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Sonbahara
muhteşem bir

başlangıç

Bol bol
vitamin

10 farklı 
vitamin 
tedariği

Yeni
#LRvita



LR LIFETAKT Vita Daily Vitamin Drink
80301150 ml

l  Bağışıklık sistemi desteklenir² 
l  Normal enerji metabolizması desteklenir¹

109,90 TLFiyatı

¹ Tiamin ve B12 vitamini normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
² D ve B6 vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.

Bol bol
vitamin!

Sonbahara muhteşem bir 
başlangıç yapın!

10 farklı 
vitamin 
tedariği

#LRvita
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Yaz aylarının son 
demlerini yaşarken, 
kendimizi kışa 
hazırlamanın tam 
zamanı. Tüm aile 
bireylerinin rahatlıkla 
kullanabileceği doğal 
meyve ve sebze 
konsantrelerinin 
kapsamlı yoğun 
birleşimi ile Vita Daily 
Vitamin Drink Red 
Fruit, vücuda 10 farklı 
vitamin ihtiyacının 
%100’ünü sağlayan 21 
doğal meyve ve sebze 
konsantresinden 
üretilmiştir.

Koruyucu 
maddeler 
ve boya 
içermez.

Yeni

Sadece bir 
çay kaşığı ile 
%100 vitamin 

desteği!

UZMAN İPUCU

Vita Daily Vitamin 
Drink Red Fruit‘u 

yoğurt, müsli veya 
tatlılar üzerinde 

deneyin.

#LRvita



planlayın!
Aktivitelerinizi 

165,90 TLFiyatı

l  %88 Aloe Vera yaprak jeli ve eklem 
dostu besin maddeleri içerir.
l  Kas-iskelet sistemini destekler.
l  Kolajen oluşumunu destekler.¹
l  Eklemlerin normal kıkırdak 
fonksiyonunu destekler.
l  Kemiklerin normal fonksiyonunu 
destekler.
l  Enerji metabolizmasının normal 
fonksiyonunu destekler.
l  Sinir sisteminin normal fonksiyonuna 
katkı sağlar.² 

¹ C vitamini damarlar, kemikler, kıkırdak, dişetleri, cilt ve dişlerin normal 
fonksiyonu için gereken normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur.
² C vitamini normal enerji metabolizmasına, sinir sisteminin normal 
fonksiyonuna ve normal zihinsel fonksiyonlara katkı sağlar.

#LRileözgürol

#beFREEwithLR

808501000 ml

LR LIFETAKT 
Aloe Vera Portakal 
Aromalı Jel İçecek

Hareketli olun! 
Hafta sonunu iyi 
değerlendirin ve 
bol bol yürüyüş 

yaparak sağlıklı bir 
gün geçirin!



Aktivitelerinizi 
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Aloe Vera Portakal 
Aromalı Jel İçecek 
%88 Aloe Vera 
yaprak jelini, C ve 
E vitaminleri ile 
birleştirir. Değerli 
vitaminler ile kas-
iskelet sistemini 
destekler, 
eklemlerin normal 
fonksiyonunu 
sağlar ve normal 
kıkırdak 
fonksiyonuna 
yardımcı olmak 
adına kolajen 
oluşumunu 
destekler. Kas-
iskelet sistemini 
desteklemek 
isteyen her yaşta 
erkek ve kadın 
için idealdir.

AKTİF 
OLUN

Yeni

Tam 
hareket 

özgürlüğü 
için!

Kendinizi 
yeniden 
enerjik 

hissedin



LR LIFETAKT Aloe Vera 
Jel İçecek Sivera 3’lü Set 
3 x 1000 ml 80823

l  Aloe Vera Jel Içecek Sivera, bol 
miktarda doğal silisyum içeren ısırgan otu 
ekstresi ile birlikte %90 saf Aloe Vera jeli 
ve %7 gerçek çiçek balından üretilmiş bir 
üründür.
l  Sağlıklı bir enerji metabolizmasına ve 
bağışıklık sisteminin normal 
fonksiyonlarına katkıda bulunmakla 
birlikte, sağlıklı ve doğal ısırgan otu ile 
zenginleştirilen Aloe Vera Jel İçecek 
Sivera günlük yaşamda canlılık sağlar.

