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Gel de băut Aloe Vera – un produs cu o varietate de utilizări

www.topsuplimente.ro

Gel de băut
Aloe Vera
ELIXIRUL VIEȚII
Gelul pur din frunzele de Aloe Vera te ajută să te bucuri de viaţă la maxim,
deoarece protejează, regenerează și activează organismul.1-4

• EXPERTUL TĂU ÎN METABOLISM:
Gelul de băut Aloe Vera stimulează metabolismul.1

LR ÎNSEAMNĂ
CALITATE +
COMPETENŢĂ
UNIC
Numai Gelurile de băut LR Aloe Vera sunt distinse cu siglele de
calitate ale SGS Institut Fresenius şi IASC pentru:
Produse de înaltă calitate: din frunze de Aloe Vera
Prelucrare delicată
Standarde de producție ridicate

• PROTEJEAZĂ:
Gelul de băut Aloe Vera sprijină sistemul imunitar.2
• REGENEREAZĂ:
Gelul de băut Aloe Vera sprijină procesele de regenerare ale
organismului.3,4
• SURSA TA DE ENERGIE:
Gelul de băut Aloe Vera furnizează nutrimente esențiale
pentru mai multă energie și vitalitate.1

Aloe Vera

Pentru noi, calitatea este pe primul
loc. De la cultivare şi până la
produsul finit, la LR totul este supus
controalelor stricte. Acest aspect
este confirmat şi prin certificatele de
calitate acordate de către
SGS Institut Fresenius.

EXPERIENȚĂ ÎNDELUNGATĂ
LR este expert în Aloe Vera de mai bine de 18 ani, „Made in Germany“
Producţie internă, într-unul dintre cele mai moderne centre din Germania
Controale de calitate interne standardizate
Colaborare cu experţi de renume din domeniu

NU DOAR SĂNĂTOASE, CI ŞI GUSTOASE

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care te
poţi baza 100%.

Datorită ingredientelor naturale rezultă diversitatea de gusturi a
gelurilor de băut LR LIFETAKT Aloe Vera:
Tradițional cu miere – cu gust natural, plăcut de miere
Immune Plus – o notă ușoară de ghimbir
Gust de piersici
Intense Sivera – cu o notă sănătoasă, naturală de urzică
Active Freedom – cu gust natural de portocale
Gel de băut Aloe Vera Açaí Pro Summer

Ingrediente cu efecte
dovedite științific

+SELENIU

+MIERE

+GHIMBIR

+LĂMÂIE

+ZINC

+VITAMINA C

Gelurile de băut LR Aloe Vera sunt adevăraţi specialişti în sănătate prin acest PLUS de
ingrediente cu efecte dovedite științific care te ajută în diferite situații.

Vitamina C din gelurile de băut LR Aloe Vera contribuie la un metabolism energetic normal.
Vitamina C din gelurile de băut LR Aloe Vera contribuie la o funcționare normală a sistemului imunitar.
Vitamina C din gelurile de băut LR Aloe Vera contribuie la reducerea oboselii și epuizării.
4
Vitamina C din gelurile de băut LR Aloe Vera contribuie la regenerarea formei reduse a vitaminei E.
1
2
3

Gelurile de băut Aloe Vera LR
LIFETAKT sunt incluse în lista
Kölner Liste®. Lista Kölner
Liste® publică produse cu risc
minim de dopaj.
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CLASIC, CU MIERE

BAZA SĂNĂTĂŢII

Supliment
de vitamine

Pur natural

PENTRU
IMUNITATEA TA
ȘTIAȚI CĂ?
Mierea din polenul florilor
conține enzime, substanțe
bioactive și antioxidanți.

HEALTH

BOOSTER

CU

90%

GEL DE
ALOE VERA

SPECIALISTUL PENTRU
SĂNĂTATEA TA

SET PENTRU O LUNĂ

ȘTIAȚI CĂ?
Gustul ușor iute, natural al
ghimbirului, în combinație cu
o lămâie răcoritoare cu miere
dulce, reprezintă o adevărată
experienţă a gustului.

IMMUNE

POWER

1. NUTRIŢIE: oferă nutrimente importante
pentru sănătate şi îmbunătăţeşte
absorbţia lor în organism1
2. PROTECŢIE: sprijină reînnoirea celulelor
şi sistemul tău imunitar2
3. METABOLISM: îmbunătăţeşte
metabolismul energetic şi ajută la
eliminarea toxinelor din organism3
NATURAL: 90% gel pur de Aloe Vera,
fără aloină**
+ ÎMBOGĂȚIT: cu miere și vitamina C

Gel de băut Aloe Vera
cu Miere
Set de 3
80743 | 3 x 1000 ml

364,90 RON

(121,63 RON per 1000 ml)

SPECIALISTUL TĂU PENTRU
SISTEMUL IMUNITAR
1. SPRIJINĂ: întăreşte celulele imunitare1
2. ACTIVARE: activează producţia de noi
celule imunitare1,2
3. STIMULARE: ajută sistemul imunitar
să reacţioneze rapid1
NATURAL: cu 85% gel de Aloe Vera,
fără aloină**
+ UNIC: îmbogățit cu ghimbir, lămâie și
miere, precum și cu vitamina C, zinc și
seleniu.

Recomandare de consum:
Zilnic: 3 x 30ml

Recomandare de consum:
Zilnic: 3 x 30 ml

Gel de băut Aloe Vera
cu Miere*

Gel de băut Aloe Vera
Immune Plus*

80700 | 1000 ml

81000 | 1000 ml

133,50 RON

Vitamina C crește asimilarea fierului.
Vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar.
Vitamina C contribuie la un metabolism energetic normal.
* Suplimentele nutritive nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos
1
2
3

153,90 RON

CU

85%

GEL DE
ALOE VERA

SET PENTRU O LUNĂ

Gel de băut Aloe Vera
Immune Plus
Set de 3
81003 | 3 x 1000 ml

422,50 RON

(140,83 RON per 1000 ml)

1
Vitamina C, zincul și seleniul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar.
2
Zincul deține o funcție în procesul de diviziune celulară.
* Suplimentele nutritive nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos

L R L I FE TAKT | G E LURI DE BĂUT | 17

Conturarea
corpului

Putere
şi energie

PENTRU SILUETA TA

LA ORICE VÂRSTĂ

BAZA SĂNĂTĂŢII
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CU

98%

GEL DE
ALOE VERA

ȘTIAȚI CĂ?
Varianta fără zahăr, cu aport
redus de calorii, cu gust de
piersici este produsul perfect
pentru cei atenți cu silueta lor.

ȘTIAȚI CĂ?
Mișcarea ajută la reducerea
stresului și la echilibrarea
nivelului glicemiei și de
grăsimi din sânge.

CU

88%

GEL DE
ALOE VERA

BODY

SHAPE

SET PENTRU O LUNĂ
SPECIALISTUL SILUETEI TALE
1. DIETETIC: fără zahăr, perfect pentru
siluetă și sănătos1,2
2. STIMULATOR: susține metabolismul
energetic2
3. REVITALIZANT: METABOLISMUL
ENERGETIC ESTE ÎMBUNĂTĂȚIT2

Gel de băut Aloe Vera
cu piersică
Set de 3
80783 | 3 x 1000 ml

364,90 RON

NATURAL: cu 98% gel de Aloe Vera, fără
aloină**
+ ÎMBOGĂȚIT: cu vitamina C fără adaos
de zahăr3

(121,63 RON per 1000 ml)

Recomandare de consum:
Zilnic: 3 x 30 ml

80750 | 1000 ml

SPECIALISTUL PENTRU
APARATUL LOCOMOTOR

SET PENTRU O LUNĂ

1. MOBILITATE: sprijină menţinerea în
stare normală a cartilajelor3
2. STABILITATE: sprijină menţinerea în
stare normală a oaselor3
3. ENERGIE: sprijină metabolismul
energetic şi ajută la reducerea oboselii1,4

Gel de băut Aloe Vera
Active Freedom
Set de 3
80883 | 3 x 1000 ml

422,50 RON

NATURAL: cu 88% gel de Aloe Vera, fără
aloină**
+ ÎMBOGĂȚIT: cu vitamina C, E, colagen,
sulfat de glucosamină, sulfat de
condroitină

(140,83 RON per 1000 ml)

Recomandare de consum:
Zilnic: 3 x 30 ml

Gel de băut Aloe Vera
cu piersică*

133,50 RON

MOVE

SUPPORT

Vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar.
2
Vitamina C contribuie la un metabolism energetic normal.
3
Aloe Vera conține în mod natural zahăr.
* Suplimentele nutritive nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos
1

Gel de băut Aloe Vera
Active Freedom*
80850 | 1000 ml

153,90 RON

Vitamina C contribuie la un metabolism energetic normal.
Vitamina C contribuie la formarea normală de colagen pentru o funcționare normală a cartilajelor.
Vitamina C contribuie la formarea normală de colagen pentru o funcționare normală a oaselor.
4
Vitamina C contribuie la reducerea oboselii și epuizării.
* Suplimentele nutritive nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos
1
2
3
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TOT CEEA CE
ESTE MAI BUN

BAZA SĂNĂTĂŢII

Protecție și
energie

Pentru inimă

ÎN ZILELE ÎNSORITE

ȘTIAȚI CĂ?
Frunzele de urzică au un conținut
ridicat de siliciu natural și vitamina C.
ȘTIAI CĂ?
Boabele de Açai sunt
cunoscute pentru
proporția foarte mare de
antioxidanți și numeroase
vitamine și minerale.

CU

85%

ALOE VERA

CU

90%

GEL DE
ALOE VERA

HEART

VITALITY

SPECIALISTUL TĂU PENTRU
VITALITATE

SET PENTRU O LUNĂ

1. STABILIZEAZĂ: sprijină funcționarea
normală a vaselor de sânge1
2. HRĂNEŞTE: asigură vitamina C și
susține absorbția fierului.2
3. PROTEJEAZĂ: celulele sunt protejate
împotriva stresului oxidativ3

Gel de băut Aloe Vera
Intense Sivera
Set de 3
80823 | 3 x 1000 ml

422,50 RON

NATURAL: cu 90% gel pur de Aloe Vera şi
extract de urzică, fără aloină**
+ ÎMBOGĂŢIT: cu vitamina C

(140,83 RON per 1000 ml)

SUN

VIBES

SPECIALISTUL PENTRU ZILELE
ÎNSORITE – TOT TIMPUL ANULUI

SET PENTRU O LUNĂ

1. ECHILIBRUL ELECTROLITIC: Asigură un
echilibru electrolitic și un metabolism
energetic echilibrat.1
2. PROTECŢIE SOLARĂ: Sprijină protecţia
solară proprie corpului şi contribuie la un
aspect natural, văratic, al pielii2.
3. PROTECŢIE IMUNITARĂ: un sprijin ideal în
sezonul călătoriilor3.

Gel de băut Aloe Vera
Açaí Pro Summer
Set de 3
81103 | 3 x 1000 ml

422,50 RON

NATURAL: 85% gel pur de aloe vera
+ ÎMBOGĂȚIT: cu açai, coacăze, fructe de
pădure, miere, vitamina C, zinc, magneziu și
cupru

(140,83 RON per 1000 ml)

Recomandare de consum:
Zilnic: 3 x 30 ml
Recomandare de consum:
• Zilnic: 3 x 30 ml

Gel de băut Aloe Vera
Intense Sivera*
80800 | 1000 ml

153,90 RON

Gel de băut Aloe Vera
Açaí Pro Summer*
1

81100 | 1000 ml

1

2

153,90 RON

2

Vitamina C contribuie la formarea normală de colagen pentru o funcționare normală a
vaselor de sânge.
Vitamina C crește absorbția fierului.
3
Aloe Vera conține în mod natural zahăr.
* Suplimentele nutritive nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos

Vitamina C contribuie la un metabolism normal, zincul contribuie la un metabolism normal
al vitaminei A. Magneziul contribuie la echilibrul electrolitic.
Cuprul și zincul ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ, zincul ajută la menținerea în
stare normală a pielii. Cuprul contribuie la o pigmentare normalăa pielii.
3
Zincul, vitamina C și cuprul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar.
*
Suplimentele nutritive nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.
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ȘTIAȚI CĂ?
Acidul gras omega-3 DHA
reprezintă 30% din toți acizii grași
din creier și 60% din retina ochilor.

Baza
PENTRU SĂNĂTATE

"Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care te
poţi baza 100%.

