ESTILO DE
PRAIA PARA O
CABELO
5-2019

SINTA-SE NAS
CARAÍBAS

MÁSCARA DETOX
PARA UMA PELE
BONITA

LET’S
TRAVEL!
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Máscara Bubble Magic
DETOX > HIDRATAÇÃO > BOOSTER
20789 | 50 ml |

22,90€

Explore metrópoles fascinantes - enquanto mantém a
pele radiosamente linda? Isso é fácil!
A Aloe Vera Máscara Magic Bubble é a companhia
perfeita em viagens pela cidade e passeios de
descoberta ao redor do mundo, porque nas grandes
cidades há sempre muita poluição - isso reflete-se na
sua pele!
• O extrato de gengibre e o extrato de Moringa
libertam a pele das células mortas da pele e poluentes
ambientais e evitam a deposição de outros poluentes
com um efeito de lótus.
• Desintoxicação, hidratação e booster
de bolhas num produto - simplesmente
fantástico!
APLICAÇÃO
Aplique a máscara à noite (ou quando preferir),
no rosto previamente limpo (não massajar), deixe
atuar durante 5-10 minutos e depois enxagúe
abundantemente. A sua pele é intensamente
revitalizada: você pode ver, sentir e ouvir!

É muito
divertido
!

DESCOBRE
A MÁSCARA

QUE DEIXA

A TUA PELE MAIS

BONITA

IT`S
MAGIC!

NO SET

POUPA

12, 80€

UM TRIO DE LIMPEZA PODEROSO

ALOE VERA SET DE LIMPEZA FACIAL
ROTINA DIÁRIA
Limpe a sua pele diariamente da sujidade e
maquilhagem com o Leite de Limpeza Aloe Vera e
refresque-a com o Tónico facial Aloe Vera
1 a 2 vezes por semana, liberte a sua pele das
influências ambientais com a Máscara Bubble
Magic
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SET TRIO DE LIMPEZA ALOE VERA

01| Leite de Limpeza

02| Tónico facial

03| Máscara Bubble Magic

Leite de limpeza suave para
o rosto.

Tónico facial sem álcool para
limpar o rosto.

DETOX > HIDRATAÇÃO >
BOOSTER

20670 | 200 ml | 14,90€

20671 | 200 ml | 14,90€

20789 | 50 ml | 22,90€

Leite + Tónico + Máscara
20798

52,70€

39€90
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DÉJÀ-VU?
Pont Neuf:
Faça como todos os
apaixonados e deixe o seu
cadeado na famosa ponte do
amor.
Tour Eiffel:
À noite é de uma beleza
super apaixonante!
Montmartre:
Sente-se ao pôr-do-sol nos
degraus da igreja SacréCoeur e desfrute da
magnífica vista sobre Paris!

Oh là là …

Puro romance na
cidade do amor
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LR Classics Fragrâncias Deluxe

BIENVENUE À PARIS!
Aromas especiais para
a época mais quente!

Experimente um fim de semana de verão inesquecível
na cidade de alta costura e savoir-vivre!
Aromas com um toque romântico, excitante, chique e
luxuoso como a própria metrópole da moda.
PARIS FOR HIM

é uma fragrância aromática e muito masculina
com limão, jasmim, cedro
e almíscar. Quem pode
resistir?
3295-165 | 50 ml |

19,90€

PARIS FOR HER

é uma deliciosa composição
de bergamota, peônia, sândalo e caramelo. Romântico e
sedutor ao mesmo tempo!

3295-130 | 50 ml |

19,90€

NOVO &
LIMITADO!
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Wild

Aloe Vera
Salt Water Wave Spray

„SUMMER“-FEELING
PARA PULVERIZAR
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Férias ativas, cabelos ondulantes ao vento...
Cuide do estilo do seu cabelo, mas sempre
com cuidado e proteção!
O Spray Salt Wave Spray LR ALOE
VIA proporciona um acabamento
mate, textura firme, ondulada e um
volume selvagem - como que beijado
pelo mar. O Aloe vera hidrata e protege
contra os danos causados pelo calor e desidratação.

