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DRINK JE MOOI!
De revolutionaire LR LIFETAKT 5-in-1 Beauty Elixir vervult alle 5 schoonheidswensen in één keer: jeugdige 

uitstraling, zuivere huid, sterk lichaam, sterk haar en sterke nagels!1,2  Met slechts één shot activeert een uniek 

complex de schoonheidsprocessen in het lichaam en beschermt het preventief tegen de belangrijkste oorzaken 

van veroudering – voor jeugdige schoonheid van top tot teen, op iedere leeftijd1,2

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113–119.
Biotine en zink dragen bij tot het behoud van een normale huid en normaal haar. Zink draagt bij tot het behoud van normale nagels. Koper draagt bij tot het behoud 
van normaal bindweefsel.
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Jeugdig mooi?
Ongeacht leeftijd?

Het preventieve complex beschermt tegen 
invloeden van buitenaf en voorkomt tekenen van 
ouderdom. Het combineert de belangrijkste 
ingrediënten met de kracht van de natuur:

Uniek op de markt: dubbelcomplex

Het actieve complex activeert de schoonheids-
processen en bestrijdt tekenen van veroudering1–5. 
Het combineert de bekendste, belangrijkste
schoonheidsingrediënten in de hoogste concentratie:

20% aloë vera-gel

Bloedsinaasappelextract

Bosbessenextract

Rozewortelextract

Groene thee-extract

2,5 g collageenpeptiden

50 mg hyaluronzuur

Waardevol koper

Effectief zink

9 hooggeconcentreerde vitamines:

100% vitamine E, thiamine, riboflavine, 
niacine, B6, biotine, B12, vitamine C per 
DAH* en 75% vitamine A per DAH*

Biotine, zink, vitamine A, riboflavine en niacine dragen bij aan het behoud van een normale huid. Koper helpt de normale huidpigmentatie te behouden. Vitamine C draagt bij aan normale collageenvorming voor een normale huidfunctie. 
Koper draagt bij aan het onderhoud van normaal bindweefsel.
Biotine en zink dragen bij aan het behoud van normaal haar. Koper helpt de normale haarpigmentatie te behouden.
Zink draagt bij aan het behoud van normale nagels. 
Vitamine E helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. Thiamine draagt bij aan een normaal energiemetabolisme. Vitamine B6 en B12 helpen vermoeidheid te verminderen. *De referentiehoeveelheid voor de dagelijkse inname.
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113–119. Aanzienlijke rimpelvermindering en verhoogde collageenconcentratie in de huid na 4 weken gebruik. Gemeten bij 100 vrouwen tussen 45 en 65 jaar.

Een natuurlijk en gezond uiterlijk is het schoonheidsideaal nummer 1. Het is 
bewezen dat een evenwichtige voedingsstoffenvoorziening hiervoor
essentieel is. Omdat het lichaam alle voedingsstoffen echter niet meer
voldoende produceert of gebruikt naarmate de leeftijd toeneemt, groeit de 
vraag naar effectief „Beautyfood“ exponentieel. Zelfs op jonge leeftijd is er 
vraag naar de combinatie van voeding en cosmetica: omdat de juiste
voedingsstoffenvoorziening en de bescherming tegen schadelijke milieu-
invloeden zorgen voor natuurlijke schoonheid.

De revolutionaire LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir geeft je jeugdige schoonheid 
van binnenuit met slechts één dagelijks shot1–5. Het innovatieve dubbel-
complex is diepwerkend, bevat de belangrijkste schoonheidsingrediënten uit 
de wetenschap en natuur en vervult zo op een unieke manier de vijf grootste 
schoonheidswensen1–5: jeugdige uitstraling, zuivere huid, sterk lichaam, sterk 
haar, sterke nagels.

De dagelijkse dosis „schoonheid“ in de vorm van een shot is niet alleen
effectief, maar ook gezond en natuurlijk. Het fruitige, frisse elixir combineert de 
krachten van de natuur, zonder zoetstoffen, kleurstoffen, lactose en gluten.
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Wetenschappelijk bewezen
dieptewerking

DR. SVEN WERCHAN,  
VOEDINGSDESKUNDIGE

„De innovatieve combinatie van  
actieve ingrediënten in het 5in1  
Beauty Elixir is uniek en zeer effectief! 
Het dubbele complex bevat de meest 
effectieve ingrediënten: aloë vera en 
natuurlijke extracten zoals bloedsinaas-
appel voldoen aan wetenschappelijk 
bewezen schoonheidseigenschappen 
zoals collageen en hyaluronzuur. Alleen 
in combinatie bereiken ze maximale, 
zeer effectieve resultaten.“

Rimpelvermindering

Nagelgroei

Huiddichtheid

Huidbescherming

Haarsterkte

JEUGDIGE UITSTRALING MET MINDER RIMPELS

ZUIVERE, GEZONDE HUID ZONDER IRRITATIE

STERK LICHAAM ZONDER CELLULITIS

STERK, GLANZEND HAAR

STERKE, GEZONDE NAGELS

 ·  Rimpelvermindering door vitamine C1 en diepwerkende collageen- 
peptiden

 ·  15% meer huidelasticiteit door effectieve collageenpeptiden7

 ·  Aloe vera-gel, bloedsinaasappel, rozenwortel en groene thee-extract 
beschermen tegen de belangrijkste oorzaken van veroudering 
zoals bv. UV-straling

