True
Beauty
МЛАДЕЖКА КРАСОТА
ОТ ГЛАВАТА ДО ПЕТИТЕ

LR LIFETAKT TRUE BEAUTY
Искате да бъдете млади и красиви, независимо от възрастта?
LR LIFETAKT True Beauty. Ежедневната доза красота отвътре.
Естественият и здрав външен вид е идеал за красота номер 1, а петте най-големи желания за красота1-5 са: младежки
вид, чиста кожа, стегнато тяло, силна коса, здрави нокти.
Балансираното снабдяване с хранителни вещества е изключително важно за постигането на тази цел.
Базовото решение True Beauty – за красота отвътре
5in1 Beauty Elixir с иновативния си двоен комплекс съдържа най-важните съставки за красотата от науката и
природата и се грижи за младежка красота отвътре само с една ампула дневно1-5.
Перфектно допълнение към Базовото решение: Индивидуални допълващи продукти за красота отвън

Желаете
млада и
еластична
кожа?
Комплект за реструктуриране
Anti-аge уредът LR ZEITGARD 2 със своя
термичен метод на загряване и
охлаждане осигурява ефективно
пренасяне на активните съставки
срещу стареене в слоевете на кожата.

Искате силна и
блестяща
коса?
Aloe Vera Система за грижа за косата
в комплект
Системата за грижа за косата на
LR ALOE VIA с уникална комбинация от
гел Алое Вера и 7 натурални масла
подхранва, укрепва, възстановява и
защитава от накъсване косата.

Бихте искали
да имате
здрава и
равномерна
кожа?
Cleansing System Комплект Classic
Благодарение на специалната
технология на осцилация LR ZEITGARD 1
осигурява дълбоко и нежно почистване
– до 10 пъти по-ефективно от
нормалното почистване на лицето3.

Мечтаете за
стегнато тяло?
Aloe Vera Комплект за извайване на
силуета
Продуктите LR ALOE VIA с Алое Вера се
грижат интензивно за по-добре
оформен силует на тялото, като стягат
корема, горната част на ръцете,
бедрата и седалището.

Иска ви се да
имате здрави
и твърди
нокти?
Комплект за грижа за ноктите
Комплект за грижа за ноктите Нежна
грижа с ценни масла и витамини
предлага Серумът за ръце и нокти от
LR COLOURS. Терапията за нокти
възстановява и подобрява
еластичността и устойчивостта на
ноктите.

 иотин, цинк, витамин A, рибофлавин и ниацин допринасят за поддържане на нормалното състояние на кожата. Медта допринася за поддържане на нормалната пигментация на кожата.
Б
Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кожата.
Медта допринася за поддържане на нормалното състояние на съединителната тъкан.
3
Биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на косата. Медта допринася за поддържането на нормалната пигментация на косата.
4
Цинкът допринася за поддържане на нормалното състояние на ноктите.
5
Витамин E допринася за защита на клетките от оксидативен стрес. Тиаминът допринася за нормален енергиен метаболизъм. Витамин B6 и B12 допринасят за намаляване на умората и
отпадналостта.
1
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НАИМЕНОВАНИЕ
LR LIFETAKT
5in1 Beauty Elixir
СЪДЪРЖАНИЕ
30 ампули за пиене по 25 мл всяка
АРГУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА
• За младежки вид отвътре
само с една ампула на ден.
• Иновативният двоен
комплекс изпълнява по
уникален начин 5-те желания
за красота: младежки вид,
чиста кожа, стегнато тяло,
силна коса и здрави нокти1-5
• Научно доказано
дълбокопроникващо
действие
• 20% гел Алое Вера
• Без подсладители, изкуствени
оцветители, лактоза и глутен
Made in Germany
ЦЕЛЕВА ГРУПА
Жени на всяка възраст: млади
жени, които искат да намалят някои
настоящи несъвършенства и да вземат
превантивни мерки срещу ефектите
на стареенето, но също и жени, които
се изправят пред първите видими
следи на процеса на стареене. Всяка
жена, която държи на естествения
и здравословен външен вид. Жени,
които искат да изпълнят най-големите
си желания за красота и активно да
противодействат на стареенето.