NOVO
&

LIMITADO!

Depois de um longo dia na praia, o seu cabelo vai
agradecer um cuidado excecional com o
LR ALOE VIA Nutri-Repair.
7 óleos nutritivos que deixam os cabelos
maravilhosamente flexíveis e brilhantes.

BEACH NOW
SALT WATER WAVE SPRAY
Para unas ondas de moda en el estilo surfista.

Beach Look
Pulverize o spray no cabelo húmido
e amasse ligeiramente com as mãos.

Ondas definidas
Pulverize o spray no cabelo húmido,
faça "parafusos" em fios individuais,
seque com um secador ou deixe secar
naturalmente ao ar.

26064 | 200 ml |

11,50€
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CABELO STRESSADO PELO SOL?

01| Máscara Nutri-Repair
Aplicar 1-2 vezes por semana
em lugar do condicionador.
20730 | 200 ml | 17,50€

13

€90

02| Champô Nutri-Repair
Para todos os cabelos.
20648 | 200 ml | 11,90€

9€50

03| Condicionador
Nutri-Repair
Para todos os cabelos.
20649 | 200 ml | 13,90€

10€90
1|
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A sua pele é
sensível ao sol?

NÃO

-20%
em todos os solares

20

O gel cremoso
leve e impermeável protege a
pele dos raios UVA
e UVB.
Com 40% de Aloe
Vera Gel, cuida,
refresca e hidrata
intensamente.

Tempo para dias
despreocupados de verão
nas mais belas praias do
Mediterrâneo. Divirta-se
com protetor solar
descomplicado!

1|

30 50 20

A loção à prova de
água protege a sua
pele, com confiança,
contra os raios UVA
e UVB. Com 40%
de gel de Aloe Vera,
proporciona hidratação intensiva e
mantém a pele
macia.

2|

Gel cremoso FPS 20
23075 | 100 ml

15

19,50€

€50

SOL EM BELEZA PROTEÇÃO PARA
ROSTO E DECOTE

Loção FPS 30

O creme à prova
de água também
protege a pele
delicada dos
bebés de forma
confiável contra
os raios UVA e
UVB! Com 40% de
gel de aloe vera,
hidrata
intensamente e
cuida suavemente
da sua pele.

3|
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Creme solar FPS 50

Creme solar
anti-idade FPS 20

23071 | 100 ml 19,90€

23072 | 75 ml | 29,90€

15

23

€90

Protege as partes
particularmente
sensíveis, como o
rosto e o decote,
dos raios UVA e
UVB, protegendo
assim a sua pele
contra o envelhecimento prematuro.
40% de gel de aloe
vera garantem
hidratação e cuidados intensivos.

€90

23074 | 50 ml | 23,90€

Para pessoas
ativas
com pele
levemente
bronzeada

Para todos:
Gel
cremoso
pós solar!

30

FPS

O cuidado solar LR
ALOE VIA oferece
produtos personalizados
para toda a família.

PARA
OS
AMANTES
DO SOL E
CRIANÇAS

FPS

Obrigatório na bagagem?
PROTETOR SOLAR

PARA OS
AMANTES DO
SOL COM PELE
LIGEIRAMENTE
BRONZEADA

FPS

SIM

PARA
OS QUE JÁ TÊM
A PELE
PRÉ-BRONZEADA
PELO SOL, OU
NATURALMENTE
MORENOS.

FPS

DAYS

raia e
Vá para a p
ol!
aproveite o s
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O spray leve e resistente à
água protege de forma
confiável dos raios UVA e
UVB em todas as suas
atividades.
Com 30% de gel de aloe
vera, proporciona uma
hidratação intensiva,
refresca e cuida da sua
pele ao mesmo tempo!