APORTUL NECESAR DE VITAMINE
ÎNTR-O SINGURĂ LINGURIŢĂ
• Amestec valoros de vitamine și fitonutrienți bioactivi.
• 10 vitamine într-o singură linguriță: B1,B2, B3, B5, B6,
B7, B9, B12, D,E
• Obţinut din 21 de concentrate de fructe şi legume
• Potrivit pentru sistemul imunitar1

ȘTIAȚI CĂ?
Vitaminele sunt elementele
de bază ale sănătății noastre,
esențiale pentru corpul nostru.
Acest lucru se reflectă în
termenul „Vita”, care provine din
latină și înseamnă „viață”.

FĂRĂ CONSERVANȚI

EXPERTUL PENTRU SĂNĂTATEA INIMII

PENTRU ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC

• Sprijină inima2 și funcțiile creierului3 și menține
vederea în limite normale4
• Amestec valoros de acizi grași Omega-3-EPA
și DHA și beta-glucani
• 1260 mg acizi grași Omega-3: 630 mg EPA,
420 mg DHA

• Redă echilibrul acido-bazic al organismului3
• Conţine minerale și oligoelemente necesare, precum
magneziu, calciu, cupru, crom și altele.
• Oferă un amestec valoros de citrați și carbonați pentru
acidoza acută, precum și pentru reglarea permanentă a
raportului dintre acizi și baze

FĂRĂ COLORANŢI
ARTIFICIALI

FĂRĂ LACTOZĂ

VEGAN

Recomandare de consum:
• zilnic 1 x 5 ml (o linguriță)

Recomandare de consum:
• Zilnic 3 x 1 capsulă

Recomandare de consum:
• Zilnic 3 x 4 tablete

Vita Active Fructe roşii*

Super Omega capsule*

Pro Balance Tablete*

80301 | 150 ml

80338 | 60 capsule / 99,3 g

80102 | 360 Tablete / 252 g

94,90 RON

143,50 RON

121,50 RON

(63,27 RON per 100 ml)
Tiamina şi Vitamina B12 contribuie la un metabolism energetic normal şi la o funcţie psihică normală. Tiamina contribuie la funcţionarea normală a sistemului nervos şi la o funcţie cardiacă normală. Vitamina D şi vitamina B6 contribuie la
funcţionarea normală a sistemului imunitar. Vitamina B12 contribuie la diviziunea celulară.
* Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.

(144,51 RON per 100 g)

1

2
3
5

EPA şi DHA sprijină funcţionarea normală a inimii. Pentru acest lucru este necesar aportul zilnic de minim 250 mg EPA şi DHA.
DHA contribuie la menținerea funcției normale a creierului. 4 DHA contribuie la menținerea vederii în limite normale.
Magneziul din Pro Balance contribuie la metabolismul energetic normal și la echilibrul electrolitic.

(48,21 RON per 100 g)
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Mai multă
putere
ÎN FIECARE ZI
„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care
te poţi baza 100%.

Pentru noi, calitatea este pe primul
loc. De la cultivare şi până la
produsul finit, la LR totul este supus
controalelor stricte. Acest aspect
este confirmat şi prin certificatele de
calitate acordate de către SGS Institut
Fresenius.
ȘTIAȚI CĂ?

Mind Master din gama LR
LIFETAKT se găseşte în lista
Kölner Liste® care cuprinde
produse cu efect minim de
dopaj.

BREVET
ÎNREGISTRAT**

BCAA semnifică aminoacizi cu catena
ramificată. Aceștia sunt trei dintre aminoacizii
esențiali organismului:
leucina, izoleucina și valina.

MAI CONCENTRAT ȘI PUTERNIC
CU MIND MASTER
1. Energie pe termen lung¹ odată cu un consum regulat:
mai multă performanță mentală și fizică1, 3 datorită
vitaminelor B și fierului4
2. Protecţie împotriva stresului oxidativ2
3. Acoperă 100% din necesarul zilnic de vitamina E, iar
gelul de Aloe Vera contribuie la o stare generală de bine
Ingredinte speciale:
Suc de struguri din concentrat, extract din ceai verde,
L-carnitină, coenzima Q10, Aloe Vera

80935 | 5 x 500 ml

284,90 RON

(113,96 RON per 1000 ml)

Rupe
capătul
plicului

Mind Master
Formula Green*

3

Mai multă energie
pentru minte şi corp

FĂRĂ GLUTEN

FĂRĂ CONCENTRAȚI
SINTETICI

Mind Master Extreme
Performance Powder

80900 | 500 ml

80950 | 500 ml

80980 | 35 g / 14 plicuri a 2,5 g

63,50 RON

126,90 RON

(127,00 RON per 1000 ml)

(362,57 RON per 100 g)

(127,00 RON per 1000 ml)
Cofeina din Guarana ajută la creșterea atenției și concentrării. Cofeina din Guarana contribuie la creștere rezistenței.
2
Vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și epuizării.
3
Tiamina, vitamina B6 și vitamina B12 contribuie la o funcție psihică normală.
4
Vitamina C contribuie la un metabolism energetic normal.
5
Vitamina E, vitamina C și seleniul din Mind Master Extreme contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
6
Vitamina D contribuie la menținerea unei funcții musculare normale.
* Suplimentele nutritive nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.

FĂRĂ ZAHĂR

Recomandare de consum:
• O dată pe zi, toarnă conţinutul plicului pe limbă şi lasă să
se topească uşor

63,50 RON

Vitamina B12 contribuie la metabolismul energetic normal și la funcționarea normală a sistemului nervos. Vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și epuizării.
Vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
Tiamina și vitamina B12 contibuie la funcția psihică normală.
4
Fierul contribuie la metabolismul energetic normal și la scăderea oboselii și epuizării.
* Suplimentele nutritive nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.
** Brevet înregistrat în Germania. Nr. brevet: DE 10 2013 205 049 A1
2

Consumă
fără apă

Formula Red*

1

1

1. Energie pentru minte:
1. Un plus rapid de energie1,2,4
2. Sporeşte puterea de atenţie şi concentrare1,2,3
3. Îmbunătățește funcția psihică şi cognitivă1,3
2. Impuls de energie pentru corp:
1. Pentru o mai bună rezistență și performanță1,4
2. Susține regenerarea masei musculare1,2,4
3. Amestecul eficace de antioxidanţi funcţionează ca
protecţie împotriva stresului oxidativ
Ingrediente speciale: Ceai verde, guarana,
coenzima Q10, BCAA

FĂRĂ LACTOZĂ

Recomandare de consum:
• Zilnic 1 x 80 ml

Mind Master – Set de 5
(la alegere Formula
Green / Formula Red)

IMPULS DE ENERGIE
PENTRU CORP1,2,4,5,6 ȘI MINTE3,5
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Somn ușor!
ODIHNA DIN TIMPUL
SOMNULUI
Noaptea te preocupă nivelul de încărcare al
bateriei smartphone-ului tău, dar nu reușești
să îţi încarci propriile baterii? Adesea nu poți
să adormi, ai probleme cu somnul sau
dimineața te simți complet obosit și epuizat?
Pentru 78% din populație se întâmplă la fel.

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care te
poţi baza 100%.

BĂUTURĂ PENTRU UN SOMN PROFUND ŞI
ODIHNITOR1, 2, 3, 4
EFECTUL TRIPLU ajută ritmul de somn al
organismului.1,2,3
1. Adormi rapid prin relaxarea completă
2. Dormi profund prin îmbunătăţirea calităţii somnului
3. Te trezeşti odihnit datorită regenerării optime din
timpul somnului
Ingrediente:
Șofran, Hamei, Aloe Vera, L-Tryptopfan

De la relaxare la somn
Vitaminele din LR LIFETAKT Night Master
asigură un somn odihnitor pe termen
lung, pe cale naturală, dacă se
administrează în mod regulat.
EFECTUL TRIPLU sprijină procesele
proprii ale organismului în somn.1,2,3

Pentru un somn relaxant, de mare ajutor
este magneziul din LR LIFETAKT Night
Master, precum și alte vitamine valoroase
care sprijină procesele proprii ale
organismului.3 Astfel, un sistem nervos
echilibrat va favoriza somnul odihnitor, în
timp ce magneziul va asigura regenerarea
musculară4.

Regenerarea în timpul somnului este
esențială: oamenii procesează informații,
impresii și stimuli în timpul somnului.
Organismul eliberează hormonii de
creștere, stimulând mecanismele de
regenerare.5 De asemenea, şi sistemul
imunitar se poate regenera datorită unui
somn sănătos.

FĂRĂ LACTOZĂ

FĂRĂ ZAHĂR

FĂRĂ GLUTEN

81110 | 30 x 3,7 g

348,50 RON

(313,96 RON per 100 ml)

Susținerea regenerării pielii și a mușchilor pe
timp de noapte
Pentru o senzaţie plăcută de cald și relaxare
fizică, poţi folosi Loţiunea termică relaxantă LR
Aloe Via.
Pentru regenerarea și îngrijirea tenului pe timp
de noapte, foloseşte LR ZEITGARD Sleeping
Mask (mască nutritivă de noapte).

Aloe Via
Loţiune termică
relaxantă

Mască
nutritivă de
noapte

20603 | 100 ml

71011 | 50 ml

83,50 RON

111,50 RON

Vitaminele tiamină, niacină, B6, B12 și magneziu contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la un metabolism energetic normal.
* Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.
1

Magneziul contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la funcționarea normală a mușchilor.

AROME NATURALE

Recomandare de consum:
• Se dizolvă conținutul unui pliculeţ în 100 ml de apă și se
bea cu 30 de minute înainte de culcare
• Poate fi băut și după ce te speli pe dinți

Night Master*

1

VEGAN

(223,00 RON per 100 ml)
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Pentru inimă

SPECIALIŞTI
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ȘTIAȚI CĂ?
Ciuperca Reishi face parte din cultura Orientului
Îndepărtat de mii de ani. Proprietățile ei
benefice sunt apreciate și în prezent.

DOAR CEEA CE
ESTE MAI BUN

Tot ce e mai bun pentru inimă
Pro Balance oferă corpului minerale de bază
valoroase și oligoelemente pentru echilibrul
interior.10

Pro Balance tablete

CU

90%

80102 | 360 tablete

121,50 RON

GEL DE
ALOE VERA

(43,61 RON per 100 g)

SPECIALISTUL TĂU PENTRU VITALITATE

EXPERTUL PENTRU SĂNĂTATEA INIMII

”CIUPERCA NEMURIRII”

1. STABILIZEAZĂ: sprijină sănătatea vaselor sanguine şi
optimizează circulaţia sanguină1
2. HRĂNEŞTE: furnizează organismului vitamina C şi
susţine absorbţia fierului2
3. PROTEJEAZĂ: celulele împotriva stresului oxidativ3
NATURAL: cu 90% gel pur de Aloe Vera și extract de
urzică
+ ÎMBOGĂŢIT: cu vitamina C

• Sprijină inima2 și funcțiile creierului3 și menține
vederea în limite normale4
• Amestec valoros de acizi grași Omega-3-EPA
și DHA și beta-glucani
• 1260 mg acizi grași Omega-3: 630 mg EPA,
420 mg DHA

• Susține funcționarea vaselor sanguine contribuind la
formarea normală a colagenului5
• Susține metabolismul energetic6și protejează celulele
împotriva stresului oxidativ7

Recomandare de consum:
• Zilnic 3 x 30 ml
ȘTIAȚI CĂ?
Frunzele de urzică sunt cunoscute pentru faptul că au un conținut
ridicat de siliciu natural. Siliciul este un oligoelement important și
este esențial pentru organism. Urzica are și un conținut ridicat de
vitamina C, susținând funcția vaselor sanguine.

VEGAN

Recomandare de consum:
• Zilnic 3 x 1 capsulă

Aloe Vera Gel de băut
Intense Sivera*
80800 | 1000 ml

Super Omega capsule*

153,90 RON

Reishi Plus capsule*

80338 | 60 capsule / 99,3 g

80331 | 30 capsule / 15,2 g

143,50 RON

164,90 RON

(144,51 RON per 100 g)
Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru o funcție normală a vaselor sanguine.
Vitamin C crește procesul de absorbție a fierului.
Vitamina C contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
* Suplimentele nutritive nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.

