ALOE VERA:
MULTITALENT:

EFEKTIVNÍ SPECIALISTÉ

Aloe Vera je díky svým nesčetným účinným látkám skutečným
multitalentem.Speciálně pro Aloe Vera Drinking Gely používá LR
pouze vysoce kvalitní gel z Aloe Vera.
Díky tomu si s LR Aloe Vera Drinking Gelem můžete vychutnávat
život plnými doušky, neboť zásobuje, chrání, regeneruje a
aktivuje Vaše tělo.

PŘÍBĚH PLUS
1. Zásobování energií
2. Ochrana imunity
3. Regenerace
4. Látková výměna

VÁŠ ALOE VERA GEL
PRO VÍCE ZDRAVÍ

1 VÁŠ ZÁSOBITEL ENERGIÍ
Zásadní účinné látky v Aloe Vera gelu zajistí
více energie a vitality. Bio účinné látky zvyšují
použitelnost.1

2

VAŠE OCHRANA
IMUNITY
Aloe Vera gel posiluje imunitní
systém a udržuje Vašemu tělu
vlastní procesy v rovnováze.2

3 VÁŠ REGENEROVAČ
Aloe Vera gel podporuje
procesy budování
a regenerace.3

4

VÁŠ PROFESIONÁL
LÁTKOVÉ VÝMĚNY
Aloe Vera gel povzbuzuje látkovou výměnu.

1

 itamín C obsažený v LR Aloe Vera Drinking Gelech přispívá k normálnímu energetickému
V
metabolismu.
2
Vitamín C obsažený v LR Aloe Vera Drinking Gelech přispívá k normální funkci imunitního
systému.
3
Vitamín C obsažený v LR Aloe Vera Drinking Gelech přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání a
přispívá k regeneraci zredukované formy vitamínu E.
1

SPECIALISTA

NOVINKA

ALOE VERA DRINKING GELY OD LR

PRO IMUNITNÍ SYSTÉM1

ALOE VERA posiluje, aktivuje a stimuluje imunitní
systém. Aloe Vera je kombinace účinných látek
acemananu, vitamínů, stopových prvků, minerálních
látek a enzymů.
4

LR Aloe Vera je pravým
specialistou na zdraví díky
obsahu přidaných, vědecky
podložených, účinných látek,
které Vás podporují v různých
životních situacích.

+ ZÁZVOR

PŘÍRODNÍ

obsahuje éterické oleje, gingerol,
pryskyřici a pryskyřičné kyseliny. Navíc je bohatý na
vitamín C a obsahuje hořčík, železo, vápník, draslík,
sodík a fosfor.

ALOE VERA DRINKING GEL
IMMUNE PLUS

85 % Aloe Vera gelu z listů – zcela bez aloinu*

JEDINEČNÝ

+ MED
U LR SE KVALITA SETKÁVÁ
S KOMPETENCÍ
JEDINEČNĚ VYSOCE KVALITNÍ
Pouze Aloe Vera Drinking Gely jsou oceněny pečetí SGS
INSTITUT FRESENIUS a IASC za:
• vysokou kvalitu produktu – z čistého gelu z listů Aloe Vera,
zcela bez aloinu*
• trvalé pěstování v Mexiku
• šetrné zpracování a vysoké standardy výroby

DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST
LR Aloe Vera Drinking Gely vyjadřují kvalitu made in Germany:
• LR je expertem na Aloe Vera již více než 17 let
• vlastní výroba v jedné z nejmodernějších výrobních hal pro
Aloe Vera v Německu
• spolupráce s renomovanými experty

Obohacený zázvorem, citrónem, medem a posilovači imunity;
vitamínem C, zinkem a selenem

je blahodárný díky obsahu bioaktivní látky
a antioxidantů. Jeho účinným látkám
je připisován blahodárný účinek.

CHUTNÝ
TROJNÁSOBNÉ

Přírodní ostrost zázvoru kombinovaná s osvěžujícím citrónem
a sladkým medem

+ CITRÓN

obsahuje přirozeně hodně
vitamínu C a často se používá jako
domácí lék.

PLUS

PRO IMUNITNÍ SYSTÉM1

+ VITAMÍN C

posiluje imunitní systém tím, že chrání buňky
před volnými radikály.5 Kromě toho má vitamín C pozitivní vliv na
mnohé další procesy v lidském těle.

+ POSÍLENÍ

!

Kapsle s kolostrem obsahují první
mateřské mléko krávy, které telátko
zásobuje vším, co potřebuje.

+ ZINEK

aktivuje imunitní systém. Patří k základním
stopovým prvkům v těle a je důležitý pro reakce látkové
6
výměny.

Existující buňky imunitního systému budou posíleny1

+ AKTIVACE

K DOPLNĚNÍ

COLOSTRUM KAPSLE
80360 | 60 kapslí / 30,9 g

Produkce nových buněk imunitního systému bude aktivována

1,2

+ SELEN

aktivuje imunitní systém. Protože tělu
vlastní látková výměna nedokáže vytvářet selen,měl
by být tělu denně dodáván.

+ STIMULACE
Imunitní systém může reagovat rychleji1,3

NEJEN ZDRAVÉ, ALE I CHUTNÉ
Aloe Vera Drinking Gely nabízejí podporu v různých životních
situacích a navíc jsou v různých příchutích. Ať už s přírodní
kopřivou nebo příjemnou příchutí medu – vybere si každý.