5|
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Spray solar FPS 30
23073 | 125 ml | 23,90€

18€90 18

O Gel cremoso
refrescante para
o corpo hidrata e
regenera a sua
pele após os
banhos de sol
com 70% de gel
de aloe vera e
Manteiga de
karité.

€90

Gel cremoso
pos solar
23070 | 200 ml

19,50€

15€50
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O trio de cuidados
para uma pele do rosto
naturalmente bonita.
Dia suave, noite nutritiva e creme para os
olhos com bastante
aloé vera: para todo o
tipo de pele e idade.

3|

Ao sol durante muito
tempo?
Queimaduras ne pele,
comichão e
vermelhidão?

S
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O spray prático
refresca
imediatamente e
acalma a pele com
83% de aloe vera e
12 essências de
ervas.
2|

Descubra Palma de Mallorca
e desfrute do verdadeiro
sabor do Mediterrâneo longe
do turismo de massas.
Alugue um jipe e dirija-se ao
interior e a pequenas baías
escondidas. Ficará
surpreendido(a)com a beleza
da ilha!

Garante, mesmo
no calor, uma
agradável
sensação de
frescura e protege
de forma
confiável do odor
corporal.
4|

MUST-HAVES

para as férias
de verão!
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ALOE VERA
Cuidado da pele Aloe Vera

Para quem gosta de
andar descalço:
Mantém a pele dos pés
frágeis e ásperos após a
caminhada da praia
novamente
maravilhosa, macia e
suave!

No verão, dê à sua
pele o pontapé de
frescura final!
Hidratação pura
que nutre a sua
pele!
1|
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NAS FÉRIAS!

Malas prontas: roupas leves e giras, o novo biquíni
e protetor solar vão, naturalmente, na bagagem - mas
quem pensa ao fazer a mala em queimaduras solares,
picadas de mosquito ou outros problemas de pele? Com os
produtos de cuidado LR ALOE VIA, a sua pele fica bem
cuidada e protegida!
10

01| Gel cremoso
refrescante
20679 | 50 ml

02| Spray de
emergência
20600 | 400 ml

23,90€

22,90€

03| Aloe Vera | Set Facial 20707
Creme de dia + Creme de noite + Creme
contorno de olhos

73,30€

19€90 59€90

04| Desodorizante
roll-on
20643 | 50 ml | 7,90€

5

€90

05| Creme de pés
27517 | 100 ml | 10,90€

9€90
11

				

LR ZEITGARD Beauty Diamonds Óleo anti-idade

LUXO LÍQUIDO PARA
PELE SEDOSA NO VERÃO

Sinta-se como uma deusa do jet-set na Côte d'Azur!
Cuide da sua pele bronzeada depois do sol com óleos de luxo
anti-envelhecimento.
O Óleo Corporal Diamonds com Triplo Complexo alivia o corpo
e a mente graças ao tri-complexo eficaz de óleos ricos, vitaminas
regeneradoras e extrato de gengibre amargo que nutre a pele.
O Óleo facial LR ZEITGARD Beauty Diamonds dá ao seu rosto
um brilho sedutor - graças a 6 óleos de alta qualidade e vitaminas
selecionadas.

-10€

nos óleos
Beauty Diamonds
Beauty Diamonds
Óleo facial
28314 | 30 ml

44,90€

34€90
Beauty Diamonds
Óleo corporal
28315 | 125 ml

44,90€

34

€90

LIMPEZA DE
1ª CLASSE
Limpeza profunda dos poros com o
sistema de limpeza
LR ZEITGARD 1: remove as células
mortas da pele e é a preparação
perfeita para um bronzeado perfeito.