Recomandare de consum:
• Zilnic 1 capsulă

(1.084,86 RON per 100 g)

1
2
3

EPA și DHA contribuie la funcționarea normală a inimii. Acest lucru necesită aportul de cel puțin 250 mg EPA și DHA pe zi. 5 DHA contribuie la menținerea funcției normale a creierului.
DHA contribuie la menținerea vederii în limite normale. 7 Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a vaselor de sânge, a oaselor, a cartilajelor, a pielii și a dinților.
Vitamina C contribuie la metabolizarea normală a energiei. 9 Vitamina C ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ și contribuie la reducerea oboselii și epuizării.
10
Magneziul ajută la reducerea oboselii și epuizării și contribuie la echilibrul electrolitic.

4

6
8

Starea
de bine

CONȚINUT RIDICAT DE BACTERII
INTESTINALE VALOROASE
Echilibrul natural al florei intestinale
are o influență majoră asupra stării
noastre de bine.

ÎNCEPE DIN
INTERIOR

12 TULPINI DE BACTERII
Pro 12 conține per capsulă, în
total, 1 miliard de bacterii. Acestea
se împart în 12 tulpini diferite de
bacterii.

PREBIOTICE
Prebioticele sunt fibre alimentare
care servesc ca sursă de hrană
pentru bacterii. Acestea asigură
reproducerea lor naturală.

CEAI CU EFECT BENEFIC
PENTRU O DIGESTIE UȘOARĂ

COMBATE SENZAŢIA DE FOAME CU
AJUTORUL FIBRELOR

SPRIJIN PENTRU O STARE GENERALĂ
DE BINE

• Combinație cu aport scăzut de calorii, din plante
valoroase
• Cu ceai verde, frunze de Mate, Lapacho, frunze de urzici,
ceai de rooibos, lemongrass şi rădăcină de lemn dulce
• Asigură aportul zilnic de lichide, mai ales în cadrul unei
diete

• Previne senzația intensă de foame¹
• Conținut ridicat de fibre din 3 surse diferite: pulbere de
roşcove (carob), pudra de guar și konjac
• Oferă senzația de saţietate fără aport caloric
• Completare perfectă a unei alimentații cu un aport scăzut
de calorii

• 1 miliard de bacterii într-o singură capsulă, din 12 tulpini
diferite de bacterii
• Fibrele asigură înmulțirea naturală a bacteriilor
• Micro-încapsulare patentată, care protejează mai eficient
conţinutul decât multe alte produse, astfel încât bacteriile
ajung în stare perfectă în intestin.

VEGAN
VEGAN

Recomandare de consum:
• 1-2 lingurițe pline de ceai se infuzează într-o cană de ceai
cu apă fierbinte, se lasă 5-7 minute și se strecoară
• zilnic, 3-4 căni

Recomandare de consum:
• Adaugă 2 măsuri pline în 200 ml de lapte degresat, fără
lactoză, sau de apă şi amestecă uşor până la omogenizare

Recomandare de consum:
• Zilnic 1 capsulă

Ceai de plante*

Fiber Boost
băutură cu fibre*

Pro 12
capsule*

80205 | 250 g

80630 | 210 g

80370 | 30 capsule / 15 g

94,90 RON

89,90 RON

143,50 RON

(37,96 RON per 100 g)
Cromul contribuie la un metabolism normal al macro-nutrimentelor și la menținerea nivelului normal al glicemiei.
* Suplimentele nutritive nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos
1

(42,80 RON per 100 g)

(956,66 RON per 100 g)
2
Vitamina C din gelurile de băut LR Aloe Vera contribuie la un metabolism energetic normal
** Brevet UE acordat. Nr. brevet: EP 2 228 067

Stimulator pentru metabolism
Alege gelul de băut preferat pentru a-ţi activa cu
adevărat metabolismul². Mai multe informații la
paginile 12-19.
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Echilibrul hormonal – atât de important

FORŢA FEMININĂ
LA SUPERLATIV
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Menopauză?

Menopauza – o nouă etapă
a vieții

NICIO PROBLEMĂ

Odată cu menopauza, pentru orice femeie începe o transformare.
Echilibrul hormonal și organismul se schimbă pe cale naturală.
Estrogenii, hormonii sexuali feminini, joacă un rol crucial în
numeroase procese ale corpului. Acestea nu sunt doar implicate în
controlul menstruației sau în sarcină, dar au și un efect asupra
metabolismului și formării osoase. Adesea se subestimează
influența acestora asupra oaselor. Estrogenul inhibă efectul
celulelor care degradează oasele, crește vascularizarea oaselor și
stimulează asimilarea calciului-elementul de bază al sistemului osos
și al dinților.
În timpul menopauzei, organismul feminin formează tot mai puțin
estrogen datorită transformării hormonale. Aportul de calciu,
vitamina D și magneziu este deosebit de important în această
perioadă, pentru a sprijini menținerea sănătoasă a oaselor. Se
recomandă și practicarea sportului, cât mai des cu putinţă.
Persoanele care fac sport în mod regulat, nu își exersează doar
mușchii, ci își asigură și stabilitatea oaselor. Deoarece oasele se
regenerează numai dacă sunt solicitate prin mișcare.

CAPSULE PENTRU SUSȚINEREA
ORGANISMULUI ÎN MENOPAUZĂ

ȘTIAȚI CĂ?
Estrogenul este unul dintre hormonii care reglează
temperatura internă. Odată cu fluctuația estrogenului și
transmiterea semnalelor este afectată. Vasele sanguine
se dilată și crește fluxul sanguin din piele. Acest
fenomen îl resimțiţi ca un bufeu de căldură.

RESTABILEȘTE ECHILIBRUL HORMONAL!
Măsuri pe care le poţi lua:

• Un ajutor optim pentru corp în timpul menopauzei1
• Asigură susținerea optimă în menopauză1
• Combinația valoroasă de ingrediente contribuie la
susținerea normală a oaselor2
• Conține izoflavone din trifoi roșu, vitamina D și calciu

FĂRĂ LACTOZĂ

Rezultat:

FĂRĂ GLUTEN

Recomandare de consum:
• zilnic: 3 x 1 capsulă

Woman Phyto capsule*
Alimentaţie

Liniște
emoțională

Mișcare

Energie

Sănătatea pielii și
a părului

80332 | 90 capsule / 46,8 g

Echilibru

126,90 RON

(271,15 RON per 100 g)
Calciul contribuie la un metabolism energetic normal și la o transmitere normală a semnalelor între celulele nervoase.
2
Vitamina D și calciul contribuie la menținerea sănătoasă a oaselor și dinților.
* Suplimentele nutritive nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos
1

ȘTIAȚI CĂ?
Fără proteine nu funcționează nimic. În organism, sunt o componentă
elementară pentru mușchi, ligamente și oase. Proteinele fac parte și din
sistemul imunitar și susţin metabolismul. Persoanele înaintate în vârstă au
nevoie de mai multe proteine, deoarece de-a lungul anilor, organismul
asimilează mai puține nutrimente din alimente.

Mobilitate
și vitalitate
LA ORICE VÂRSTĂ

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care te
poţi baza 100%.

CU

88%

GEL DE
ALOER VERA

MOVE

SUPPORT

SPECIALISTUL TĂU PENTRU APARATUL
LOCOMOTOR
1. MOBILITATE: sprijină menţinerea în stare normală a
cartilajelor1
2. PUTERE: sprijină menţinerea în stare normală a oaselor2
3. ENERGIE: sprijină metabolismul energetic şi ajută la
reducerea oboselii3
NATURAL: cu 88% gel pur de Aloe Vera
+ ÎMBOGĂŢIT: cu vitamina C, E, colagen, sulfat de
glucozamină, sulfat de condroitină

Gel de băut Aloe Vera
Active Freedom
Set de 3
80883 | 3 x 1000 ml

422,50 RON

(140,83 RON per 1000 ml)

SPRIJIN PENTRU APARATUL LOCOMOTOR

PENTRU UN APORT OPTIM DE PROTEINE

• Oferă organismului antioxidanți pentru protecție împotriva
radicalilor liberi 4
• Menține structura osoasă în limite normale și ajută la
formarea țesutului conjunctiv 5,6
• Sprijină funcția musculară 7
• Conține elementele de bază ale cartilajelor și articulațiilor,
sulfat de glucozamină și sulfat de condroitină

• Susţine menţinearea sănătoasă a oaselor9
• Ajută la refacerea ţesutului muscular8
• Oferă un aport suplimentar de proteine la bătrânețe10
• 80% proteină pură din 5 surse diferite de proteine
• 23% magneziu și 29% vitamina B6 per doza zilnică***

Recomandare de consum:
• amestecă zilnic o măsură (12,5 g) în 100 ml de apă sau
de lapte degresat
FĂRĂ
LACTOZĂ

Recomandare de consum:
• Zilnic: 3 x 30 ml

Gel de băut Aloe Vera
Active Freedom*
80850 | 1000 ml

153,90 RON

FĂRĂ
GLUTEN

Recomandare de consum:
• Zilnic 2 x 1 capsulă

Protein Power
Băutură proteică cu gust de vanilie*
80550 | 375 g

Active Freedom
capsule*
80190 | 60 capsule / 37,2 g

164,90 RON

(43,97 RON per 100 g)

144,50 RON

(388,44 RON per 100 g)
Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului, pentru o funcţionare normală a cartilajelor.
Vitamina C din Gelul de băut Aloe Vera Active Freedom contribuie la formarea normală a colagelului, pentru o
funcţionare normală a vaselor sanguine şi a oaselor.
3
Vitamina C contribuie la un metabolism energetic normal și contribuie la reducerea oboselii și a epuizării.
* Suplimentele nutritive nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos
1
2

Manganul și vitamina E ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ. 5 Manganul și vitamina D ajută la menținerea oaselor în limite normale. 6 Manganul contribuie la formarea normală a țesutului conjunctiv.
Vitamina D contribuie la menținerea funcției musculare normale. 8 Proteinele ajută la menținerea și creșterea masei musculare. 9 Proteinele contribuie la menținerea oaselor în limite normale.
Vitamina B6 contribuie la metabolismul normal al proteinelor și al glicogenului.
*** cantitatea de referință pentru aportul zilnic. Raportat la produsul dizolvat în 125 ml lapte.
4

7

10
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Bine pregătit

DE LA MATERIA PRIMĂ
LA PRODUSUL PREMIUM
1. Cele mai bune resurse
2. Procesare
3. Calitatea produsului
4. Testarea produselor se realizează în
Germania, produsele fiind supuse
unor controale riguroase

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care te
poţi baza 100%.

ÎN ORICE ANOTIMP

CU

85%

GEL DE
ALOE VERA

SPECIALISTUL SISTEMULUI TĂU IMUNITAR
1. ÎNTĂRIRE: sunt susținute celulele imunitare existente1
2. ACTIVARE: activează producţia de noi celule imunitare1,2
3. STIMULARE: ajută sistemul imunitar să reacţioneze
rapid1
NATURAL: cu 85% gel pur de Aloe Vera
+ UNIC: îmbogățit cu ghimbir, lămâie și miere, precum și
cu amplificatorii sistemului imunitar: vitamina C, zinc și
seleniu

TOT CE ESTE MAI BUN DIN NATURĂ
PENTRU ORGANISMUL TĂU

TOT CE ARE NEVOIE ORGANISMUL
PENTRU A SE SIMȚI BINE

• Pentru o stare generală de bine
• Se bea simplu: pentru consumul rapid, direct
• Conţine 100% colastră lichidă pură
• Calitate superioară: degresat, nu conține cazeină, este
nepasteurizat
• Menținerea beneficiilor ingredientelor prin procese de
fabricație la rece

• Capsule cu colastră, perfecte pentru administrarea pe
termen lung
• Din colastră pură de vacă
• Calitate superioară: degresat, prelucrat ușor
• 800 mg colastră pulbere per doza zilnică

FĂRĂ CONSERVANȚI

Recomandare de consum:
• Zilnic: 3 x 30 ml

Gel de băut Aloe Vera
Immune Plus*
81000 | 1000 ml

FĂRĂ COLORANȚI
ARTIFICIALI

FĂRĂ CONSERVANȚI

Recomandare de consum:
• Zilnic 8 ml

153,90 RON
Colostrum
Lichid
80361 | 125 ml

194,90 RON

(155,92 RON per 100 ml)
Vitamina C, zincul și seleniul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar.
Zincul are un rol în diviziunea celulară.
* Suplimentele nutritive nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos
1
2

Recomandare de consum:
• Zilnic 2 x 1 capsulă

Colostrum
Capsule*
80360 | 60 capsule / 30,9 g

237,50 RON

(630,74 RON per 100 g)
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Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe carete
poţi baza 100%.