497,70 TL

331,80 TL

Birim fiyatların toplamı

Set avantaj fiyatı sadece

Sağlıklı ve canlı bir
dolaşım sistemi
için destekçiniz!

3 al
2 öde



%33
indirim

Genel 
sağlığınızı 

destekleyin
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% 90 Saf 
Aloe Vera 

Yaprak Jeli



LR MICROSILVER PLUS 
Kepeğe Karşı Şampuan
150 ml 25072

l  Kepekle savaşır ve yeni kepek oluşumunu engeller.
l  Saça bakım yapar ve saç derisini rahatlatır.

129,90 TL
99,90 TL

Fiyatı
İndirimli fiyatı sadece

Temiz ve bakımlı saçlar
LR MICROSILVER PLUS 
Kepeğe Karşı Şampuan 
yaz aylarında kurumuş 
saç derinize ve saçlarınıza 
bakım yaparak sağlıklı 
saçlara kavuşmanızı 
sağlayacak. Bakımlı ve 
tertemiz saçlar ile tüm 
dikkatleri üzerinize çekin!

%23 İndirim
Kuru ve 

kaşıntılı saç 
derisini 

rahatlatır.

Microsilver 
BG™: Saç derisinde 

antibakteriyel, 
koruyucu bir tabaka 

oluşturur.

Hassas saç 

derisi için 

uygundur.
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%25 İndirim

LR MICROSILVER PLUS El Jeli
75 ml 25051

l  Sonbahara geçerken artık gündüzler kısalmaya 
ve sıcaklıklar da azalmaya başladı. Bugünlerde 
dışarıda arkadaşlarınızla veya ailenizle 
geçireceğiniz vakitlerde LR MICROSILVER PLUS 
El Jeli ile anında antibakteriyel bakıma ulaşma 
imkanına sahip olun!

83,90 TL

62,90 TL

Fiyatı

İndirimli fiyatı sadece

Hijyen için
Microsilver 

BG™ görünmez, 
antibakteriyel bir 
koruyucu tabaka 

oluşturur.

Özellikle 
seyahat sırasında 

hızlı temizleme 
için uygundur. 

Su bulamadığınız 
zamanlarda 

bile!

yanınızda
her zaman

Ellerinizin
hijyenik

temizliği
için



Daha çok gülümseyin
LR MICROSILVER PLUS Diş Macunu
75 ml 

25090

l  Antibakteriyel etken maddesi olarak bilinen gümüş, tıp ve bilim alanlarında uzun yıllardır 
kullanılmaktadır. Yenilikçi Microsilver BG™ maddesi içeriği ile LR MICROSILVER PLUS 
Diş Macunu, diş çürümelerine ve plaklara karşı dişleri korurken aynı zamanda, 
Hidroksiapatit minerali sayesinde diş minesini onarır ve yapılandırır.
l  LR MICROSILVER PLUS Diş Macunu ile dişleriniz daha parlak ve sağlıklı bir hal alırken, 
etrafınıza güvenle gülümsemenizi sağlayacak.

41,90 TL
34,90 TL

Fiyatı
İndirimli fiyatı sadece
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Diş macununun dermatolojik 
çalışmalar ile onaylanmış etkinliği: 

l  Kullananların %90’ı diş etlerinin 
güçlendiğini*
l  Diş eti iltihaplanmaları / 
kanamalarının azaldığını** onaylıyor.

* Antibakteriyel diş macunu 18 ila 72 yaşları arası 10 
kadın ve erkekte Nisan 2006’da 4 haftalık süreyle 
Dermatest GmbH tarafından test edilmiştir.
** Antibakteriyel diş macunu günde iki kez 
uygulanarak Kasım 2010 tarihinde 4 haftalık bir 
süre zarfında 21-65 yaşlarında 30 kişide Dermatest 
GmbH tarafından test edilmiştir. 

%17
indirim

Ağız kokusuyla 
mücadele: Bir sıkım 

diş macununu dilinizin 
üstüne yerleştirin, etki
etmesini bekleyin ve 

ağzınızı iyice 
çalkalayın!