СВОЙСТВА
Революционният LR LIFETAKT 5in1
Beauty Elixir се грижи за младежка
красота отвътре само с една доза
дневно1-5. Уникалният и иновативен
двоен комплекс съчетава най-важните
съставки за красотата от науката и
природата.
Активният комплекс активира
процесите, свързани с красотата,
и се бори срещу признаците на
стареене1-5. Той комбинира най-известните и най-важни съставки за
красота във висока концентрация:
2,5 g колагенови пептиди, 50 mg
хиалуронова киселина, мед, цинк и
9 висококонцентрирани витамина.
Действието им се допълва от
превантивния комплекс, който защитава отвътре навън от въздействията
на околната среда и предотвратява признаците на стареене. Той
комбинира най-важните съставки със
силата на природата. Така двойният
комплекс по изключителен начин
изпълнява
петте най-големи желания за красота.
Ежедневната доза „красота“ е не
само ефективна, но и здравословна.
Продуктът е изцяло без подсладители.
Сладкият и свеж плодов вкус идва
от сиропа от агаве и соковете от
концентрати. Освен това продуктът не
съдържа лактоза, глутен и изкуствени
оцветители.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ
По една ампула за пиене дневно.
Разклатете преди употреба.
Да не се превишава препоръчаната
доза за дневен прием. Хранителните
добавки не са заместител на
разнообразното и балансирано
хранене и здравословния начин на
живот. Да се съхранява на
недостъпно за малки деца място.
Съдържа кофеин. Не се препоръчва
за деца или бременни жени (0,8 mg
кофеин на 25 ml).
Инструкции за съхранения: Дръжте
далеч от пряка слънчева светлина.
Да се съхранява на сухо място и при
стайна температура.Не е необходимо
охлаждане!
НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРОДАЖБИ
За да се подпомогне ефектът на
5in1 Beauty Elixir и да се постигнат
оптимални резултати, се препоръчва
еликсирът да се комбинира с
ефективна външна грижа. Съчетахме
продукти от асортимента на LR за
красота отвън, които съответстват на
петте желания за красота.
LR ZEITGARD 1 и LR ZEITGARD 2
се грижат за чиста и млада кожа.
Продукти от серията LR ALOE VIA
помагат за добре оформен силует,
а системата за грижа за косата
подсилва косата. Продукти от серията
LR COLOURS укрепват и възстановяват
ноктите.

Биотин, цинк, витамин A, рибофлавин и ниацин допринасят за поддържане на нормалното състояние на кожата. Медта допринася за поддържане на нормалната пигментация на
кожата. Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кожата.
Медта допринася за поддържане на нормалното състояние на съединителната тъкан.
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Биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на косата. Медта допринася за поддържането на нормалната пигментация на косата.
4
Цинкът допринася за поддържане на нормалното състояние на ноктите.
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Витамин E допринася за защита на клетките от оксидативен стрес. Тиаминът допринася за нормален енергиен метаболизъм. Витамин B6 и B12 допринасят за намаляване на
умората и отпадналостта.
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КОЖАТА
С близо два милиарда клетки това
е най-големият орган в човешкото
тяло. Тя определя контура на
тялото, защитава вътрешните
органи, предпазва от загуба на
топлина, не позволява навлизането
на вредни вещества от околната
среда и филтрира UV лъчите
например. Кожата изпълнява редица
жизненоважни функции. Но също
така тя издава какво се случва вътре
в телата ни. Ако сме уплашени,
пребледнява, ако сме ядосани,
почервенява. Настръхва, когато
преживяваме нещо вълнуващо, и се
поти, когато сме уплашени.

Силна съединителна тъкан на жена

Кожата може да разкрие и възрастта
ни. Това отчасти се дължи на
различния начин, по който е
устроена съединителната тъкан при
мъжете и жените. И при двата пола
съединителната тъкан със своите
придаващи форма колагенови влакна
изгражда основната структура.
Докато при мъжете тези влакна имат
подобна на мрежа структура и затова
осигуряват по-голяма стабилност,
при жените те са разположени
паралелно и осигуряват гъвкавост.
Това е предимство през бременността,
защото съединителната тъкан е поеластична, но за сметка на това кожата
на жените да изисква повече грижа.

Така че има много причини да се
грижим добре за кожата си. 5in1
Beauty Elixir действа ефективно,
защото прониква в дълбоките слоеве
на кожата, укрепва колагеновите
нишки, изгражда хиалуронова
киселина и възстановява еластичните
влакна. В комбинация с продукти за
грижа за външните слоеве на кожата
получавате перфектната ежедневна
грижа от главата до петите.