CHIAR ŞI ATUNCI CÂND
VREMEA ESTE POSOMORÂTĂ

SPRAY RAPID PENTRU GÂT
• Sprijin pentru sistemul imunitar1
• În format practic pentru atunci când eşti pe drum
• Plăcut, cu gust proaspăt datorită mentolului și a mentei
• 86% extract de Cistus Incanus
• Îmbogățit cu vitamina C și vitamina E

SPECIALIŞTI

MEREU ÎN FORMĂ
ȘTIAȚI CĂ?
Cistus Incanus, denumit și cistus, este
un arbust care crește în solurile bogate
în magneziu din Europa de Sud. Este
planta cu cel mai bogat conținut de
polifenol din Europa. Proporția de
polifenol o depășește și pe cea din vinul
roșu sau din ceaiul verde.

SUSȚINEREA SISTEMULUI PROPRIU DE
APĂRARE A ORGANISMULUI

PENTRU PROTECȚIA ORGANISMULUI

• Sprijin pentru sistemul imunitar1
• 72% extract de Cistus Incanus
• Capsule îmbogățite cu vitamina C și zinc

• Un supliment cald și plăcut pentru susținerea sistemul tău
imunitar
• Din plante 100% naturale: 95% Cistus Incanus, 5% mentă

VEGAN
VEGAN

VEGAN

Recomandare de consum:
• Zilnic 3 x 3 pulverizări
• dozare ușoară prin pulverizare direct în gât

Cistus Incanus
Spray*

Recomandare de consum:
• Zilnic 2 x 1 capsulă

Recomandare de consum:
• Pentru a obţine o infuzie, adaugă o linguriţă plină de ceai
într-o cană, apoi toarnă apă fierbinte şi acoperă cana
pentru 8-10 minute.

Cistus Incanus
Capsule*

Ceai Cistus
Incanus*

80325 | 60 capsule / 33,5 g

80404 | 250 g

184,50 RON

78,90 RON

(550,74 RON per 100 g)

80326 | 30 ml

89,90 RON

(299,66 RON per 100 ml)
Vitamina C din spray-ul și capsulele Cistus Incanus contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar.
* Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.
1

(31,56 RON per 100 g)

www.topsuplimente.ro
DOZA PENTRU
FRUMUSEŢE

Frumusețea
VINE DIN INTERIOR
Tânără şi frumoasă? Fără intervenţii? Indiferent de
vârstă? Nu eşti singura care îşi doreşte aceste
lucruri – aspectul natural și sănătos al corpului
reprezintă idealul de frumusețe nr.1 în lume.

1. UN ASPECT TÂNĂR, CU
MAI PUŢINE RIDURI1

2. O PIELE SĂNĂTOASĂ,
FĂRĂ IRITAŢII1

LR LIFTETAKT 5in1 Beauty Elixir îţi oferă o soluție
simplă și unică, care activează profund procesele
de înfrumusețare și, în plus, protejează împotriva
principalelor cauze ale îmbătrânirii. Pentru
frumusețea naturală care se menţine.1- 5

3. UN CORP MAI FERM,
MAI PUŢINĂ CELULITĂ2

4. UN PĂR PUTERNIC ŞI
STRĂLUCITOR3
COMPLEX ACTIV

5. UNGHII PUTERNICE ŞI
SĂNĂTOASE4

Cu ajutorul Complexului Activ se stimulează procesele
de frumusețe și se combat aspectele de îmbătrânire1-5.
El reunește ingredientele cele mai cunoscute și
importante în concentrație maximă:
• 2,5 g peptide de colagen
• 50 mg acid hialuronic
• Cupru
• Zinc
• Conținut ridicat de 9 Vitamine: 100% vitamina E,
tiamină, riboflavină, niacină, B6, biotină, B12,
vitamina C per doza zilnică** și 75% vitamina A
per doza zilnică**

FRUMUSEŢE ŞI TINEREŢE
DIN CAP PÂNĂ ÎN PICIOARE
1. Aspect tânăr cu mai puţine riduri1
2. Piele sănătoasă1
3. Corp mai ferm2
4. Păr puternic şi strălucitor3
5. Unghii puternice şi sănătoase4

COMPLEX PREVENTIV

Complexul Preventiv protejează din interior împotriva
influenței factorilor mediului exterior și previne aspectele
de îmbătrânire. El reunește cele mai importante
ingrediente din natură:
• 20% gel de Aloe Vera
• Extract de portocale roșii
• Extract din afine
• Extract de rodiolă
• Extract de ceai verde

Efect unic datorită complexului inovativ dublu cu tot ce este mai bun din
știință și natură.

5in1
Beauty Elixir
81030 | 30 x 25 ml

FĂRĂ LACTOZĂ

FĂRĂ GLUTEN

FĂRĂ ZAHĂR

Recomandare de consum:
• Se bea zilnic 1 doză

FĂRĂ COLORANȚI
ARTIFICIALI

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care te
poţi baza 100%.

696,90 RON

(92,92 RON per 100 ml)

Biotina, zincul, vitamina A, riboflavina și niacina contribuie la păstrarea pielii normale. Cuprul contribuie la menținerea unei pigmentări normale a pielii. Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru o funcție normală a pielii.
Cuprul contribuie la menținerea țesutului conjunctiv normal.
Biotina și zincul contribuie la menținerea părului normal. Cuprul contribuie la menținerea unei pigmentări normale a părului.
4
Zincul contribuie la menținerea unghiilor normale.
5
Vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Tiamina contribuie la un metabolism energetic normal. Vitamina B6 și B12 contribuie la reducerea oboselii și epuizării.
**
cantitatea de referință pentru aportul zilnic
*
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.
1
2
3
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FRUMUSEŢE

www.topsuplimente.ro

Masculinitate
pură
1. MAI MULTĂ
ENERGIE1

ÎNTR-O SINGURĂ DOZĂ
Inovaţia LR LIFETAKT 5in1 Men’s Shot este
perfect adaptată nevoilor bărbaților. Conţine ingrediente
pline de energie, descoperite de știință și culese din natură.

2. PIELE
SĂNĂTOASĂ2

Soluția ta completă într-o singură doză pe zi. Pentru mai
multă energie, piele sănătoasă, păr bogat, mușchi definiţi și
potență îmbunătăţită.

3. PĂR
BOGAT3

4. MUŞCHI BINE
DEFINIŢI4

5. POTENŢĂ
ÎMBUNĂTĂŢITĂ5
COMPLEX ACTIV
Activează cele cinci procese de susţinere a masculinității
pure în corpul tău, cu un amestec inovator de ingrediente
active:
• Specialiștii în construcţia ţesuturilor,
cum ar fi colagenul și L-arginina
• 5 ingrediente minerale eficace cu rol în
stimulare, precum zincul, cuprul,
magneziul, manganul și seleniul
• 10 vitamine concentrate

COMPLEX PREVENTIV

O DOZĂ 5IN1 MEN'S SHOT PE ZI
ASIGURĂ PE TERMEN LUNG:
1 MAI MULTĂ ENERGIE: Activează energia și susține metabolismul energetic,
pentru mai multă putere în timpul zilei.1
2. PIELE SĂNĂTOASĂ: Fortifică structura pielii și previne apariţia ridurilor, cu
ajutorul nutrimentelor valoroase, cum ar fi biotina, zincul și cuprul.2
3. PĂR BOGAT: Hrăneşte şi întăreşte rădăcina firelor de păr cu ingrediente
eficace. Acţionează din interior asupra părului tău şi îi oferă mai multă
strălucire și densitate.3
4. MUŞCHI BINE DEFINIŢI: Susţine formarea proteinelor și, astfel, formarea şi
definirea mușchilor.4
5. POTENŢĂ ÎMBUNĂTĂŢITĂ: Sprijină formarea naturală a testosteronului și
stimulează masculinitatea.5
„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care te
poţi baza 100%.

Protejează și acționează preventiv, printr-o combinație
eficientă de ingrediente naturale:
• Extract de piper negru
• Cafeină din ceai verde
• Coacăze negre
• Portocală roşie

5in1
Men´s Shot

FĂRĂ LACTOZĂ

FĂRĂ GLUTEN

FĂRĂ ZAHĂR

Recomandare de consum:
• se bea zilnic 1 doză

81020 | 30 x 25 ml

696,90 RON

(92,92 RON per 100 g)

FĂRĂ COLORANȚI
ARTIFICIALI

Tiamina, vitamina B6, vitamina B12 și magneziul contribuie la un metabolism energetic normal. Vitamina B6, vitamina B12 și magneziul contribuie la reducerea oboselii și a epuizării.
Riboflavina, vitamina A, vitamina B2, niacina, biotina și zincul contribuie la menținerea pielii în stare normală. Vitamina C contribuie la formarea naturală a colagenului pentru o funcție normală a pielii.
Biotina și zincul contribuie la menținerea părului în stare normală.
4
Magneziul contribuie la o funcție musculară normală. Tiamina, vitamina B6, vitamina B12 și magneziul contribuie la un metabolism energetic normal.
5
Zincul contribuie la menținerea unui nivel normal al testosteronului în sânge. Seleniul contribuie la formarea normală a spermei. Zincul contribuie la o fertilitate normală și la o reproducție normală.
* Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.
1
2
3

O cale simplă către greutatea dorită – Informații utile

SLĂBEŞTE
SĂNĂTOS ŞI SUSTENABIL
ECHILIBRUL ESTE IMPORTANT
Slăbirea
eficientă
Pentru a scăpa de kilogramele în plus
este foarte important să respectăm
un principiu simplu: aportul de
calorii trebuie să fie mai redus decât
consumul. Astfel, apare o balanță
energetică negativă și vom slăbi. Dacă,
însă, balanța energetică este pozitivă,
adică dacă vom asimila mai multe
calorii decât va consuma organismul
nostru, greutatea va crește.

Body
Mission
PAS CU PAS CĂTRE
SILUETA DORITĂ
Vrei să arăţi bine şi să te simţi bine în corpul tău? Vrei să
scapi de micile imperfecţiuni sau chiar de ceva mai multe
kilograme? Nicio problemă!
Nu contează dacă vrei să slăbeşti mai mult sau doar
puţin. După concediul de maternitate, înainte de o nuntă
sau un alt eveniment important, o imagine nouă, plăcută,
a propriului corp reprezintă un start perfect într-o nouă
etapă de viaţă. Acum poţi planifica următorul concediu
chiar la malul mării!
LR LIFETAKT Body Mission te ajută să ajungi la
greutatea dorită1 cu un program simplu şi plăcut, de 28
de zile. Iată cum vei reuşi să atingi rezultatele propuse:

Ce importanță au
caloriile?
Caloriile sunt vitale pentru organismul
nostru. Pentru ca el să funcționeze și
să poți face față activităților cotidiene
cu energie, organismul tău are
nevoie de energie. Această energie o
asimilezi prin hrană. Fiecare aliment
are o compoziție diferită de macronutrimente care va asigura și un aport
energetic diferit. Această energie se
măsoară în calorii.

CORP SĂNĂTOS

www.topsuplimente.ro

Înlocuirea meselor:
cu Figu Active poţi ajunge la silueta dorită prin înlocuirea a două
dintre cele trei mese zilnice.1 Shake-urile, supele, cerealele şi
batoanele sunt o soluţie rapidă şi delicioasă pentru a asigura o
dietă echilibrată.
Suplimente pentru dietă:
Pro Balance şi Protein Power, două suplimente esenţiale
pentru dieta ta, îţi asigură substanţele nutritive necesare unei
diete sănătoase şi susţin procesul de dezvoltare a masei
musculare2,3. În plus, ceaiul de slăbit din plante contribuie la un
aport echilibrat de lichide, fără adaos de calorii.
Antrenorul online pentru dietă:
cu antrenorul tău personal de slăbit, o pagină online, ai acces
la planuri săptămânale, reţete delicioase, opţiuni pentru
monitorizarea greutăţii, filme cu exerciţii fizice şi multe altele.

BODY MISSION SET PENTRU 28 DE ZILE
Mese delicioase
2 x shake-uri Figu Active la alegere din următoarele variante:
Căpşuni-banane, Vanilie, Ciocolată sau Latte Macchiato
1 x supă Figu Active la alegere din următoarele variante:
de roşii, „Mediterranée”, de cartofi, „Auberge” sau cu legume şi curry, „India”
1 x cutie cu batoane Figu Active (6 buc.) la alegere din următoarele variante:
Gust de nuga, Iaurt cu căpşuni, sau Caramel crocant
1 x fulgi Figu Active cu merişoare crocante

Suplimente esenţiale pentru dietă
1 x tablete Pro Balance
1 x Ceai de plante
1 x Protein Power – Băutură proteică cu
gust de vanilie
1 x shaker LR
Antrenor personal de slăbit:
Acces la pagina online Body Mission, cu
reţete, planuri de nutriţie, exerciţii fizice, etc.