NOVO &
LIMITADO!
Sente-te bem!
Sente-te sexy!
OFERTA com cada set:
1 Estojo LR Zeitgard

Set Limpeza Zeitgard
Pele sensível 70036 (rosa)
Piel normal 70037 (azul)
Dispositivo
+ Gel/Creme de limpeza (125ml)

262,40€

AGORA TAMBÉM
PARA O CORPO!

o

+

179€90
1 ÓLEO CORPORAL
3 APLICAÇÕES:

Óleo de cuidado para uma pele suave como a seda: Massaje diariamente depois do banho, em movimentos circulares.
Boost nutritivo para os seus produtos favoritos: Para um extra de nutrição, acrescente umas gotas de óleo ao banho ou ao creme corporal.
Misture na palma da mão e aplique como habitualmente.

1|

2|

Esfoliação com óleo para um mimo extra: Misture um pouco de óleo com açúcar numa taça e massaje a pele suavemente com a mistura. Retire depois com água tépida.
12
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Vela de citronela

O PARAÍSO É AQUI
E AGORA!

Sem tempo, sem dinheiro ou sem
vontade de viajar?
Transforme a sua varanda ou o terraço
no seu próprio oásis privado de bemestar! Mosquitos e outros insetos
não têm hipótese com a prática vela
perfumada! Para noites memoráveis
sob as estrelas ...

Golden Guardian - Vela Citronela
Fragrância: laranja, eucalipto, hortelã
e erva-cidreira. A elegante vela evoca
um ambiente acolhedor na varanda ou
terraço. O aroma de verão mantém os
mosquitos e outros insetos irritantes
longe. Incl. Gift Box.
Tempo de combustão: 35-40 horas.
Peso da cera: 400g
40047

Depois de utilizada a vela,
reutilize a taça dourada como
elemento de decoração!*

28,50€

24€90

* Não indicado para colocar alimentos.
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sparkling

Princess

Encanta todos com
brilho e glória!

OFERTA
LOOK SPARKLING PRINCESS 10443
Máscara de pestanas Extreme Volume
Black (11ml)
+ Sombra de olhos Rose 'n' grey (2x 1,25g)
+ Glossy Lipstick Crystal Mauve (1,6 g)
+ Verniz Rose Gold Metallic (5,5 ml)
+ OFERTA Bolsa Make up Dourada

NOVO
&

48,70€

35€90

LIMITADO!

VERNIZ
Rose Gold Metallic
10342-58 | 5,5 ml

greek

8,90€

OFERTA

Goddess

VERNIZ
Gold Metallic
10342-57 | 5,5 ml

8,90€

LOOK GREEK GODDESS | 10444
Máscara de pestanas Extreme Volume
Black (11ml)
+ Sombra de olhos Gold 'n' bronze (2x
1,25g)
+ Glossy Lipstick Crystal Rose (1,6 g)
+ Verniz Gold Metallic (5,5 ml)
+ OFERTA Bolsa Make up Dourada

48,70€

35

€90
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A VIDA!
Uma bolsa de praia tem um estilo
muito atual e muito atraente!
A IT-Piece que tem mesmo de ter.
Para as idas à praia, para ir às
compras ou sair à noite.
Com o look Colours, vai ficar divinal
e deixar todos sem fôlego com a sua
beleza, durante toda a noite!

BOLSA DE PRAIA
Com estampado em motivos de
verão. 100% algodão.
Material robusto de lona.
Dimensões: 42 x 40 x 10 cm.
Comp. da alça: aprox. 95 cm.
40186

NOVO
&

LIMITADO!

28,50€

24€90

NOVO
&

LIMITADO!
5|
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Aloe Vera Gel bebível Sivera
90 % de Gel puro de Aloe Vera;
7 % Mel; Com extrato de urtiga
Consumo recomendado:
30 ml 3x ao dia
1000 ml
80800

**

Aloe Vera GEL BEBÍVEL

O GOSTO DO VERÃO!!