Özellikle hasar 
görmüş dişler, 

hassas dişetleri ve 
ağız kokusunda 

etkilidir.

Sabah ve akşamları 
veya gün içerisinde 

ihtiyaç duyulduğunda 
en az iki dakika 

süreyle dişlerinizi 
fırçalayın.



LR ALOE VIA Aloe Vera 
Yumuşak Temizleme 
Mendilleri
25 adet 20672

l  Yüz, boyun ve gözler için yumuşak ve derinlemesine temizleme 
sağlarken cildi kurutmaz ve hoş bir yumuşaklık hissi verir. Badem yağı, 
E vitamini ve yaban gülü ekstresi kombinasyonu cildi temizlerken aynı 
zamanda da bakım yapar.
l  Bu temizleme mendilleri özellikle yolculuk ve seyahat için uygun, anında 
kullanıma hazır ve pratiktir.

25,90 TL

22,90 TL

Fiyatı

İndirimli fiyatı sadece

ALKOL İÇERMEZ

LR ALOE VIA Aloe Vera 
El ve Ayak Bakım Seti 20770

l  Sıcak günler geride kalmış olsa da, yaz boyunca 
uyguladığımız bakım ritüelimize devam etmeliyiz! 
Özellikle deniz ve kum cildimizi daha da kurutur. 
Çoğumuz vücudumuzda en çok bakıma muhtaç 
bölgelerden olan ayaklara ekstra bir bakım uygulamaz. 
Aloe Vera Ayak Kremi ile ayaklarınıza uygulayacagınız 
doğru bakım ile kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.
l  Aloe Vera Zengin İçerikli El Kremi ile ellerinize 
kaybettiği nemi geri kazandırarak yumuşacık ellere 
sahip olacaksınız.
l  Aloe Vera El ve Ayak Bakım Seti ile kışa girerken 
daha güzel ve bakımlı el ve ayaklar!

100,80 TL

74,90 TL

Birim fiyatların toplamı
Set indirimli fiyatı sadece

Aloe Vera Zengin İçerikli El Kremi I 75 ml
Aloe Vera Ayak Kremi I 100 ml

YAZDAN KALAN GÜNLERİN 
TADINI DOYASIYA ÇIKARIN

Her cilt 
tipine 

uygundur.

%12 İndirim

%26 İndirim

Ellerinize 
ve ayaklarınıza 

hassas 
bir bakım 

sunun!

Sonbahar 
boyunca 

yenileyici el 
ve ayak 
bakımı

%30 
ALOE 
VERA
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LR ALOE VIA 
Aloe Vera Sabun Seti 20617

l  Ellerimizi sık sık yıkadığımız bugünlerde LR ALOE 
VIA Aloe Vera Sabun Seti ihtiyacınız olan narin 
temizlemeyi sağlayacak.
l  LR ALOE VIA Aloe Vera El Sabunu el yıkarken 
bile bakım yapmak için içeriğindeki palm çekirdeği 
gliseritleri, şeker tensidi, E ve C vitaminleriyle cildinizi 
destekler.

Aloe Vera El Sabunu I 250 ml
Aloe Vera El Sabunu Yedek Paket I 500 ml

ELLERİNİZDE 
FERAHLATICI 
TEMİZLİK

LR ALOE VIA Aloe Vera Zengin 
İçerikli El Kremi 2’li Set
2 X 75 ml 20769

l  LR ALOE VIA Aloe Vera Zengin İçerikli El Kremi 
özellikle yıpranmış ve kuru ellerin tekrar yumuşacık 
olmasını sağlar. İçeriğindeki %40 Aloe Vera yaprak jeli 
ve aynı safa özü ile özellikle hassas ciltleri yoğun bir 
şekilde nemlendirir ve korur.
l  Badem yağı ile cildi tazeler ve yumuşatır.
l  Bu kombinasyon, bakım gerektiren el cildini 
desteklemek üzere squalan, palm çekirdeği gliseritleri 
ve E vitaminiyle tamamlanır.

