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ИСТОРИЯТА
НА УСПЕХА
ПРОДЪЛЖАВА!

Открийте
тайната на
истинската
мъжествен
ост

ВСИЧКО, ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕ
ЕДИН МЪЖ, САМО В ЕДНА АМПУЛА:

АКТИВИРА
енергията и подпомага
енергийния метаболизъм,
за да имате повече сила
през деня1, 2

1 Тиаминът, витамин B6, витамин B12 и магнезият допринасят за
нормален енергиен метаболизъм.

2 Витамин B6, витамин B12 и магнезият допринасят за намаляване на
умората и отпадналостта.

УКРЕПВА
структурата на кожата с ценни
вещества като биотин, цинк и
мед и предотвратява
образуването на бръчки3
3 Рибофлавинът, витамин A, ниацинът, биотинът и цинкът допринасят за
поддържане на нормалното състояние на кожата. Витамин C
допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална
функция на кожата.

УКРЕПВА
корените на косата отвътре с
ефективни активни съставки.
Така косъмът е подхранен и
косата има повече блясък и
гъстота4

4 Биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното
състояние на косата. Витамин E, витамин C, селенът и цинкът
допринасят за защита на клетките от оксидативен стрес. Медта
допринася за нормалната пигментация на косата.

СТИМУЛИРА
синтеза на протеини и
изграждането на мускулите1, 5
1 Тиаминът, витамин B6, витамин B12 и магнезият допринасят за нормален
енергиен метаболизъм.
5 Магнезият допринася за нормалната функция на мускулите. Витамин D
допринася за поддържане на нормалната функция на мускулите. Цинкът
допринася за нормалния синтез на белтъци.

ПОДПОМАГА
естествения синтез на тестостерон
и повлиява
положително на мъжествеността6
6 Цинкът допринася за поддържане на нормалните нива на
тестостерона в кръвта. Селенът допринася за нормалното
производство на сперма. Цинкът допринася за нормалната
плодовитост и репродуктивна функция.

ИНОВАТИВЕН ДВОЕН
КОМПЛЕКС ЗА СИЛНИ
РЕЗУЛТАТИ
Действащият в дълбочина двоен комплекс на
LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot съдържа всичко,
от което се нуждае един мъж:
силни съставки от науката и природата

КОМПЛЕКС

Aктивен

КОМПЛЕКС

Превантивен

Активира в тялото петте процеса за истинска
мъжественост с иновативна комбинация от
съставки:
▪ Изграждащи елементи като колаген и L-аргинин
▪ 5 ефективни минерала: цинк, мед, магнезий,
манган и селен
▪ 10 концентрирани витамина

Защитава и действа превантивно чрез ефективна
комбинация от съставки от природата:
▪ Екстракт от черен пипер
▪ Кофеин от зелен чай
▪ Касис
▪ Червен портокал

Активира енергията и подпомага
енергийния метаболизъм, за да
имате повече сила през деня. 1,2
Тиаминът, витамин B6, витамин B12 и магнезият допринасят за нормален енергиен метаболизъм. 2 Витамин B6, витамин B12 и
магнезият допринасят за намаляване на умората и отпадналостта.
1

Укрепва структурата на кожата с ценни
вещества като биотин, цинк и мед и
предотвратява образуването на бръчки.3
3 Рибофлавинът,

витамин A, ниацинът, биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на кожата.
Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кожата.

Укрепва корените на косата отвътре с
ефективни активни съставки. Така
косъмът е подхранен и косата има
повече блясък и гъстота. 4
4 Биотинът

и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на косата. Витамин E, витамин C, селенът и
цинкът допринасят за защита на клетките от оксидативен стрес. Медта допринася за нормалната пигментация на косата.

Стимулира синтеза на протеини
и изграждането на мускулите.1,5
1 Тиаминът,

витамин B6, витамин B12 и магнезият допринасят за нормален енергиен метаболизъм. 5 Магнезият допринася за нормалната
функция на мускулите. Витамин D допринася за поддържане на нормалната функция на мускулите. Цинкът допринася за нормалния синтез
на белтъци.