Não há férias em Ibiza sem as lendárias festas na praia!
Música de lounge ao pôr do sol, bebidas coloridas.
Experimente os nossos cocktails de aloe vera - são ótimos e
são saudáveis!

diário de
O seu extra
Aloe Vera:
elicioso!
saudável e d

37,90€

ALOE FRESH LIME

R
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Aloe Vera Gel bebível
Intense Sivera:
Para o seu bem-estar geral.
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**

ALOE COCONUT
PEACH

30 ml
Aloe Vera Gel bebível
Intense Sivera
Um ramo de folhas de hortelã
10 ml
Sumo de lima
160 ml
Limão amargo
100 ml
Água + cubos de gelo

**

Aloe Vera
Gel bebível Pêssego
Sem açúcar².

OS MELHORES
LOCAIS DE IBIZA

Em Cova Santa (interior entre Sant
Jordi e Sant Josep), um restaurante
gourmet foi construído em torno de
uma antiga caverna. Os criadores
de tendências comemoram aqui ao
ar livre durante a tarde e até ao
final da noite.

Aloe Vera Gel bebível Mel
Melhora o metabolismo energético e
fortalece o sistema imunológico1.

30 ml
Aloe Vera Gel bebible
melocotón
110 ml
Sumo de abacaxi

30 ml

20 ml
Leite de côco

Um ramo de folhas de hortelã

120 ml
Sumo de laranja

As tardes de domingo celebram-se
no belo e rico Beachclub Blue
Marlin em Cala Jondal para ouvir
música house e techno.

ALOE RED FRUIT DREAM

Aloe Vera Gel bebível Mel
100 ml
Sumo de arando
100 ml
Sumo de romã

70 ml
Água + cubos de gelo

20 ml
Sumo de lima

Aloe Vera Gel bebivel Pêssego
Sem açúcar: 98% gel de folha de aloe vera,
sem açúcar adicionado2 (informação para
diabéticos: só 0.054 BE), 100% vitamina C
por dose diária*
Consumo recomendado: 30ml 3x ao dia
1000 ml 80750

Aloe Vera Gel bebível Mel
90% de gel de folha de Aloe Vera, 9% de
mel, com 75% de vitamina C por dose
diária*.
Consumo recomendado: 30ml 3x ao dia.
1000 ml
80700

32,90€

32,90€

28€90

28€90

¹ A vitamina C contida no gel bebível Aloe Vera
garante um metabolismo energético normal e uma
função normal do sistema imunológico.
² O aloe vera contém açúcar natural.
* Quantidade de referência para ingestão diária.
** O ambiente é importante para nós. Como primeiro
sinal, vamos gradualmente entregar os géis bebíveis
Aloe Vera sem as tampas de plástico adicionais.
Dependendo do período do seu pedido, o seu
próximo Gel bebível será o primeiro passo para a
sustentabilidade.

19

LR LIFETAKT
5 in1 Beauty Elixir

A SUA BELEZA
NÃO É SEGREDO

Quer parecer jovem, como depois de um tratamento intensivo com Ayurveda? Tome uma boa
bebida com o 5in1 Beauty Elixir - seja em férias
ou em casa! O inovador Elixir contém o poder
concentrado de ingredientes de beleza cientificamente comprovados e satisfaz com apenas uma
dose por dia. 5 desejos em 1*:
Aparência jovem
Pele pura
Corpo apertado
Cabelo poderoso
Unhas fortes!
MADE IN GERMANY