107,80 TL

79,90 TL

Birim fiyatların toplamı
Set indirimli fiyatı sadece

KADİFEMSİ YUMUŞAKLIK

%26 İndirim

109,80 TL

86,90 TL

Birim fiyatların toplamı
Set indirimli fiyatı sadece

%21 İndirim

%38 
ALOE 
VERA

Aynı safa 
çiçeği 

ekstresi cilde 
nem sağlar.

Pratik tekrar 
doldurulabilir 
şişe ve yedek 

paket ile!

El maskesi olarak 
da uygulanabilir. En 

az 30 dakika boyunca 
veya gece boyu etki 
etmesini sağlayın.

Ellerinizi her 
yıkamadan sonra 

çatlamayı engelleyen 
yumuşak el bakımı için 

Aloe Vera Zengin 
İçerikli El Kremi 

uygulayın.

Oldukça 
kuru ve bakım 

gerektiren 
ellere yoğun 

bakım.



28250

LR ZEITGARD Serox 
Instant Skin Perfector
30 ml

l  Düzenli kullanımda içeriğindeki Gatuline® 
In-Tense ve Ultra Filling Spheres™ bileşenleri 
sayesinde cilt yapınız günden güne 
yenilenecek! Daha sıkı, elastik ve sağlıklı bir 
görünüme sahip bir cilde kavuşacaksınız.

258,90 TL
204,90 TL

Fiyatı
İndirimli fiyatı sadece

SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİ

Güzelliğinizi 
açığa çıkarın

%21 İndirim

Ürünün etkisini 
tamamen görmek için 

önerimiz: Cildinize önce 
LR Zeitgard Instant Result 

Serum‘u, sonrasında 
Instant Result Krem’i 
uygulayın ve en son 

olarak da Instant Skin 
Perfector’u kullanarak 

son dokunuşu 
gerçekleştirin.

2 FAZLI 
ANTI-AGING 

TEKNOLOJİSİ

l Optik cilt yenilenmesi 
sayesinde saniyeler 

içinde kusursuz bir cilt 
görünümü.

l Cilt yapısının içten 
dışa yenilenmesi

ANINDA
ETKİ!

ŞİMDİ 
DAHA GENÇ 

BİR 
GÖRÜNÜM!

Saniyeler 
içerisinde 
mükemmel bir 
cilt yapısına 
kavuşturan 
ve ince 
kırışıklıkları 
yok eden 
günlük bir 
bakıma sahip 
olmak isteyen 
herkes için.
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28314

LR ZEITGARD Beauty 
Diamonds Radiant Youth Oil
30 ml

l  Sonbaharda cilt yenilenmeye ihtiyaç duyar. 
LR ZEITGARD Beauty Diamonds Radiant Youth Oil 
içeriğindeki değerli yağlar ile A, E ve F vitaminleri 
sayesinde cildi besler ve yeniler. Cildi nem kaybına 
karşı korurken gençlikle ışıldayan bir görünüm sağlar.
l  Avokado yağı, argan yağı, üzüm çekirdeği yağı, badem 
yağı, makademya yağı ve jojoba yağı ile cildinizi şımartın!

209,90 TL
167,90 TL

Fiyatı
İndirimli fiyatı sadece

PARLAK VE TAZE BİR CİLT!

Yenilenme 
ve gençlik

%20 İndirim

ışıltısı
ANTI-AGE YÜZ 

BAKIM YAĞI: Cilt temizliğinden 
sonra sabah veya akşam 3-5 damla yüzünüze 

yayın. Daha sonra günlük LR ZEITGARD 
bakım kreminizi uygulayın.

ANTI-AGE YAĞ TAKVİYESİ: Avucunuza aldığınız 
gündüz veya gece kreminin üzerine birkaç damla yağ 

damlatın, karıştırın ve temizleme sonrası yüzünüze sürün.

ANTI-AGE YAĞ MASKESİ: Yaklaşık 10 damla 
yağı yüz, boyun ve dekolte bölgesine sürün, 

10 dakika etki etmesini bekleyin ve kalan 
yağı masaj yaparak yedirin veya bir 

bez ile yüzünüzden silin.
İpek gibi 

yumuşacık 
bir cilt için 

zengin içerikli 
bakım.