Подпомага естествения синтез
на тестостерон и повлиява
положително на мъжествеността. 6
Цинкът допринася за поддържане на нормалните нива на тестостерона в кръвта. Селенът допринася за нормалното
производство на сперма. Цинкът допринася за нормалната плодовитост и репродуктивна функция.
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активен

КОМПЛЕКС

КОМПЛЕКС

превантивен

Перфектната комбинация от висококонцентрирани Уникално съчетание на избрани съставки от
съставки с научно доказано действие:
природата:
▪ Колаген и L-аргинин

ЕднаFußzeile
ампула на ден за
дългосрочни резултати

▪ Екстракт от черен пипер

▪ Минерален комплекс от цинк, мед, магнезий, селен▪ Кофеин от зелен чай
и манган
▪ Касис
▪ 10 витамина
▪ Червен портокал

Д-Р СВЕН ВЕРХАН
ЕКСПЕРТ ПО ХРАНЕНЕ
LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot е още един
страхотен продукт от LR, който е разработен
специално за мъжете.
Метаболизмът на мъжете е по-различен от
този на жените. Затова 5in1 Men´s Shot
съчетава съставки от науката и природата,
насочени към потребностите на мъжете.
Това е лесно и практично решение, което може
дългосрочно да се включи в ежедневието.

5 IN 1 MEN‘S SHOT Е ЕФЕКТИВЕН,
ЗДРАВОСЛОВЕН И НАТУРАЛЕН

БЕЗ ЗАХАР

БЕЗ ЛАКТОЗА

БЕЗ
ИЗКУСТВЕНИ
ОЦВЕТИТЕЛИ

БЕЗ ГЛУТЕН

ЕЖЕДНЕВНАТА ДОЗА „МЪЖЕСТВЕНОСТ“ В
УДОБЕН ФОРМАТ
Само 1 ампула на ден
Не е нужно съхранение в хладилник
Практична месечна опаковка

МАКСИМАЛНО ПРАКТИЧЕН

5в1: чиста енергия1,2, гъста коса 3, здрава кожа2,
привлекателни мускули1,5 и силна потентност6

5в1: младежки вид, здрава кожа, стегнато тяло, силна
коса и здрави нокти 1,2

0,75 л, разделени на 30 дози.
Не е необходимо съхранение в хладилник.

0,75 л, разделени на 30 дози.
Не е необходимо съхранение в хладилник.

Без лактоза и без глутен

Без лактоза, без глутен, без подсладители

Съобразен с потребностите на мъжете:
2500 mg колагенови пептиди

Съобразен с потребностите на жените:
2.500 mg колагенови пептиди

& 3 аминокиселини: L-аргинин, L-цистеин, L-пролин
Висококонцентрирани витамин C, E, D3, тиамин,
рибофлавин, ниацин, B6, биотин, B12, които осигуряват
100% от препоръчителния дневен прием + витамин А =
10 витамина общо

& 50 mg хиалуронова киселина
Висококонцентрирани витамини C, E, тиамин,
рибофлавин, ниацин, B6, биотин, B12, които осигуряват
100% от препоръчителния дневен прием + витамин А =
9 витамина общо

Превантивна защита от основните причини за
стареене благодарение на натурални екстракти

Превантивна защита от основните причини за
стареене благодарение на натурални екстракти

Made in Germany

Made in Germany

1Тиаминът,

витамин B6, витамин B12 и магнезият допринасят за нормален енергиен метаболизъм. 2 Витамин B6, витамин B12 и магнезият
допринасят за намаляване на умората и отпадналостта. 3 Рибофлавинът, витамин A, ниацинът, биотинът и цинкът допринасят за
поддържане на нормалното състояние на кожата. Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на
кожата. 4 Биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на косата. Витамин E, витамин C, селенът и цинкът
допринасят за защита на клетките от оксидативен стрес. Медта допринася за нормалната пигментация на косата. 5 Магнезият допринася
за нормалната функция на мускулите. Витамин D допринася за поддържане на нормалната функция на мускулите. Цинкът допринася за
нормалния синтез на белтъци. 6 Цинкът допринася за поддържане на нормалните нива на тестостерона в кръвта. Селенът допринася за
нормалното производство на сперма. Цинкът допринася за нормалната плодовитост и репродуктивна функция.

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119.
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. Биотинът и цинкът допринасят за
поддържане на нормалното състояние на косата. Медта допринася за поддържането на нормалната пигментация на косата. Цинкът
допринася за поддържане на нормалното състояние на ноктите.
1
2

289,90 лв. (каталожна)
207,10 лв. (сътрудници)
PW 168 І GV 172,58

ПОДКРЕПА ЗА ВАШИЯ УСПЕШЕН БИЗНЕС
Видео представяне
Флаер
Презентация
Често задавани въпроси
Продуктова книга
Видеа с експерт