BODY MISSION
Set pentru 28 de zile
80434 |

918,50 RON

Controlul greutății: în cadrul unei alimentații cu nivel caloric redus, înlocuirea a două dintre mesele principale zilnice, printr-un astfel de înlocuitor, contribuie la reducerea greutății. Pentru a obține efectul menționat, este necesară înlocuirea zilnică a
două mese principale.
Magneziul din Pro Balance contribuie la un metabolism energetic normal.
3
Proteinele din Protein Power contribuie la menținerea și creșterea masei musculare și la menținerea oaselor normale.
1
2
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MINUNAT
DE CREMOS

O masă completă și nutritivă cu o combinație
echilibrată de nutrimente
Înlocuiește două mese pentru a slăbi și o masă pentru a
menține greutatea¹.
Mod de preparare:
Adaugă 3 linguri (32 g) în 250 ml lapte degresat, fără lactoză
(1,5% grăsime), amestecă și, gata, masa este servită!

DELICIOS ŞI UŞOR
Savurează din plin și slăbește: Shake-urile Figu
Active delicioase, cremoase te vor ajuta să slăbești
sau să îți menții greutatea¹ și îi vor asigura
organismului tău o combinație echilibrată de
nutrimente.

Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe carete
poţi baza 100%.

Scapă de kilogramele în plus cu ajutorul unei mese delicioase, cu puţine calorii.

VIS CREMOS
DE CIOCOLATĂ

ISPITĂ CU
CĂPȘUNI

• Conţinut ridicat de proteine
care ajută la menţinerea şi
creşterea masei musculare2
• Cu un amestec echilibrat de
vitamine și minerale
• Cu un conținut ridicat de fibre
din semințe de in și pudră de
tărâţe de psyllium

• Cu oligoelemente și proteine valoroase
• Cu un amestec echilibrat de vitamine și minerale
• Fără adaos de zahăr3

FĂRĂ LACTOZĂ

SURSĂ DE
OLIGOELEMENTE

CONȚINUT
RIDICAT
DE PROTEINE

Shake Figu Active
cu gust de Ciocolată

FĂRĂ
LACTOZĂ

SAVOARE CU GUST
DE CAFEA

FĂRĂ
GLUTEN

FĂRĂ ADAOS
DE ZAHĂR3

Shake-uri Figu Active
Căpşuni – banane

81130 | 512 g cutie

80201 | 450 g cutie

133,50 RON

Latte Macchiato

(260,74 RON per 1000 ml)

AROMĂ FINĂ
DE VANILIE

80203 | 450 g cutie

Vanilie
80280 | 450 g cutie

133,50 RON

(296,66 RON per 1000 g)

Înlocuirea uneia dintre mesele zilnice cu un înlocuitor de masă cu conţinut caloric redus
contribuie la menţinerea greutăţii. Înlocuirea a două dintre mesele zilnice cu câte un
înlocuitor de masă cu conţinut caloric redus contribuie la scăderea în greutate.
2
Proteinele contribuie la creșterea masei musculare.
3
Conține, în mod natural, zahăr.
1

www.topsuplimente.ro
CORP SĂNĂTOS

Gust
apetisant

O masă completă și nutritivă cu o combinație
echilibrată de nutrimente
Înlocuiește două mese pentru a slăbi și o masă pentru
menținerea greutății1.
Mod de preparare:
Amestecă 4 linguri (57 g) în 300 ml de apă fierbinte.

CALORII PUŢINE
Mânânci cu plăcere mâncăruri apetisante și vrei
să nu renunți la acestea nici în timpul dietei?
Supele noastre delicioase, apetisante, Figu
Active, te vor ajuta să savurezi dieta¹, îi vor
asigura organismului tău o combinație
echilibrată de nutrimente și în același timp au un
gust deosebit!

Scapă de kilogramele în plus cu ajutorul unei mese delicioase, cu puţine calorii.

ROȘII CONDIMENTATE
CA ÎN ITALIA

SAVOARE ASIATICĂ
CU GUST DE CURRY

CARTOFI CREMOȘI
ÎN STIL FRANȚUZESC

• Cu fibre și proteine valoroase
• Cu o combinație echilibrată de vitamine și minerale

FĂRĂ
LACTOZĂ

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care te
poţi baza 100%.

FĂRĂ
GLUTEN

Supe Figu Active
de roşii – Mediterranée
80209 | 500 g cutie

de cartofi – Auberge

80208 | 500 g cutie

SFAT
Gătește supa Figu Active de legume și curry cu puțin praz și
porumb, deoarece îi oferă un plus de savoare. Prazul conține și
multe alte ingrediente importante, precum vitamina C, fier sau
potasiu, care au proprietăți benefice asupra organismului.

de legume şi curry – India
80210 | 500 g cutie

133,50 RON

(267,00 RON per 1000 g)

1

Înlocuirea uneia dintre mesele zilnice cu un înlocuitor de masă cu conţinut caloric redus contribuie la menţinerea greutăţii. Înlocuirea a două dintre mesele zilnice cu câte un înlocuitor de masă cu conţinut caloric
redus contribuie la scăderea în greutate.

Slăbeşte
uşor

Călătoreşti mult și ai puțin timp la dispoziție
pentru o masă echilibrată? Batoanele Figu
Active sunt partenerii perfecți ai dietei și te ajută
să ajungi la greutatea dorită1. În același timp, îți
asigură o combinație echilibrată de nutrimente.

CU UN MIC DEJUN
DELICIOS
Începe-ți ziua cu o masă
sănătoasă cu fulgi de ovăz și
merișoare. Fulgii Figu Active sunt
un înlocuitor de masă
asemănător cu müsli, care ajută
la menţinerea greutăţii sau la
scăderea în greutate*.

O masă completă și nutritivă cu o combinație echilibrată de
nutrimente.

Înlocuiește două mese pentru a slăbi și o masă pentru
menținerea greutății1.

SAVOARE LA MICUL DEJUN
• Cu fibre și proteine valoroase
• Cu un amestec echilibrat de vitamine și minerale
• Cu fulgi de ovăz și merișoare

Înlocuiește două mese pentru a slăbi și o masă pentru
menținerea greutății ¹
Scapă de kilogramele în plus cu ajutorul unei gustări
delicioase, cu calorii puţine.

Mod de preparare:
Amestecă 3 linguri (35 g) în 200 g iaurt natural degresat,
fără lactoză.
Scapă de kilogramele în plus cu ajutorul unui mic dejun
delicios, cu puţine calorii.

O masă completă și nutritivă cu o combinație
echilibrată de nutrimente

GUSTARE CU APORT CALORIC SCĂZUT PENTRU ATUNCI
CÂND EŞTI PE DRUM
• Cu fibre și proteine valoroase
• Cu un amestec echilibrat de vitamine și minerale
• Perfecte pentru deplasări

Baton Figu Active
Gust de nuga
80271 | 6 x 60 g

Gust de iaurt cu căpşuni
FĂRĂ
LACTOZĂ

80284 | 6 x 60 g

Gust de caramel crocant

Fulgi Figu Active

80272 | 6 x 60 g

cu merişoare

80295 | 450 g cutie

133,50 RON

(296,66 RON per 1000 g)
1

Înlocuirea uneia dintre mesele zilnice cu un înlocuitor de masă cu conţinut caloric redus contribuie la menţinerea
greutăţii. Înlocuirea a două dintre mesele zilnice cu câte un înlocuitor de masă cu conţinut caloric redus contribuie la
scăderea în greutate.

94,90 RON

(158,17 RON per 100 g)

CORP SĂNĂTOS
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SUPLIMENTE ALIMENTARE
COMPLEMENTARE

BODY-MISSION.COM
ACCES GRATUIT PENTRU TINE

POTRIVITE ÎN MISIUNEA
PENTRU SILUETA MULT
DORITĂ

ȘTIAȚI CĂ?
Un echilibru acido-bazic este esențial dacă
dorești să slăbești. În lipsa acestui echilibru,
organismul va depozita celule adipoase în
jurul organelor pentru a le proteja față de
acizi. Așadar, reducerea greutății este dificilă
în cazul unui dezechilibru acido-bazic.

Sprijină echilibrul acido-bazic1

Hidratarea este esenţială

Pro Balance asigură organismului tău
oligoelementele valoroase de bază în timpul
programului Body Mission

Experții recomandă un consum de minim 1,5
litri de lichide pe zi, sărace în calorii. Cea mai
potrivită băutură este Ceaiul din plante LR
Lifetakt, care atenuează senzaţia de foame şi
ajută la menţinerea hidratării corpului.

Pro Balance Tablete*

Ceai din plante*

80102 | 360 tablete / 252 g

80205 | 250 g

121,50 RON

94,90 RON

(48,21 RON per 100 g)

(37,96 RON per 100 g)

Sprijină procesul muscular2

Stimulează metabolismul³

Combate senzaţia permanentă de foame

În timpul dietei, asigură-i organismului tău
suficiente proteine pentru susţinerea procesului
muscular.2

Gelul de băut Aloe Vera cu Piersică contribuie
la îmbunătăţirea metabolismului tău energetic1.
În plus, are un gust dulce, plăcut şi este fără
adaos de zahăr2.

Fiber Boost oferă o senzaţie plăcută de
saţietate, datorită concentraţiei ridicate de fibre
de calitate.

Protein Powder
Băutură proteică cu gust de vanilie*

Gel de băut Aloe Vera
cu gust de piersici*

Fiber Boost
Băutură cu fibre*

80550 | 375 g

80750 | 1000 ml

80630 | 210 g

164,90 RON

133,50 RON

89,90 RON

(43,97 RON per 100 g)

Magneziul din Pro Balance contribuie la echilibrul electrolitic.
Proteinele din Protein Power contribuie la menţinerea şi întărirea masei musculare şi la menţinerea oaselor normale.
Vitamina C contribuie la un metabolism energetic normal şi la atenuarea stării de oboseală şi a epuizării.
* Suplimentele alimentare nu substituie o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos
1
2
3

Antrenorul tău personal online pentru slăbit te va
sprijini în trei moduri.

(42,80 RON per 100 g)

NUTRIŢIE

MOTIVARE

FITNESS

Începe acum propria dietă Body
Mission şi optează pentru mesele
bine gândite: ai la dispoziţie zilnic 3
mese delicioase. Consumă două
mese Figu Active zilnic şi alege o
masă obişnuită, fără exces de
grăsimi sau zaharuri, indiferent dacă
la prânz sau seara. Combină mesele
după preferinţele tale. Găseşti online
reţete delicioase şi gustoase, atât
vegetariene, cât şi pe bază de carne
şi de peşte.

Atunci când este vorba despre o
dietă, un rol important îl au
concentrarea asupra obiectivului şi
motivarea. Regulat, primeşti e-mailuri
motivaţionale care îţi oferă energia de
a continua sau îţi reamintesc dacă nu
ai mai intrat de ceva timp în contul
tău Body Mission. Motivaţia este
elementul fundamental în cazul în
care ţi-ai propus ceva. În timp ce îţi
monitorizezi şi îţi ţii sub control
greutatea!

Elementul benefic al mişcării este
acela că ea creează obişnuinţă. Cine
reuşeşte să o integreze în rutina
zilnică, va avea mişcarea ca parte
integrantă a vieţii sale. Filmele cu
exerciţii fizice de pe pagina bodymission.com sunt foarte eficiente,
mai ales că sunt potrivite şi pentru
începători. Redescoperă bucuria
mişcării şi bucură-te de o
transformare foarte uşoară şi plăcută
a corpului tău!

ȘTIAȚI CĂ?
Rețetele online delicioase și sănătoase
împreună cu planurile de nutriție se găsesc atât
în variante vegetariane, cât şi cu carne, pește
sau în variantă combinată.

www.topsuplimente.ro
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VIDEOCLIPURI CU ANTRENAMENTE
Abdomen, picioare, fese, yoga, exerciții HIIT
în cel mult 20 de minute. Videoclipurile cu
antrenamente îți arată cum te poți menține în
formă, chiar în confortul casei tale.