28302

LR ZEITGARD Beauty 
Diamonds Yüz Toniği
125 ml

l  Temizleme sonrasında kalıntılardan arındırır.
l  Cilt görünümü belirgin şekilde sıkılaştırılır.
l  24 saate kadar yoğun nemlendirme sağlar.

65,90 TL
51,90 TL

Fiyatı
İndirimli fiyatı sadece

PARLAK VE TAZE BİR CİLT!

%21 İndirim
¹ Skin Tightener (alglerden gelen etken 
madde kompleksi ve buğday proteinleri), 
Moist 24™ (Asya veya Avustralya 
kaynaklı tatlı çimen kökü ekstresi)

Denizden 
gelen 
doğal 
etken 
maddeler 
ile bitkisel 
içerikler¹

nemlendirici
&arındırıcı

Tazeleyici,

Tazelik ve nem 
sağlayan yüz toniği. 

LR ZEITGARD 
Beauty Diamonds 

bakım kremlerinden 
önce cildi arındırır 

ve canlandırır.
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28320

LR ZEITGARD Beauty Diamonds 
Zengin İçerikli Yoğun Krem
30 ml

l  LR ZEITGARD Beauty Diamonds 
Zengin İçerikli Yoğun Krem cildinize 
yaz sonrası bir parlaklık bırakacak. 
Anti-Age etken maddeleri cildinizi 
dış etkenlere karşı koruyun ve 
elmas içerikli bileşenleri barındıran 
bu lüks yoğun krem ile kendinizi 
şımartın.
l  Sabah-akşam cildi temizledikten 
sonra kullanılabilir. Ayrıca cildinizin 
ekstra bakıma ihtiyacı olduğunu 
hissettiğiniz zamanlarda da 
kullanabilirsiniz.
l  Toparlayıcı etki.
l  Çizgilerin görünümünü azaltır.
l  Cilde yoğun bakım yapar.

199,90 TL
159,90 TL

Fiyatı
İndirimli fiyatı sadece

ZAMANI DURDURUN

%20 İndirim

Cildinizi kışa hazırlayın

Olgun ve 
bakıma ihtiyaç 
duyan ciltler 
için lüks bir 

bakım.

E vitamini 
cildi oksidatif 
strese karşı 

korur.

Kuşburnu ve 
antep fıstığı 
yağı kuru cilt 
için kıymetli 

yağlardır.



güçlendiricisi :
Kolajen

Cildinizin
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Gençlik 
dolu bir

cilt için

Fiyatı

İndirimli fiyatı sadece

l  Bu yoğun serum cilde yoğun 
nemlendirme sağlayan ve ilave olarak nem 
depolayıcı etki yaratan konsantre bir kolajen 
bakım oluşturur. Cilde esneklik, elastikiyet 
katar ve kırışıklık oluşumunu önler.
l Saf kolajen cildin sıkılaşmasını sağlar.
l Yoğun bir şekilde cildi nemlendirir ve 
nemi hapseder.
• Cilt genç, taze ve pürüzsüz görünür.

125,90 TL

99,90 TL

2850430 ml

LR ZEITGARD 
Racine Kolajen Serum

%21
indirim

Güne başlarken 
cildinizi temizleyip 
tonikledikten sonra 

yüze, boyna ve dekolte 
bölgesine uygulayın. 

Cilt tipine uygun 
bakım kremi ile 

tamamlayın.

HER CİLT 
TİPİNE 

UYGUNDUR

Kolajen
Cildinizin



%20 İndirim

LR COLOURS Krem Fondöten

30 ml

10060 – 1 Light Sand
10060 – 2 Medium Sand 
10060 – 3 Light Caramel

l  Sonbahar aylarında hafif tonlarda yaz 
makyajınızı yapmayı unutmayın! LR COLOURS 
Krem Fondöten ile her ortamda kendinizi özel 
hissedebileceksiniz.
l  LR COLOURS Krem Fondöten üç 
farklı renk tonuyla uzun süre kalıcılık 
sağlar, cilt düzensizliklerini giderir.

94,90 TL
75,90 TL

Fiyatı
İndirimli fiyatı sadece

GÜZELLİĞİNİZE GÜZELLİK KATIN
UZMAN İPUCU: 

Mevcut fondöten 
tonlarından hiçbiri 
cildinizin rengine 

uymuyorsa doğrudan 
elinizin üzerinde iki 

rengi birbiriyle 
karıştırın.