Слаба съединителна тъкан на жена
Продукти за грижа

Епидермис

Хиалуронова киселина
Дерма

Еластични влакна

Колаген

Хиподерма

Мускули
5in1 Beauty Elixir
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1. МЛАДЕЖКИ ВИД С ПО-МАЛКО БРЪЧКИ
• Намаляване на бръчките благодарение на витамин C1 и колагенови пептиди6 с
дълбокопроникващо действие
• 15% повече еластичност на кожата благодарение на ефективни колагенови пептиди7
• Гел Алое Вера, екстракти от червен портокал, златен корен и зелен чай защитават от
основните причини за стареене на кожата като например UV лъчите

1.

Намаляване на бръчките

2. ЧИСТ, ЗДРАВ ВИД НА КОЖАТА БЕЗ РАЗДРАЗНЕНИЯ
• Защита от външните влияния на околната среда благодарение на екстракт от синя
боровинка и витамин E5
• Подобрена функция и пигментация на кожата благодарение на висококонцентрирани
витамини A, E, тиамин, рибофлавин, ниацин, витамин B6, биотин, витамин B12, витамин C
и цинк като есенциален микроелемент1

2.

Защита на кожата

Относителна плътност на кожата

3.

3. ПО-СТЕГНАТО ТЯЛО С ПО-МАЛКО ЦЕЛУЛИТ
• Колагенови пептиди повишават плътността на кожата и доказано намаляват целулита8
• Медта2 и гелът от Алое Вера укрепват съединителната тъкан

Плътност на кожата

1,00
0,99
0,98
0,97
0,96
0,95
0,94

Placebo

Плацебо

Kollagen

Колаген

4. СИЛНА, БЛЕСТЯЩА КОСА
• Биотинът укрепва косата и я изгражда отвътре3
• Медта осигурява нормална пигментация на косата и й придава здрав блясък3

4.

Укрепване на косата

Подобряване на растежа на ноктите

5.
Растеж та ноктите
1,15
1,10
1,05

5. ЗДРАВИ, ТВЪРДИ НОКТИ
• Колагенови пептиди доказано ускоряват растежа на ноктите. Уврежданията на ноктите
намаляват с до 42%9
• Цинкът укрепва ноктите4

1,00
0,95
0,90

t=0

t=12

t=24

 итамин E допринася за защита на клетките от оксидативен стрес. Тиаминът допринася за нормален енергиен метаболизъм. Витамин B6 и B12 допринасят за
В
намаляване на умората и отпадналостта.
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119. Значително намаляване на бръчките и повишена концентрация на колагена в кожата след 4-седмично
приложение. Резултатите са измерени при 100 жени на възраст между 45 и 65 г.
7
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:47-55. 15% повече еластичност на кожата след 4-седмично приложение. Резултатите са измерени при 69 жени на
възраст между 35 и 55 г.
8
Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food; 18 (12) 1340-1348. Значително намаляване на целулита след 3 месеца и значително повишаване на плътността на
кожата след 6-месечно приложение. Резултатите са измерени при 105 жени на възраст между 25 и 50 г.
9
Hexsel et al., 2017, Journal of Cosmetic Dermatology; 1-7. Значително намаляване на уврежданията на ноктите след 2-месечно приложение и увеличаване на
растежа на ноктите след 3-месечно приложение. Резултатите са измерени при 25 жени на възраст между 18 и 50 г.
5
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30 ампули за пиене по 25 мл всяка
СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ
КОЛАГЕНОВИ ПЕПТИДИ
Колагенът е най-важният структурен
протеин на кожата и един от
най-често срещаните протеини в
човешкото тяло. Той има ключова
роля за хидратацията и еластичността
на кожата. Колагеновите влакна
образуват нещо като триизмерна
мрежа в дермата и осигуряват
структура, устойчивост и способност
на кожата да задържа добре влага.
С възрастта и поради влиянията на
околната среда производството на
колаген в кожата се забавя и това води
до видими последици. Появяват се
бръчки, кожата не е толкова стегната
– липсват й еластичност и жизненост.
Тук ни помагат колагеновите пептиди:
те са части от протеина колаген и
поради малкия си размер бързо
се усвояват от организма. През
кръвообращението те достигат до
фибробластите, които отговарят
за производството на колаген
в дълбоките слоеве на кожата.
Снабдяването с колаген стимулира
производството на колаген вътре в
организма.

ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА
Хиалуроновата киселина е легендарна
активна съставка и със своите
свойства се грижи за младежки и
сияен вид на кожата.
Тя може да се свърже с вода до
6,000-кратна стойност на собственото
си тегло. Това означава способност за
съхранение на до шест литра вода за
грам киселина. Ето защо е перфектно
решение за борба с класическите
признаци на стареене – бръчките!
Въпреки че хиалуроновата киселина
се среща във всяко човешко тяло,
производството й намалява след
25-годишна възраст. Ето защо често
първите признаци за стареене на
кожата са видими след 30-годишна
възраст. Кожата става по-суха, потънка и губи еластичност.
МЕД
Медта е жизненоважен микроелемент
за организма и изпълнява редица
функции. Но тъй като организмът
не може да я произвежда сам,
трябва да се приема чрез храната.
Медта допринася за поддържане на
нормалната пигментация на кожата
и за поддържане на нормалното
състояние на съединителната тъкан.
ЦИНК
Цинкът е минерал, който също е
жизненоважен микроелемент. Той
също трябва да се приема чрез
храната, тъй като организмът не може
да го произвежда сам. Цинкът е едно
от най-важните вещества за здрава
кожа и има основна роля за растежа
на ноктите.

ВИТАМИНИ
Витамините са важни за красива
и здрава кожа. Балансираното
снабдяване с витамини подобрява
функцията на кожата, помага на
кожата да се защитава от вредните
влияния на околната среда и
подпомага обновяването на клетките.
АЛОЕ ВЕРА
Подхранващата и регенерираща сила
на Алое Вера помага за естествено
красива кожа. Многостранният
талант Алое Вера има способност
да съхранява вода и хранителни
вещества в листата си. Особено
сърцевината на листата е известна с
хидратиращите си свойства.
ЕКСТРАКТИ
Натуралната сила на екстрактите от
червен портокал, синя боровинка,
златен корен и зелен чай помага
на кожата по много начини. Тези
съставки имат положително действие
за кожата, косата и ноктите.
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Хранителни вещества:

За дневна доза (1 ампула
за пиене съдържа 25 ml)

% NRV*

Витамин A

600 µg RE

Витамин E

12 mg α-TE

100 %

75%

Тиамин

1,1mg

100 %

Рибофлавин

1,4 mg

100 %

Ниацин

16 mg NE

100 %

Витамин B6

1,4 mg

100 %

Витамин B12

2,5 µg

100%

Биотин

50 µg

100%

Витамин C

80 mg

100%

Магнезий

56,3 mg

15 %

Цинк

1,5 mg

15 %

Манган

0,5 mg

25 %

Мед

270 µg

27 %

Хиалуронова киселина

50 mg

**

Колаген хидролизат

2,5 g

**

Гел Алое Вера

5g

**

Екстракт от зелен чай

9 mg

**

Кофеин от екстракта от зелен чай

0,8 mg

**

Екстракт от златен корен (Rhodiola Rosea)

10 mg

**

Екстракт от синя боровинка

3 mg

**

Екстракт от червен портокал

10 mg

**

Полифеноли от екстрактите от зелен чай и червен портокал

8 mg

**

Цитрусови биофлавоноиди

3 mg

**

* от препоръчителните стойности за дневен прием (NRV) съгласно Регламента за предоставянето на информация за храните
** д осега няма препоръчителни стойности за дневен прием (NRV)

Съставки: Вода, гел Aloe Vera (Barbadensis
Miller), сироп от агаве, колаген хидролизат,
концентриран сок от бяло грозде, концентриран
портокалов сок, концентриран сок от круши,
концентриран сок от кайсии, киселина
(лимонена киселина), магнезиев карбонат,
аромати, L-аскорбинова киселина, хиалуронова
киселина, консервант (калиев сорбат), сгъстител
(ксантан), никотинамид, DL-токоферил ацетат,
ретинил палминат, екстракт от златен корен,
цинков глюконат, екстракт от червен портокал,
екстракт от синя боровинка, екстракт от зелен
чай, цитрусови биофлавоноиди, меден глюконат,
манганов сулфат, пиридоксин хидрохлорид,
рибофлавин, тиамин хидрохлорид, D-биотин,
цианокобаламин.