Beauty Elixir 5 em 1
81030 | 30 x 25 ml

149,90 €
NO SET

¹ A biotina, o zinco, a vitamina A, a riboflavina
e a niacina contribuem para a preservação de
pele saudável. O cobre contribui para a
preservação de uma pigmentação normal da
pele. A vitamina C ajuda a aumentar o
colagénio para uma função normal da pele.
O cobre contribui para a preservação de
tecidos conjuntivos saudáveis. A biotina e o
zinco contribuem para a preservação de
cabelo saudável. O cobre contribui para a
preservação de uma pigmentação normal da
pele. O zinco contribui para a preservação de
unhas saudáveis. A vitamina E ajuda a
proteger as células do stress oxidativo. A
tiamina contribui para um metabolismo
energético normal. As vitaminas B6 e B12
contribuem para a redução do cansaço. *Dose
diária de referência. A biotina e o zinco
contribuem para a preservação de pele e
cabelo saudáveis. O zinco contribui para a
preservação de unhas saudáveis.
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol;
27: 47-55. Pele 15% mais elástica após 4
semanas de uso. Estudo realizado com 69
mulheres entre 35 e 55 anos.
Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal
Food; 18 (12): 1340-1348. Redução significativa da celulite após 3 meses e um aumento
significativo na densidade da pele após 6
meses de uso. Estudo realizado com 105
mulheres entre 25 e 50 anos.
Hexsel et al., 2017, Journal of Cosmetic
Dermatology; 1-7. Redução significativa no
dano da unha após 2 meses de uso e aumento do crescimento da unha após 3 meses de
uso. Estudo realizado com 25 mulheres entre
18 e 50 anos.
Com quantidades de referência para consumo
diário. Dose de referência diária.
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Dê a si mesmo um
mente
para o seu corpo e

POUPA

14,

90€

CUIDE UM POUCO
MAIS DE SI!
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Faça um cuidado holístico.
Rotina de beleza para o cuidado exterior.

1|

2|

Ansiosos por uma silhueta definida e pele
firme no abdómen, braços, coxas e nádegas!
A luva de massagem está disponível como
oferta com o conjunto de tonificação de aloe
vera!

AYURVEDA
Sri Lanka - a ilha dos sonhos no Oceano Índico - é
considerado o berço do Ayurveda.
No centro deste tradicional e holístico tratamento de
spa, há massagens com óleos quentes e pedras
quentes.
Ayurveda age como uma fonte da juventude - para
uma aparência relaxada e naturalmente bonita.

Aloe Vera Set Tonificante
Gel corporal modelador 200 ml
Creme corporal corretor 200 ml
+ OFERTA Luva de duche
27529

59,80€

44€90

01| Gel corporal modelador
200 ml
27536

02| Creme corporal corretor
200 ml
27535

29,90€

29,90€
21
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FRESCO

E INTENSO!
O melhor lugar para o
Coconut spray?
No frio!
Vai adorar ainda mais a frescura!

Aplicação: Para
uma dose extra de
hidratação, borrife o
spray fino a cerca de
20 cm de distância
da pele. Atrai
imediatamente
e funciona bem
durante o make-up.

LR ALOE VIA Aloe Vera Hydration to go
Face & Body Spray Cocos

FRESCURA SENSUAL
PARA A SUA PELE

Sonha com um mar azul-turquesa, praia branca e
coqueiros? Mime-se com o melhor do Caribe para o
seu rosto e corpo!
O spray refrescante com 50% de aloe vera e água de
coco orgânico fornece muita hidratação e mima os seus
sentidos com a fragrância de côco do Caribe.
Onde quer que você esteja, onde quer que você
gostasse de estar ...

NOVO &
LIMITADO:
COCOS EDITION

O refresc
o perfeito
para a su
a pele!

Spray "To Go" Cocos Edition
20790 | 100 ml

11€50
22
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POUPE

40 %

NO SET

Caixa Aloe Vera
20650
Aloe Vera com Propólis · 100 ml
Aloe Vera Concentrado · 100 ml
Aloe Vera Spray
Hidratante to-go · 150 ml
Soma individual

Set por APENAS

51,90 €

29€90
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Este Catálogo foi-lhe entregue pela/o Parceira/o de Vendas LR:
Nome:
Contacto:

LR Health & Beauty Portugal 2019

Encomende online em www.LR-SHOP.pt e descubra mais sobre nós em www.LRWORLD.com/pt
e no Facebook: LR-Health-Beauty-Portugal-oficial
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