ALOE VERA
DRINKING GEL
IMMUNE PLUS
81000 | 1000 ml

v itamín C, zinek a selen přispívají k normální funkci imunitního systému.
zinek se podílí na procesu dělení buněk.
vitamín C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.
4
vitamín C obsažený v Aloe Vera Drinking Gelech přispívá k normální funkci imunitního
systému.
5
vitamín C přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
6
zinek přispívá k normálnímu metabolismu kyselin a zasád.
* obsah aloinu pod prokazatelnou hranicí <0,1mg/l.

1

Ušetřete až 12 %.

Váš LR Partner Vás bude
informovat o našem atraktivním
ABO programu.

2
3

NOVINKA

ALOE VERA
VÁŠ ELIXÍR ŽIVOTA
PRO VÍCE ZDRAVÍ

PRO VÁŠ IMUNITNÍ SYSTÉM

PRO VAŠE VŠEOBECNÉ ZDRAVÍ

PRO VAŠE TĚLESNÉ UVĚDOMĚNÍ

PRO VAŠE POHYBOVÉ ÚSTROJÍ

IMMUNE PLUS

TRADITIONAL HONEY

PEACH FLAVOUR

ACTIVE FREEDOM

INTENSE SIVERA

Aloe Vera Drinking Gel
Immune Plus 1000 ml 81000

Aloe Vera Drinking Gel
Traditional s medem

Aloe Vera Drinking Gel
1000 ml
Broskev

Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom 1000 ml

Aloe Vera Drinking Gel
Intense Sivera 1000 ml

3násobné plus pro Váš imunitní systém:

3 základní stavební kameny pro Vaše zdraví:

+ POSÍLENÍ: existující buňky imunitního systému budou
posíleny1
+ AKTIVACE: produkce nových buněk imunitního
systému bude aktivována1,2
+ STIMULACE: imunitní systém může reagovat rychleji1,3

1
2
3

1000 ml

80700

+ LEHKÝ: pro perfektní postavu bez přídavku cukru a
super zdravý1
+ STIMULUJÍCÍ: podporuje energetický metabolismus2
+ ČISTÍCÍ: čistí tělo2

PŘÍRODNÍ: 90 % Aloe Vera gelu z listů
TRADIČNÍ: s 9 % medu a vitamínem C
CHUTNÝ: s příjemnou, přirozenou příchutí medu

Prodej LR produktů je možný pouze prostřednictvím LR partnerů.
LR Health & Beauty Systems si vyhrazuje právo na změny produktů vzniklé za účelem jejich
technického a kvalitativního vylepšení, stejně jako na případné tiskové chyby.

Obj. č. 95642-019

LR, partner Vaší důvěry:

CZ

v itamín C zvyšuje vstřebávání železa a přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.
vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí, funkci chrupavky a
pokožky.
3
vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému.
4
vitamín C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.

1

80800

S 3násobnou silou pro více vitality:

+P
 OHYBLIVOST: podporuje vyživení chrupavky1
+S
 ÍLA: podporuje vyživení kostí2
+E
 NERGIE: podporuje energetický metabolismus a
snižuje únavu3

PŘIROZENĚ VYSOCE KONCENTROVANÝ: 98 % Aloe Vera
gelu z listů
ZDRAVÝ: s vitamínem C1, bez přídavku cukru – určeno také pro
diabetiky
CHUTNÝ: s ovocnou příchutí broskví - chutná i dětem

LR Health & Beauty Systems, s.r.o. · Závodní 2, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

80850

3násobné plus pro Vaše pohybové ústrojí:

3násobné plus pro tělesně uvědomělé:

+ ZÁSOBENÍ: dodává důležité živiny a zlepšuje
zužitkování živin1
+ OCHRANA: podporuje obnovení buněk a Váš imunitní
systém2,3
+ METABOLISMUS: energetický metabolismus bude
zlepšený4

v itamín C, zinek a selen přispívají k normální funkci imunitního systému.
zinek se podílí na procesu dělení buněk.
vitamín C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.

80750

PRO VAŠE ZDRAVÉ SRDCE

+S
 TABILIZUJE: podporuje cévy a krevní tlak1
+Z
 ÁSOBUJE: zlepšuje úlohu kardiovaskulárního systému
jako dodavatel živin2
+ CHRÁNÍ: chrání buňky před oxidačním stresem3

PŘIROZENÝ: 88 % Aloe Vera gelu z listů
AKTIVNÍ: s vitamínem E, kolagenem, glukosamin sulfátem,
chondroitin sulfátem a aktivní účinnou látkou vitamínem C.1
CHUTNÝ: s povzbuzující, přirozenou příchutí pomeranče

PŘIROZENÝ: 90 % Aloe Vera gelu z listů
ZDRAVÝ: s vitamínem C a kopřivovým extraktem
CHUTNÝ: s prospěšným kopřivovým extraktem

1

2 

1
2

v itamín C přispívá k normální funkci imunitního systému.
2
vitamín C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.
1

3

v itamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci chrupavek.
vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí.
vitamín C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a ke snížení míry únavy a
vyčerpání.

1
2
3

v itamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci cév.
vitamín C zvyšuje vstřebávání železa.
vitamín C přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
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