%20 İndirim

LR COLOURS Yağ İçermeyen Fondöten

30 ml

10061 – 207 Light Sand
10061 – 202 Medium Sand
10061 – 203 Light Caramel

l  LR COLOURS Yağ İçermeyen Fondöten kremsi dokuya, mat 
sonuca ve yüksek kapatıcılık etkisine sahiptir.
l Nemlendirici içerik maddeleri cildin doğal katmanını korur. 
Özellikle yağlı ile normal arası ciltler için uygundur. Cilt 
düzensizliklerini giderir ve nemlendirir.

94,90 TL
75,90 TL

Fiyatı
İndirimli fiyatı sadece

CİLT DÜZENSİZLİKLERİNİ GİDERİR

MAT 
SONUÇ

Orta 
kapatıcılık 

etkisi

Nemlendirici 
etki

Nemlendirici 
etki

MAT 
SONUÇ

Işık 
yansıtıcı 

pigmentler

Yüksek 
kapatıcılık 

etkisi
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%20 İndirim

LR COLOURS Liquid Eyeliner
2,5 ml 10005-1 Absolute Black

l  LR COLOURS Liquid Eyeliner koyu siyah formülü sayesinde göz 
şeklini hızlıca belirginleştirir. Güçlü pigmentli formüle sahiptir. 
Ufalanma veya topaklama yapmaz.

59,90 TL
47,90 TL

Fiyatı
İndirimli fiyatı sadece

DERİN BAKIŞLAR İÇİN

%20 İndirim

LR COLOURS Oje Çıkarıcı Kutu
100 ml 10094

l  Oje çıkarıcı kutu ile ojeleriniz kolayca ve zahmetsizce 
temizlenir. Asetonsuz bileşimi tırnakları korur ve doğal 
kayısı yağı ek olarak bakım yapar ve tırnağa yağ sağlar.

64,90 TL
51,90 TL

Fiyatı
İndirimli fiyatı sadece

ASETONSUZ BİLEŞİM

Her cilt 
tipine 

uygundur.

Akrilik veya jel 

tırnaklar için 

de uygundur.

En zorlu koyu 
renk ojeleri bile 

kalıntısız bir 
biçimde çıkarır.

%21 İndirim

LR COLOURS Yüz Temizleme Köpüğü
150 ml 10377

l  Cildinizi temizlemeyi unutmayın! Sabah ve akşam bir rutin olarak 
yüzünüzü mutlaka temizlemelisiniz!
l  LR COLOURS Yüz Temizleme Köpüğü cildi derinlemesine 
temizler ve yumuşacık yapar. Böylece cilt makyaj kalıntılarından ve 
havadaki tozdan arınır. Cildiniz nefes alır ve bir sonraki bakıma 
hazır hale gelir. Kremsi yapıya sahip hafif köpük, cildinizi temizler 
ve makyajı çıkarır. Cildin kurumasını ve gerilmesini önler.

47,90 TL
37,90 TL

Fiyatı
İndirimli fiyatı sadece

YUMUŞAK TEMİZLEME

Keçe ucuyla 
kolay ve 
pratik 

uygulama

Lens 
kullanıcıları 

için de 
uygundur.

Provitamin 
B5 ile nem 

desteği

Yüz toniği 
ve nemlendirici 
kremlerinizle 

birlikte kullanarak 
optimum etkiye 

ulaşın.



11115

LR DELUXE Makyaj Astarı
30 ml

l  LR DELUXE Makyaj Astarı ciltteki pürüzleri ve genişlemiş 
gözenekleri gizler. Tek başına ya da daha uzun süreli 
makyaj kalıcılığı için diğer cilt makyajı ürünlerinin altına 
kullanılabilir. Şeftali renginde doku ve etki pigmentleri ışığı 
yansıtır ve cilde böylece doğal bir ışık verir.