 ·  Beschermt tegen externe invloeden door bosbessenextract en 
vitamine E55

 ·  Verbeterde huidfunctie en pigmentatie door de hoog-
geconcentreerde vitamines A, E, thiamine, riboflavine, niacine, B6, 
biotine, B12, C en zink als een essentieel sporenelement1

 ·  Collageenpeptiden verhogen de dichtheid van de huid en het is 
bewezen dat ze cellulitis verminderen 

 ·  Koper2 en aloë vera-gel versterken het bindweefsel

 ·  Biotine versterkt het haar en bouwt het op van binnenuit3

 ·  Koper biedt normale haarpigmentatie en geeft een gezonde 
glans3

 · Het is aangetoond dat collageenpeptiden de nagelgroei 
 versnellen. Nagelschade wordt tot 42% verminderd9

 · Zink versterkt de nagels4

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 47–55. 15% meer huidelasticiteit na 4 weken gebruik. Gemeten bij 69 vrouwen van 35 tot 55 jaar.
Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food; 18 (12): 1340–1348. Aanzienlijke vermindering van cellulitis na 3 maanden en significante toename van de dichtheid van de huid na 6 maanden gebruik. Gemeten bij 105 vrouwen van 25 tot 50 jaar.
Hexsel et al., 2017, Journal of Cosmetic Dermatology; 1–7. Aanzienlijke vermindering van nagelschade na 2 maanden gebruik en toename van nagelgroei na 3 maanden gebruik. Gemeten bij 25 vrouwen van 18 tot 50 jaar.
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81030 | 30 x 25 ml

€ 139,99
(€ 18,67 per 100 ml)

5in1
Beauty Elixir

De verkoop van LR-producten 
gebeurt via LR-partners.

SCHOONHEID
VAN BINNENUIT

Biotine en zink dragen bij tot het behoud van normale huid en haar. Zink draagt bij aan het behoud van normale nagels.
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113–119.
Wetenschappelijke studie door het gerenommeerde instituut Dermatest GmbH. Toepassingstermijn: 6 weken (eind januari tot 
begin maart 2015), aantal proefpersonen: 40.
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VOOR EXTERNE
SCHOONHEID

3. Voor een strakker lichaam 
met minder cellulitis

5. Voor sterkere, 
gezondere nagels4. Voor sterker en glanzend haar

2. Voor een nog gezondere, 
egalere huid zonder irritaties

1. Voor een meer jeugdige, 
elastische huid met minder rimpels

DR. SABINE GÜTT
SCHOONHEIDSSPECIALISTE

Het haarverzorgingssysteem van LR Aloe 
Via met een unieke combinatie van aloë 
vera-gel en 7 natuurlijke oliën voedt, 
versterkt en herstelt het 
haar en beschermt het 
tegen haarbreuk.

Het elektrische Anti-Age-Device van
LR ZEITGARD zorgt met zijn thermische 
warmte/koude-methode voor een
effectieve inwerking van de
anti-age ingrediënten in
de huidlaag.

Dankzij de speciale 
oscillatietechnologie zorgt LR 
ZEITGARD 1 voor een
poriëndiepe en zachte
reiniging – tot wel tien
keer effectiever dan
normale reiniging3.

LR ALOE VIA hydrateert intens met 
aloë vera en zorgt voor een 
gedefinieerd lichaamssilhouet door 
de huid van de buik, bovenarmen, 
dijen en billen strakker 
te maken.

LR COLORS Hand & Nail 
Serum biedt zachte verzorging 
met waardevolle oliën en 
vitamines. Nail Therapy herstelt 
en verbetert de nagel-
elasticiteit en -stevigheid.

„Iedereen wil mooi zijn en zich goed in hun 
vel voelen. Voor mij als expert is het 
duidelijk dat een optimaal resultaat alleen 
kan worden bereikt als u uw dagelijkse 
huidverzorging combineert met 
schoonheidsproducten die tot diep in de 
huid werken. Daarom raad ik voor een
langdurig resultaat een verzorging aan met 
zowel een externe als interne
werking.“

Restructuring-Kit

Aloe Vera  
Hare Care 
set Nagelset

Cleansing- 
System-Kit
Classic

Aloe Vera  
Toning set



Overhandigd door:

De verkoop van LR-producten gebeurt via LR-Partners

LR Cosmetic Belgium BVBA – B-2200 Herentals
LR Health & Beauty Systems – NL-5060 AA Oisterwijk

LR Health & Beauty Systems behoudt zich wijzigingen voor aan producten 
omwille van technische en kwalitatieve verbeteringen alsook omwille van vergissingen 

door eventuele drukfouten.
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WE GAAN EEN
NIEUW BEAUTY

TIJDPERK INEXCLUSIEF VERKRIJGBAAR
BIJ UW LR-PARTNER


