,3

+ GRÁTIS: Aloe Vera Gel Concentrado | 20601
100 ml
Soma total: 131,60 €

Aloe Vera Gel Bebível Immune Plus | 81000 | 1000 ml

VITALITY
0,1

ppm Al

104,90 €
37,90 €

+

3
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ALOE VERA GEL BEBÍVEL INTENSE SIVERA

COM TRIPLO PODER PARA UMA MAIOR VITALIDADE:
+ ESTABILIZA: Tem efeitos benéficos no sistema circulatório e na tensão arterial.4
+ FORNECE NUTRIENTES: Melhora a função do sistema cardiovascular como fornecedor de nutrientes5.
+ PROTEGE: Protege as células do Stress6 oxidativo.

Set Triplo Aloe Vera Gel Bebível Intense Sivera
3 x 1000 ml

80823

Com um toque saudável e natural de urtiga

+ GRÁTIS: Aloe Vera Gel Concentrado | 20601
100 ml
Soma total: 131,60 €

Aloe Vera Gel Bebível Intense Sivera | 80800 | 1000 ml

MADE IN GERMANY

¹ A vitamina C, o zinco e o selénio contribuem para um normal funcionamento do sistema imunitário.
² O zinco desempenha uma função na divisão celular.
³ A vitamina C contribui para um metabolismo energético normal.

Grátis

o

		

+ FORTALECIMENTO: As células imunitárias existentes são fortalecidas1
+ ATIVAÇÃO: VA produção de novas células imunitárias é ativada1,2
+ ESTIMULAÇÃO: O sistema imunitário pode reagir mais rapidamente

Set Triplo Aloe Vera Gel Bebível Immune Plus
3 x 1000 ml

HEART
<

3
		

ppm

Alo

in

in

<

0,1

104,90 €
37,90 €

MADE IN GERMANY

4
5
6

A vitamina C contribui para uma normal formação de colagénio para um normal funcionamento dos vasos sanguíneos.
A vitamina C aumenta a absorção de ferro.
A vitamina C ajuda a proteger as células do stress oxidativo.

15

Prevenção

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

DÊ UM "BOOST" AO SEU SISTEMA
IMUNITÁRIO COM LR LIFETAKT

O PODER CISTUS INCANUS
Set Cistus Incanus Cápsulas
3 x 60 Cápsulas / 33,5 g

80142

• Apoio para o seu sistema imunológico1
com o poder da planta Cistus

Leve 3,
Pague 2

• 20% de zinco por dose diária *
• Revestimento da cápsula puramente vegetal
Preço por unidade:

Soma total:

119,70 €

ape nas
MADE IN GERMANY

16

39,90 €

79,80 €

Leve 3,
Pague 2

+

25%

MADE IN GERMANY

APOIA O SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO
Freedom em cápsulas

+

• 100% de vitamina C por dose diária *

Poupe + de

Le ve 3,
Pague 2

• Com nutrientes importantes como vitamina E, D e magnésio
• Sem lactose e sem glúten
• Complemento ideal ao Aloe Vera Gel Bebível Freedom
A vitamina D contribui para o funcionamento normal dos ossos e músculos,
o magnésio contribui para a formação normal do tecido conjuntivo
60 cápsulas / 37 g

25,90 €

34,90 €

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

CÁPSULAS PARA O SEU BEM-ESTAR
Set Colostro em Cápsulas
3 x 60 Cápsulas / 30,9 g

80389

• As cápsulas de colostro contêm o melhor do primeiro
leite de vaca em uma forma altamente concentrada
• Tome 800 mg do valioso pó de colostro sem gordura
por dose diária
Preço por unidade:

Soma total:

ape nas 112,90 €

1
A vitamina C contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário;
* Dose diária de referência.

80190

56,50 €

169,50 €

+

VERSÁTIL PARA A SUA ROTINA
Set Vita Active Frutos Vermelhos			
3 x 150 ml

80148

• Fornecimento de 100% * de vitaminas importantes (incluindo D, E, B12)
com apenas uma colher de chá (5 ml) por dia
• Concentrado compacto com extrato de 21 frutas e vegetais naturais
Preço por unidade:

Soma total:

ape nas

			

47,00 €

23,50 €

70,50 €
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Poupe

25%

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

no s s

até +

de

ets

Cuidados
divertidos

PROTEÇÃO SUAVE PARA A PELE DOS
BEBÉS E CRIANÇAS, SEM DRAMAS!
CUIDADO EXTRA DELICADO PARA
A PELE SENSÍVEL DO BEBÉ

CUIDADO DIVERTIDO COM
AMIGOS DA SELVA!
Set Aloe Vera Kids

Aloe Vera Set de bebé
20330

Limpeza frutada tropical e cuidados para uma pele protegida, cabelo
mais fácil de pentear e para dentes fortes como os de um tigre!
• Aloe Vera Kids Gel Dentífrico Magia Cintilante | 50 ml
• Aloe Vera Kids Champô, Gel de duche e Amaciador 3 em 1 | 250 ml
Soma total:

ape nas
18

17,00 €

13,50 €

20318

A linha de cuidados LR ALOE VIA para bebés com o melhor do
Aloé Vera – o seu gel – e bioextratos vegetais valiosos é
especialmente suave e natural para a pele sensível do bebé.
Sem parabenos, óleos minerais e óleos perfumados.
• Aloe Vera Baby Sensitive Creme antiassaduras | 100 ml
• Aloe Vera Baby Sensitive Creme de Limpeza | 250 ml
• Aloe Vera Baby Sensitive Champô e Loção de limpeza | 100 ml
Soma total:

ape nas

26,50 €

35,70 €
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Coisas de homem

OS MELHORES CUIDADOS MASCULINOS
PARA HOMENS QUE SABEM O QUE QUEREM

Poupe

25%

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

RÁPIDA E COMPLETA:
ESPUMA IMBATÍVEL
Aloe Vera Set de Cuidado Masculino I

até +

de

20424

O set de barbear para a sua rotina diária: a espuma hidrata e cuida
a pele logo antes do barbear. O bálsamo reduz as irritações 		
da pele e nutre-a em seguida
• Aloe Vera Espuma de barbear | 200 ml
• Aloe Vera After Shave Bálsamo | 100 ml
• Aloe Vera Creme hidratante | 100 ml
Soma total:

ape nas

29,90 €

41,70 €

PARA UM BARBEAR SUAVE
COM TEXTURA GEL
Aloe Vera Set de Cuidado Masculino II

20425

O set para contornos nítidos: A textura do gel leve garante uma
aplicação precisa e frecura. O bálsamo e o creme mantêm 		
a sua pele renovada.
• Aloe Vera Gel de barbear | 150 ml
• Aloe Vera After Shave Bálsamo | 100 ml
• Aloe Vera Creme hidratante | 100 ml

€
0
9
,
9
2
s
a
n
e
ap

Soma total:
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DE RÁPIDA
ABSORÇÃO

HIDRATANTE
E REFRESCANTE
Platinum Creme anti-idade

28449

• Promove a elasticidade da pele e ajuda
a prevenir os sinais de envelhecimento
• Com água glaciar encapsulada, extrato
de cato, ácido hialurónico e vitamina E

41,70 €

50 ml
41,90 €

29,90 €

Platinum Revitalizante
de olhos Express 28450
• Ajuda a disfarçar as olheiras
e as pequenas rugas
30 ml
31,50 €

22,90 €

COMBATE À QUEDA
DE CABELO PELA RAÍZ!
L-Recapin – Set 1+1

27004

Dupla perfeita para cabelos com volume!
1. Champô: limpa suavemente sem
danificar o cabelo.
2. Tónico: interrompe a queda de cabelo hereditária
e melhora comprovadamente o volume capilar.
• L-Recapin Champô | 200 ml
• L-Recapin Tónico | 200 ml
Soma total: 71,40 €

51,90 €
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Tão fresco, tão limpo

Poupe

25%

"Made in Germany"
é o nosso compromisso
de qualidade, no qual
pode confiar a 100%.
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OFEREÇA O PODER DO ALOE VERA À SUA ROTINA!
SET COMPLETO PARA UMA PELE MACIA E FRESCA
Set Aloe Vera Limpeza e Frescura

até +
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20719

Passo 1: Remover delicadamente as células mortas
e estimular a circulação sanguínea
Passo 2: Hidratar a pele até 95 % mais em apenas 3 minutos*
Passo 3: Revitalize sua pele com um toque extra de frescura
• Aloe Vera Esfoliante Facial Suavizante | 75 ml
• Aloe Vera Máscara Facial de Hidratação Imediata | 75 ml
• Aloe Vera Gel cremoso Refrescante | 50 ml
Soma total:

42,90 €

57,30 €

CABELO FORTE E FLEXÍVEL
COM NUTRI-REPAIR

CUIDADO E LIMPEZA
PARA CABELOS E CORPO
Aloe Vera – Set Corpo & Cabelo

Set de cuidados Aloe Vera Nutri-Repair
20706

Altas concentrações de aloe vera e valiosos extratos orgânicos que limpam,
fortalecem, nutrem e cuidam a sua pele e cabelos de forma intensa.
• Aloe Vera Champô Nutri-Repair | 200 ml
• Aloe Vera Loção Corporal Hidratante | 200 ml
• Aloe Vera Gel de Duche Revitalizante | 250 ml
Soma total:

22

29,90 €

20763

O cuidado sistemático para o cabelo tem uma combinação
única de 7 óleos naturais e nutre, fortalece e repara o cabelo,
protegendo-o contra a quebra. Para uma suavidade sedosa,
brilho saudável e auto-confiança até as pontas dos cabelos.

7

OILS

Aloe Vera Champô Nutri-Repair | 200 ml
Aloe Vera Condicionador Nutri-Repair | 200 ml
Aloe Vera Máscara Nutri-Repair | 200 ml
41,70 €

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

Soma total:

34,90 €

43,30 €
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Uma combinação
distinta de bergamota
ligeiramente adocicada
e frutada, delicada rosa,
cálida baunilha e sedutor
patchouli – uma fragrância
cativante, irresistível, com
o toque muito pessoal
de Cristina Ferreira.
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20%
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Meu for Woman by Cristina Ferreira
30360 | 50 ml
Nota de topo: Bergamota
Nota de coração: Jasmim, Rosa
Nota de base: Patchouli, Baunilha
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ORIENTAL
SEDUTOR
INTENSO

41,90 €

32,90 €
Este Catálogo foi-lhe entregue pela/o Parceira/o de Vendas LR:
Nome:
Contacto:

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