LR:GO SISTEMUL SPORTIV
O NOUĂ ABORDARE HOLISTICĂ
Mergi mai departe, țintește mai sus, mai repede – depășește-ți limitele, motivează-te să ajungi la cea mai bună versiune a ta. Atât
de simplu cu LR:GO, sistemul sportiv care te sprijină în toate fazele antrenamentului cu un concept de nutrimente bine gândit,
videoclipuri cu antrenamente, videoclipuri cu experți, sfaturi de nutriție și planuri de antrenament. Pentru o pregătire optimă,
un antrenament eficient și un sprijin ideal atunci când corpul tău se reface. LR:GO îți susține organismul pentru a fi în formă!

OBȚINE CELE MAI BUNE
REZULTATE!

ECONOMISEȘTE LA SET

VIDEOCLIPURI CU EXPERȚI
Află direct de la un expert ce efect
poate avea sportul asupra corpului și
psihicului tău și de ce un stil de viață activ
este sănătos pentru tine.

LR:GO Sistemul de sport
SET I
LR:GO PRE Performance Gel · 14 x 50g
LR:GO INTRA Performance Pulbere de băut · 14 x 20g
LR:GO POST Performance Shake Choco · 14 x 28g

81156

81157
SET II
LR:GO PRE Performance Gel · 14 x 50g
LR:GO INTRA Performance Pudră de băut · 14 x 20g
LR:GO POST Performance Shake banane-piersică · 14 x 28g

VEGAN

Preț special la set

584,90 RON

PLANURI DE NUTRIȚIE
Ești ceea ce mănânci. Un stil de viață activ
este susținut de o alimentație echilibrată.
Cât de bine îți tratezi corpul nu se reflectă
doar în imaginea ta, ci mai ales în starea ta
de bine generală.

MERGI MAI DEPARTE.
ȚINTEȘTE
MAI SUS.
LR:GO.

START! PRE Performance Gel LR:GO
te ajută să te pregătești pentru
antrenament, deoarece îți oferă
nutrimentele potrivite chiar ÎNAINTE de
antrenament și te ajută să-ți stimulezi
performanța corpului și să începi
plin de energie.1,2,3

LR:GO INTRA Performance Pulbere de
băut este folosită pentru succesul
antrenamentului, astfel încât corpul
tău să obțină performanța optimă.
Cu nutrimentele potrivite îți crești
performanța și rezistența.4 Folosește
pulberea de băut ÎN TIMPUL
antrenamentului. Sistemul tău
cardiovascular și echilibrul electrolitic
sunt deosebit de importante! 5,6

Obține tot ce este mai bun pentru tine!
Acum este important să oferi corpului
tău o perioadă de odihnă DUPĂ
antrenament.
LR:GO POST Performance Shake
sprijină procese importante de
recuperare a organismului și dezvoltare,
care sunt definitorii pentru succesul
antrenamentului tău.7, 8, 9
Mușchii se relaxează și încep să crească
în volum, oasele și cartilajele se refac
după antrenament.

Acidul pantotenic contribuie la o performanță mentală normală. Acidul pantotenic contribuie la un metabolism energetic normal. Acidul pantotenic ajută la reducerea oboselii și a extenuării.
Folatul, vitamina B12, magneziul contribuie la o funcție psihologică normală. Zincul contribuie la o funcție cognitivă normală.
Magneziul ajută la reducerea oboselii și a extenuării. Biotina și acidul pantotenic contribuie la un metabolism energetic normal.
3
Calciul și magneziul contribuie la funcționarea normală a mușchilor. Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a cartilajelor.
4
Vitamina C, tiamina și niacina contribuie la un metabolism energetic normal. Vitamina C și vitamina B6 ajută la reducerea oboselii și a extenuării.
5
Fierul contribuie la transportul normal de oxigen în organism. Tiamina contribuie la funcționarea normală a inimii.
6
Magneziul contribuie la echilibrul electrolitic. 7 Proteinele contribuie la creșterea masei musculare.
8
Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a cartilajelor. Proteinele ajută la menținerea oaselor în stare de sănătate.
9
Magneziul, calciul și vitamina D ajută la menținerea funcției musculare normale.
1
2

SUPORTUL OPTIM DE NUTRIMENTE
PENTRU FIECARE ETAPĂ A ANTRENAMENTULUI
Sistemul sportiv LR:GO nu este doar despre produse, ci despre atitudinea pe care o iei pentru un stil de viață mai
sănătos. Produsele fitness îți susțin corpul cu nutrimente importante în cele trei faze ale antrenamentului tău:
înainte, în timpul și după efort.

PREGĂTIREA PENTRU ANTRENAMENT:
LR:GO PRE PERFORMANCE GEL

GINKGO

VEGAN

LR:GO PRE
Performance Gel*
81150 | 700 g / 14 porții de 50 g fiecare

249,90 RON

(35,70 RON per 100 g)

• Susține funcția mentală și cognitivă1 precum și performanța
intelectuală1, stimulează metabolismul energetic2 și
contribuie la funcționarea normală a mușchilor și a
cartilajelor3
• Cu ginkgo, creatină, aminoacizi și o multitudine de
ingrediente valoroase
• 14 porții individuale pentru consum rapid în drum spre
antrenament
• Gust fructat de lămâie și fructul pasiunii

SUCCES ÎN TIMPUL ANTRENAMENTULUI:
LR:GO INTRA PERFORMANCE PULBERE DE BĂUT
ACEROLA

VEGAN

FĂRĂ ZAHĂR**

LR:GO INTRA
Pulbere de băut
81151 | 280 g / 14 plicuri de 20 g fiecare

209,90 RON

(74,96 RON per 100 g)

• Menține performanța și rezistența4, susține funcția
cardiacă5, redă și menține echilibrul hidric și
electrolitic6
• Cu acerola, taurină, L-carnitină, complex de
vitamine și minerale
• 14 porții individuale perfecte pentru a le lua în
geanta ta de sport: pur și simplu rupi plicul,
adaugi peste pulbere 300 ml apă și bei în timpul
antrenamentului!
• Gust revigorant de lămâie și grapefruit

SUPORTUL CORPULUI DUPĂ ANTRENAMENT7,8,9:
BAOBAB

FĂRĂ ZAHĂR**

BOGAT ÎN
PROTEINE10

VEGAN

LR:GO POST
Performance Shake
Banană Piersică
81152 | 392 g / 14 porții de 28 g fiecare
Ciocolată
81153 | 392 g / 14 porții de 28 g fiecare

209,90 RON

LR:GO POST PERFORMANCE SHAKE
• Sprijină dezvoltarea mușchilor7, ajută la
refacerea cartilajelor și oaselor8, contribuie
la relaxarea mușchilor9
• Cu baobab, proteine vegane, glutamină și o
multitudine de ingrediente valoroase
• Conținut pentru 14 porții – pur și simplu
dizolvi 3 măsuri în 300 ml apă într-un
shaker și savurezi.
• Aromă delicioasă de ciocolată
sau de banană-piersică

(53,54 RON per 100 g)
Acidul pantotenic contribuie la o performanță mentală normală. Acidul pantotenic contribuie la un metabolism energetic normal. Acidul pantotenic ajută la reducerea oboselii și a extenuării. Folatul, vitamina B12, magneziul contribuie
la o funcție psihologică normală. Zincul contribuie la o funcție cognitivă normală.
2
Magneziul ajută la reducerea oboselii și a extenuării. Biotina și acidul pantotenic contribuie la un metabolism energetic normal.
3
Calciul și magneziul contribuie la funcționarea normală a mușchilor. Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a cartilajelor.
4
Vitamina C, tiamina și niacina contribuie la un metabolism energetic normal. Vitamina C și vitamina B6 ajută la reducerea oboselii și a extenuării.
5
Fierul contribuie la transportul normal de oxigen în organism. Tiamina contribuie la funcționarea normală a inimii.
6
Magneziul contribuie la echilibrul electrolitic.
7
Proteinele contribuie la creșterea masei musculare.
8
Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a cartilajelor. Proteinele ajută la menținerea oaselor în stare de sănătate.
9
Magneziul, calciul și vitamina D ajută la menținerea funcției musculare normale.
* Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată. ** În baza produsului preparat.
1

Arome pure – baza
stării tale de bine

Uleiuri esențiale
100 % naturale

Naturale și senzuale: aromele individuale armonios selectate direct din inima
naturii, sunt esența gamei LR SOUL OF NATURE.
Uleiurile esențiale 100% naturale sunt o adevărată binecuvântare pentru
simțurile noastre și își dezvăluie efectul pozitiv asupra stării noastre de bine.
Îți recomandăm două moduri de utilizare:
1. Pentru dispersarea în încăperi: Folosește aparate pentru dispersarea
parfumului, cum ar fi lămpile de aromaterapie sau difuzoarele de arome
pentru parfumarea casei tale.
2. Pentru parfumarea uleiurilor de îngrijire: Amestecă câteva picături
dintr-un singur ulei sau din mai multe uleiuri esențiale cu uleiul de îngrijire
LR, pentru un efect pozitiv asupra pielii și simțurilor tale.

Fiecare dintre cele opt uleiuri esențiale individuale
are o aromă care te înseninează și relaxează.
Alege acum uleiurile potrivite
pentru starea ta de spirit.

ULEIURI ESENȚIALE PENTRU
DISPERSAREA ÎN ÎNCĂPERI

PORTOCALĂ
CITRUS SINENSIS1,2,3,4,5
10 ml I 26081
ULEIURI ESENȚIALE PENTRU
PARFUMAREA ULEIULUI DE
ÎNGRIJIRE LR

46,90 RON
(469,00 RON per 100 ml)

LĂMÂIE

Profilul aromei:
proaspăt, fructat,
dulce, cald
Efectul uleiului
esențial:
revigorant,
stimulant
Origine:
Argentina

CITRUS LIMON 1,2,3,4,5
10 ml I 26080

59,90 RON
(599,00 RON per 100 ml)

Profilul aromei:
proaspăt, fructat,
înviorător
Efectul uleiului
esențial:
răcoritor, potrivit
pentru concentrare
Origine:
Argentina

BERGAMOTĂ
CITRUS AURANTIUM
BERGAMIA2,3,4,5,10,11
10 ml I 26082

149,90 RON

(1.499,00 RON per 100 ml)

Profilul aromei:
citric, proaspăt,
fructat, ușor
Efectul uleiului
esențial:
reconfortant,
relaxant, înviorător
Origine:
Italia

MENTĂ
MENTHA
PIPERITA1,2,4,5,12
10 ml I 26083

92,90 RON

Profilul aromei:
proaspăt, răcoritor
Efectul uleiului
esențial:
înviorător,
purificator
Origine:
India

(929,00 RON per 100 ml)

RECIPIENTE REALIZATE PARȚIAL
DIN STICLĂ RECICLATĂ*

Mai multă
inspirație aici:

ULEIURI ESENȚIALE
UȘOR DE COMBINAT
Amestecul corect al uleiurilor este esențial! Creează-ți
propria oază de relaxare, care să îți răsfețe sufletul și
corpul. Scanează codul QR și inspiră-te.

SET DE ÎNGRIJIRE
CU ULEIURI
PENTRU
AROMATERAPIE
8 ULEIURI ESENȚIALE +
ULEI DE ÎNGRIJIRE
8 x 10 ml +
1 x 100 ml I 26090

724,90 RON

EUCALIPT

O ÎNGRIJIRE
PARFUMATĂ A PIELII
Un set, opt uleiuri individuale, toate pentru o stare
de bine datorită parfumurilor unice. Alege uleiul
individual pe care dorești să îl folosești împreună
cu uleiul de îngrijire de bază pentru masajul
întregului corp.

* Poate conține sticlă reciclată într-o proporție de până la 55% ** ION = indice de origine naturală, conform ISO 16128

ULEI DE ÎNGRIJIRE
100 ml I 26070

82,90 RON

Ulei pentru îngrijirea pielii și masaj, cu
97%** ingrediente naturale, cum ar fi
uleiul de migdale și de jojoba, pentru
o piele senzuală, catifelată. Ideal să
fie folosit ca ulei de bază, care să
fie amestecat cu uleiurile esențiale
individuale. Lasă-te inspirat și
creează-ți propriul produs individual
pentru îngrijirea pielii!