116,90 TL
92,90 TL

Fiyatı
İndirimli fiyatı sadece

DAHA FAZLA KALICILIK İÇİN

%21 İndirim

Gün boyunca gözler 
üzerinizde olsun

Her cilt 
tipine 
uygun

Tüm cilt 
tonlarıyla 
uyumlu

Daha 
fazla 

kalıcılık 
için
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11190

LR DELUXE Göz Makyajı Temizleyici
125 ml

l  LR DELUXE Göz Makyajı Temizleyici, iki farklı fazı sayesinde 
hassas göz bölgesindeki suya dayanıklı makyajı kolayca çıkarır. 
Kullanmadan önce mutlaka çalkalamayı unutmayın.

94,90 TL
75,90 TL

Fiyatı
İndirimli fiyatı sadece

PARLAK VE TAZE BİR CİLT!

%20 İndirim

Göz makyajınızı 
kolayca çıkarın

Göz 
makyajınızı 

kolayca 
çıkarın!

Suya
dayanıklı ve 
inatçı göz 

makyajını hassas 
bir şekilde 

çıkartır.

Ciltte 
yağlı bir 
katman 

bırakmaz.
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LR DELUXE 
Activating Lash Serum
5,5 ml

l  LR DELUXE Activating Lash Serum sadece 6 
haftada* %35’e kadar daha uzun kirpiklere sahip 
olmanızı sağlar. Etkisi kanıtlanmış** içeriği ile 
kirpikleriniz daha sıkı ve uzun bir hal alır.
l Kirpiklerinizi iyice temizledikten sonra sabah ve 
akşam üst ve alt kirpik sırasına uygulayın. Bir fırça 
darbesi yeterlidir, ince fırçası hassas uygulama 
sağlar.

169,90 TL
135,90 TL

Fiyatı
İndirimli fiyatı sadece

6 HAFTADA UZUN KİRPİKLER

%20 İndirim

Daha uzun 
kirpikler!

*6 hafta sonra maksimum kirpik uzunluğu: %35’e kadar daha uzun 
kirpikler **Bilimsel araştırma saygın ve tanınmış bir kurum olan 
Institut Dermatest GmbH tarafından gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılar: 20 kadın. Kullanım: Her gün iki defa üst kirpik diplerine 
uygulama sonucu. Kullanım süresi: 12 hafta (ara sonuç 6 hafta).

Kafein ve 
gerekli amino asitler 

kirpik uzamasını 
tetikler.**

** Cilde uyumluluğu oftalmolojik 
olarak DermaConsult 

tarafından test edilmiştir.

Kırmızı yonca 
ekstresi ve kendine 
özgü bir peptitten 

oluşan kombinasyon 
daha uzun ve daha 

güçlü kirpikler sağlar.*
* 20 kadın ile 12 haftanın 

üzerinde yapılan Dermatest 
araştırması.

Provitamin 
B5 ve Biotin Peptiti 
kirpik yoğunluğunu 
maksimize eder.*
* 20 kadın ile 12 haftanın 

üzerinde yapılan Dermatest 
araştırması
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11188

LR DELUXE Fantastic Mascara
10 ml

l  En güzel gözlere LR DELUXE Fantastic Mascara ile sahip olabilirsiniz! 
Gözlerinizi ortaya çıkarın ve bakışlarınıza derinlik kazandırın.
l  Fantastic Mascara kirpikleri uzatır, kaldırır ve birbirinden ayırır. Dalga şeklindeki 
fırça yapısı her bir kirpiği ayrı ayrı yakalar, hacimli koyu siyah bir renk sonucu 
sağlar. 3 boyutlu kirpik etkisi ile kirpikleriniz daha kalın, uzun ve belirgin bir hal alır. 
l  Topaklanmadan veya bulaşmadan uygulanabilir.

119,90 TL
95,90 TL

Fiyatı
İndirimli fiyatı sadece

%20 İndirim

E tkileyici

LR COLOURS 
Liquid Eyeliner 
Absolute Black 
ile görünümü 
tamamlayın.

Lens 
kullananlar 

için de 
uygundur.

BAKIŞLARINIZI 
ORTAYA 

ÇIKARIN!

bakışlar

Rahatlıkla 
birkaç defa 

tekrarlayabilirsiniz, 
çünkü her uygulamada 

Fantastic Mascara 
daha fazla renk, 

hacim ve belirginlik 
sağlar.