EUCALYPTUS
GLOBULUS1,2,3,4,5
10 ml I 26084

64,90 RON
(649,00 RON per 100 ml)

Profilul aromei:
proaspăt,
reconfortant
Efectul uleiului
esențial:
activator, înviorător
Origine:
Portugalia

LAVANDĂ
LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA2,4,6,10,12
10 ml I 26085

115,90 RON

(1.159,00 RON per 100 ml)

1

Profilul aromei:
floral, proaspăt
Efectul uleiului
esențial:
liniștitor, relaxant,
conferă echilibru
Origine:
Bulgaria

CIMBRU
THYMUS
VULGARIS 1,2,5,7,8,9
10 ml I 26086

149,90 RON

(1.499,00 RON per 100 ml)

Profilul aromei:
CEDRU
proaspăt, puternic
CEDRUS
Efectul uleiului
ATLANTICA1,2,5
esențial:
10 ml I 26087
stimulant, potrivit
pentru
concentrare,
activator
Origine:
Spania
(469,00 RON per 100 ml)

46,90 RON

Profilul aromei:
balsamic, lemnos,
cald, dulce
Efectul uleiului
esențial:
liniștitor
Origine:
Maroc

Aquatic Chronic 2, 2 Asp.Tox.1, 3 Flam.Liq.3, 4 SkinIrrt.2, 5 SkinSens.1, 6 SkinSens.1B, 7 Acute Tox.4, 8 Eye Dam.1, 9 Skin Corr.1B, 10 Aquatic Chronic3, 11 Eye Irrit.1, 12 Eye Irrit.2,

RELAXED
SOUL
UNT DE CORP
200 ml I 26102

115,90 RON
(57,94 RON per 100 ml)

• Unt de corp cu 98%*** ingrediente
naturale, dintre care 100% uleiuri
esențiale naturale
• Pentru o piele îngrijită, catifelată și o
barieră cutanată fortificată, datorită
untului de shea și a uleiului de migdale
• Cu un parfum delicat, care are un efect
relaxant asupra simțurilor

RELAXED
SOUL

• Roll-on cu o compoziție de uleiuri
esențiale, cu 99%*** ingrediente
naturale, dintre care 100% uleiuri
ROLL-ON
esențiale naturale
• Cu un efect plăcut de încălzire la
10 ml I 26104
nivelul pielii și relaxare în întreg
corpul
68,90 RON
(689,00 RON per 100 ml) • Aromă delicată care relaxează
simțurile
• Numai pentru uz extern

RELAXED
SOUL
GEL DE DUȘ
200 ml I 26101

68,90 RON

RELAXED
SOUL 1,2,3,4,5

• Amestec de arome cu 100%
uleiuri esențiale naturale
• Se folosește numai pentru
AMESTEC DE
dispersarea în camere, prin
ULEIURI ESENȚIALE
intermediul unui difuzor de
10 ml I 26100
aromaterapie
115,90 RON • Prin parfumul plăcut se va crea
(1.159,00 RON per 100 ml) o atmosferă relaxantă în casa ta
care te va ajuta să te destinzi

100% uleiuri esențiale
naturale: bergamotă,
lavandă, neroli, lemn de
santal
Recipiente din
material plastic reciclat
(rPET)*
Uleiurile esențiale se
regăsesc în recipiente
realizate parțial din sticlă
reciclată**
Controale periodice
conform celor mai înalte
standarde de calitate

(34,45 RON per 100 ml)

Simte
relaxarea cu
Relaxed Soul
Uită de zilele stresante, relaxează-te și bucură-te de
momente de serenitate. Lumea aromelor Relaxed Soul
de la LR Soul of Nature te poartă către o relaxare
profundă și te ajută să ai un somn odihnitor. Compoziția
uleiurilor de bergamotă, levănțică, floare de portocal
și lemn de santal din produsele de îngrijire naturale îți
creează un ritual zilnic de relaxare direct în confortul de
acasă.
Respiră adânc, închide ochii și relaxează-te cu
Relaxed Soul.

RELAXED
SOUL
SPRAY PENTRU
TEXTILE ȘI
CAMERĂ
100 ml I 26103

68,90 RON
ECONOMISEȘTE LA SET

• Spray de pernă și
de cameră cu 100%
uleiuri naturale
• Pentru aplicarea
directă pe suprafețele
textile cât și în
cameră
• Emană un parfum
plăcut, care
conferă serenitate

Toate produsele
26105
RELAXED SOUL în set
GEL DE DUȘ, UNT DE CORP,
ROLL-ON, SPRAY PENTRU TEXTILE ȘI
DE CAMERĂ, AMESTEC DE ULEIURI
ESENȚIALE
Total prețuri individuale
Preț promoțional la set

* Capace și recipiente din material plastic (PP) ** Poate conține sticlă reciclată într-o proporție de până la 55% *** ION = indice de origine naturală, conform ISO 16128

• Gel de duș cu 95%***
ingrediente naturale,
dintre care 100%
uleiuri esențiale
naturale
• Îngrijește și curăță cu
blândețe pielea
• Pentru o senzație
plăcută la duș
datorită aromei
relaxante

438,50 RON

387,90 RON
1

Aquatic Chronic 2, 2 Asp.Tox.1, 3 SkinIrrt.2, 4 SkinSens.1, 5 Eye Dam.1

www.topsuplimente.ro

HOPEFUL
SOUL
UNT DE CORP
200 ml I 26112

115,90 RON
(57,94 RON per 100 ml)

HOPEFUL
SOUL
ROLL-ON
10 ml I 26113

68,90 RON

(689,00 RON per 100 ml)

• Unt de corp cu 98%***
ingrediente naturale, dintre care
100% uleiuri esențiale naturale
• Datorită untului de shea și
uleiului de migdale, pielea se
simte catifelată
• Cu o aromă caldă, care oferă o
stare de echilibru

• Roll-on cu uleiuri esențiale cu
99%*** ingrediente naturale,
dintre care 100% uleiuri esențiale
naturale
• Cu un efect plăcut de încălzire a
pielii și o aromă care te învăluie și
te binedispune
• Ideal pentru atunci când
ești plecat, este foarte
practic, iar aroma te liniștește și îți
dă o stare de calm.

HOPEFUL
SOUL 1,2,3,4

• Amestec de arome cu 100%
uleiuri esențiale naturale
• Se folosește numai pentru
AMESTEC DE ULEIURI
dispersarea în camere, prin
ESENȚIALE
intermediul unui difuzor de
10 ml I 26110
aromaterapie
• Compoziția de uleiuri își
115,90 RON
(1.159,00 RON per 100 ml) dezvăluie aroma în întreaga
încăpere și te înseninează

100% uleiuri esențiale
naturale: bergamotă,
trandafir, mușețel, lemn de
santal
Recipiente din
material plastic reciclat
(rPET)*
Uleiurile esențiale se
regăsesc în recipiente
realizate parțial din sticlă
reciclată**
Controale perioadice
conform celor mai înalte
standarde de calitate

HOPEFUL
SOUL

• Gel de duș cu 95%***
ingrediente naturale, dintre
care 100% uleiuri esențiale
GEL DE DUȘ
naturale
• Îngrijește și curăță delicat
200 ml I 26111
pielea
68,90 RON • Pentru un sentiment
(34,45 RON per 100 ml) de serenitate, datorită
compoziției armonioase

Simte armonia
cu Hopeful Soul
Simți un dezechilibru în viața de zi cu zi? Relaxează-te!
Oprește-te pentru un moment și concentrează-te asupra
stării tale de bine. Lumea parfumată Hopeful Soul de la
LR Soul of Nature îți echilibrează simțurile și îți oferă un
sentiment de armonie. Bergamota, trandafirul, mușețelul
și lemnul de santal se întrepătrund într-o compoziție
armonioasă și îți oferă posibilitatea de a te bucura de un
ritual de îngrijire relaxant.
Trăiește armonia pură, fii liniștit și lasă grijile deoparte,
cu ajutorul produselor Hopeful Soul.

ECONOMISEȘTE LA SET
Toate produsele
HOPEFUL SOUL în set
GEL DE DUȘ, UNT DE CORP,
ROLL-ON, AMESTEC DE
ULEIURI ESENȚIALE
Total prețuri individuale
Preț promoțional la set

* Capace și recipiente din material plastic (PP) ** Poate conține sticlă reciclată într-o proporție de până la 55% *** ION = indice de origine naturală, conform DIN 16128

26114

369,60 RON

322,90 RON
1

Aquatic Chronic 2, 2 SkinIrrt.2, 3 SkinSens.1, 4 Eye Irrit.2

www.topsuplimente.ro

STRONG
SOUL
CREMĂ DE
CORP
200 ml I 26122

115,90 RON
(57,94 RON per 100 ml)

STRONG
SOUL
ROLL-ON
10 ml I 26123

68,90 RON
(689,00 RON per 100 ml)

• Cremă de corp cu 95%***
ingrediente naturale, dintre care
100% uleiuri esențiale naturale
• Pentru o piele îngrijită, catifelată
și o barieră cutanată fortificată,
datorită untului de shea și a uleiului
de migdale
• Te simți mai energic datorită
compoziției revitalizante

• Roll-on cu o compoziție de uleiuri
esențiale din 99%*** de ingrediente
naturale, dintre care 100% uleiuri
esențiale naturale
• Datorită COMPLEXULUI CALD
RECE stimulează receptorii pielii,
are un efect relaxant. În același
timp reîmprospătează și vitalizează
simțurile datorită unui complex
eficient format din uleiuri de camfor
și mentol ce conferă energie
• Te ajută să îți menții mintea clară și
limpede oriunde te-ai afla

STRONG
SOUL 1,2,3,4,5,6,7,8

• Amestec de arome cu 100%
uleiuri esențiale
• Se folosește numai pentru
AMESTEC DE ULEIURI
dispersarea în camere, prin
ESENȚIALE
intermediul unui difuzor de
10 ml I 26120
aromaterapie
• Puterea parfumurilor creează
115,90 RON
o atmosferă plină de energie în
(1.159,00 RON per 100 ml)
casa ta cu ajutorul căreia îți poți
recâștiga forța interioară.

100% uleiuri esențiale
naturale: mentă, eucalipt,
cimbru, cedru
Recipiente din material
plastic reciclat (rPET)*
Uleiurile esențiale se
regăsesc în recipiente
realizate parțial din sticlă
reciclată**
Controale regulate conform
celor mai înalte standarde
de calitate

STRONG
SOUL

• Gel de duș cu 95%***
ingrediente naturale,
dintre care 100% uleiuri
GEL DE DUȘ
esențiale naturale
• Îngrijește, curăță și
200 ml I 26121
reîmprospătează pielea
68,90 RON • Conferă extra energie la
(34,45 RON per 100 ml) duș, datorită compoziției
de arome vitalizante

Mai puternic
cu Strong Soul
Te simți epuizat, blocat în rutină? Nu te da bătut! Ai nevoie
de o porție nouă de energie. Lumea Strong Soul de la
LR Soul of Nature este sursa pentru un plus de putere,
vitalitate și un spirit alert. Cu aroma de mentă, eucalipt,
cimbru și cedru, îți vei recăpăta puterea și te vei simți
pregătit pentru micile și marile provocări ale vieții.
Simte cum prinzi putere cu fiecare respirație și cum
îți redobândești energia cu ajutorul gamei de produse
Strong Soul.

ECONOMIȘTE LA SET
Toate produsele
STRONG SOUL în set
26124
GEL DE DUȘ, CREMĂ DE CORP,
ROLL-ON, AMESTEC DE ULEIURI
ESENȚIALE
Total prețuri individuale
Preț promoțional la set

* Capace și recipiente din material plastic (PP) ** Poate conține sticlă reciclată într-o proporție de până la 55% *** ION = indice de origine naturală, conform ISO 16128

1

369,60 RON

322,90 RON

Aquatic Chronic 1, 2 Aquatic Acute 1, 3 Asp. Tox. 1, 4 SkinIrrt.2, 5 SkinSens.1, 6 Eye Irrit.2, 7 Repr.2, 8 Flam.Liq.3

www.topsuplimente.ro
CHEERFUL
SOUL
GEL DE CORP
200 ml I 26132

115,90 RON
(57,94 RON per 100 ml)

CHEERFUL
SOUL
ROLL-ON
10 ml I 26134

68,90 RON
(689,00 RON per 100 ml)

• Roll-on cu o compoziție de
uleiuri esențiale din 99%***
ingrediente naturale, dintre care
100% uleiuri esențiale naturale
• Cu un efect de încălzire plăcut,
precum razele soarelui pe piele
și un sentiment de revitalizare
pentru buna ta dispoziție,
datorită aromei cald-dulce
• Îți conferă bună dispoziție și te
ajută să faci față vieții strălucind

• Gel de corp cu 97%*** ingrediente
naturale, dintre care 100% uleiuri
esențiale naturale
• Textura ușoară de gel
reîmprospătează pielea și o îngrijește
datorită uleiului de migdale din
compoziția sa
• Aroma sa îți oferă chef de viață și
prospețime din cap până în picioare

CHEERFUL
SOUL
GEL DE DUȘ
200 ml I 26131

68,90 RON

CHEERFUL
SOUL 1,2,3,4,5,6,7,8

• Amestec de arome cu
100% uleiuri esențiale
• Se folosește numai pentru
AMESTEC DE ULEIURI
dispersarea în camere, prin
ESENȚIALE
intermediul unui difuzor de
10 ml I 26130
aromaterapie
• Învăluită cu un parfum cald
115,90 RON
de citrice, casa ta va deveni
(1.159,00 RON per 100 ml)
o oază a stării de bine,
unde tu și sufletul tău veți
străluci de fericire

100% uleiuri esențiale
naturale: lămâie, portocală,
trandafir, cedru
Recipiente din material
plastic reciclat (rPET)*
Uleiurile esențiale se
regăsesc în recipiente
realizate parțial din sticlă
reciclată**
Controale regulate conform
celor mai înalte standarde
de calitate

(34,45 RON per 100 ml)

Fericire cu
Cheerful Soul
Ai avut o zi stresantă? Nu te lăsa demoralizat! Oferă-ți timp
prețios petrecut cu tine însuți și bucură-te de momentele
de fericire din viața ta. Lumea Cheerful Soul a LR Soul
of Nature te învăluie în bună dispoziție, astfel te vei
încărca și tu cu energie pozitivă. Datorită esențelor de
lămâie, portocală, trandafir și cedru, vei trăi momente de
serenitate care vor trezi sentimente de fericire.
Bucură-te de viață cu zâmbetul pe buze!

CHEERFUL
SOUL
SPRAY PENTRU
CAMERĂ
100 ml I 26133

68,90 RON
ECONOMISEȘTE LA SET

• Spray de încăpere cu
100% uleiuri esențiale
naturale
• Pentru pulverizare în
aer în fiecare cameră
• Are o aromă
răcoritoare, care
va stârni oricui
sentimente de fericire
și bucurie de viață

Toate produsele
CHEERFUL SOUL în set
26135
GEL DE DUȘ, GEL DE CORP, ROLL-ON,
AMESTEC DE ULEIURI ESENȚIALE, SPRAY
PENTRU CAMERĂ
Total prețuri individuale
Preț promoțional la set

* Capace și recipiente din material plastic (PP) ** Poate conține sticlă reciclată într-o proporție de până la 55% *** ION = indice de origine naturală, conform ISO 16128

• Gel de duș cu
95%*** ingrediente
naturale, dintre
care 100% uleiuri
esențiale naturale
• Îngrijește, curăță și
reîmprospătează
pielea
• Aroma revigorantă
îți va conferi o stare
de bine după duș

1

438,50 RON

387,90 RON

Aquatic Chronic 2, 2 Aquatic Acute 1, 3 Asp. Tox., 4 SkinIrrt.2, 5 SkinSens.1, 6 Eye Irrit.2, 7 Repr.2, 8 Flam.Liq.3

www.topsuplimente.ro

are grijă de pielea ta
într-un mod atât de
natural.
Conţinut bogat de Aloe Vera, pentru o
îngrijire delicată şi o regenerare intensivă
ideale şi pentru pielea sensibilă.

Îmbogăţite cu extracte organice special
adaptate nevoilor de îngrijire ale pielii

LR ALOE VIA înseamnă calitate „Made in
Germany“, adică promisiunea noastră de
înalt standard de calitate pe care te poţi
baza 100%.
Certificarea IASC
Consiliul Științific Internațional pentru Aloe
(IASC) testează în mod permanent Gelul nostru de
Aloe Vera – de la cultivare şi până la prelucrare.
Compatibilitatea pielii cu toate produsele Aloe Vera este
demonstrată de către instituţii de renume precum
Dermatest şi Derma Consult.

28 de produse LR ALOE VIA sunt brevetate datorită
combinaţiei unice de gel Aloe Vera și numeroaselor
extracte organice.

LR ALOE VIA înseamnă puterea hidratantă și regeneratoare a
plantei Aloe Vera, care oferă pielii un aspect sănătos în mod
natural. Indiferent de vârstă, vei putea găsi o varietate de produse
potrivite pentru orice tip de piele, indiferent de nevoile acesteia.
Prin urmare, te poţi bucura din plin de o îngrijire specială, din cap
până în picioare.
Promisiunea noastră: un concept de îngrijire în care oamenii
deja au încredere. LR ALOE VIA combină tot ce este mai bun din
planta de aloe vera, gelul său, cu cei 20 de ani de experiență LR în
îngrijirea bazată pe aloe vera.
Substanțele active din Aloe Vera și puterea naturală a extractelor
organice din plante fac din LR ALOE VIA o gamă unică de produse
care:
• Regenerează
• Hidratează
• Calmează
• Protejează
Întreaga familie, de la cei mici și până la cei mari, se poate bucura de
beneficiile plantei Aloe Vera, care oferă o hidratare intensivă a pielii.
Este momentul să te simţi bine în corpul tău, pentru că ai un ajutor
de încredere: LR ALOE VIA!
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Piele care se
simte şi arată
mai sănătoasă

Îngrijire specială
Produsele pentru îngrijire specială
LR ALOE VIA regenerează pielea iritată şi
deshidratată, acţionând ca o peliculă
protectoare asupra pielii. LR ALOE VIA
calmează pielea afectată cu ajutorul
extractelor organice din plante, efect
vizibil aproape instant!

Produse
brevetate
din octombrie
2018*

60%

A l o e Ve r a

45%

A l o e Ve r a

20%

A l o e Ve r a

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de
înalt standard de calitate pe
care te poţi baza 100%.

Aloe Via
Loţiune termică
relaxantă

Aloe Via
Gel de corp
multifuncţional cu MSM

Aloe Via
Cremă Dermaintense
pentru echilibrarea pielii

Loţiune cu efect de încălzire, pentru
relaxarea musculaturii tensionate

Se absoarbe rapid în piele şi
relaxează muşchii tensionaţi, cu
ajutorul efectului de răcorire.

Cremă potrivită pentru tratamentul
pielii afectate

• cu 45% gel de Aloe Vera şi uleiuri
esenţiale naturale
• cu un efect de încălzire de lungă
durată pentru a destinde mușchii
încordați
• sprijină mica circulaţie a sângelui în
piele şi o menţine catifelată
• hidratează şi hrăneşte pielea
• deosebit de eficientă când este
folosită pentru masaj

Detalii despre Spray-ul de urgenţe Aloe Via la pagina 92.

• cu 60% gel de Aloe Vera şi extracte
din scoarţă de salcie şi strugurii
ursului
• detensionează musculatura şi redă
elasticitatea pielii

• cu 20% gel de Aloe Vera, vitamina
B12, ulei de Luminiţa nopţii și extract
de Mahonia
• hidratează și catifelează pielea uscată
• activează regenerarea pielii și reduce
asprimea, roșeața și exfolierea pielii **
• pielea își restabilește echilibrul natural
• fabricată fără uleiuri de parfum

20603 | 100 ml

20604 | 200 ml

20606 | 50 ml

83,50 RON

131,90 RON

165,90 RON

* Brevet european EP 2 399 648 B1
** Studiu realizat de Dermatest în mai 2010 pe 20 de persoane

(65,95 RON per 100 ml)

(331,80 RON per 100 ml)
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Ajutorul tău
rapid
de zi cu zi

Îngrijire specială

83%

A l o e Ve r

a

Aloe Vera – o plantă extraordinară, un
adevărat expert în îngrijire, întâlnește în
aceste produse extracte de plante atent
selectate și, astfel, își arată întregul
potențial. Cele 3 produse LR ALOE
VIA pentru îngrijire specială necesară în
diverse situaţii au grijă de pielea afectată
şi cu o mare varietate de nevoi într-un
mod natural, intensiv și blând. Din cap
până în picioare, pentru orice vârstă.

79%

90%

a

A l o e Ve r

a

A l o e Ve r

REGENERARE
Aloe Via Spray de urgenţe

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care te
poţi baza 100%.

ECONOMISEŞTI
CUMPĂRÂND SETUL
Aloe Via
Spray de urgenţe

Aloe Via
Concentrat de
Aloe Vera hidratant

Aloe Via
Cremă hrănitoare cu
propolis

Spray protector pentru întregul corp

Gel răcoritor pentru pielea
iritată și uscată

Cremă nutritivă pentru piele
uscată, cu nevoi speciale de
îngrijire

• cu 83% gel pur de Aloe Vera,
11 extracte de plante și propolis
• creează o peliculă protectoare la
suprafaţa pielii afectate, calmează
și răcorește. Susține procesele
naturale de regenerare a pielii.
• fabricat fără adăugarea de uleiuri
de parfum

• cu un conținut deosebit de ridicat
de gel pur de Aloe Vera, 90%
• oferă hidratare intensivă
• răcorește și calmează pielea
• fabricat fără adăugarea de uleiuri
de parfum

20600 | 400 ml

20601 | 100 ml

20602 | 100 ml

95,50 RON

77,90 RON

104,90 RON

(238,75 RON per 1000 ml)

• cu 79% gel de Aloe Vera şi
propolis
• hrăneşte intensiv pielea şi îi
întăreşte bariera de protecţie
naturală
• asigură o piele catifelată şi
plăcută la atingere

Trusa de prim ajutor
20650
Caseta Aloe Vera
104,90 RON
Cremă hrănitoare
cu propolis (100 ml)
Concentrat Aloe Vera (100 ml) 77,90 RON
46,90 RON
Spray de urgenţe
150 ml (dimensiunea specială
disponibilă numai în casetă)
Total preţuri individuale
Preţ promoţional set

229,70 RON

199,90 RON

Spray-ul cu aloe vera și extracte din plante de înaltă
calitate este partenerul vostru de încredere în viața
de zi cu zi, pentru variate tipuri de situaţii şi de
nevoi. Potrivit şi pentru a-l avea mereu în poşetă.

SFATURI DE FOLOSIRE

De exemplu, puteţi să
calmați mâncărimea
scalpului prin masarea
ușoară a spray-ului pe
pielea capului.

HIDRATARE
Aloe Via Concentrat de Aloe Vera hidratant
Gelul ce conţine o concentraţie extrem de mare, de
90% gel pur de aloe vera, oferă pielii hidratare intensă
și prospețime maximă.

Aplicați concentratul zilnic,
sub crema obişnuită de zi,
și hidratați pielea uscată a
feței.

PROTECŢIE
Aloe Via Cremă hrănitoare cu propolis
Această cremă este îngrijirea perfectă pentru
zonele de piele extrem de aspre și afectate care
necesită un produs cu efect intens şi cu formulă
bogată.

Crema bogată protejează
fața și mâinile împotriva
deshidratării cauzate de frig,
vânt, vreme rea.
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Secretul tenului
frumos este
curăţarea
delicată

Curăţarea tenului
Un ten frumos are nevoie
de o îngrijire adecvată, iar
fiecare rutină de îngrijire
începe cu o curăţare riguroasă,
dar delicată cu LR ALOE VIA.
În fiecare dimineaţă şi seară!

50%

„Made in Germany“
este promisiunea
noastră de înalt
standard de calitate pe
care te poţi baza 100%.

50%
a

A l o e Ve r

a

A l o e Ve r

30%
a

A l o e Ve r

Aloe Via
Lapte demachiant calmant
pentru faţă

Aloe Via Loţiune
tonică purificatoare
pentru faţă

Aloe Via
Şerveţele demachiante
delicate

Curăţă în profunzime, fără
a usca pielea.

Loţiune tonică fără alcool pentru
curăţarea tenului.

• Cu 50% gel de Aloe Vera și extract
de trandafir sălbatic
• Îndepărtează delicat machiajul
• Menţine pielea hidratată și
restabilește nivelul natural de
umiditate al pielii

• Conţine 50% gel de Aloe Vera și
extract de trandafir sălbatic
• Curăţă porii de impurităţile lăsate în
urma îndepărtării machiajului
• Împrospătează și netezește pielea
• Hidratare optimă

Șervețele realizate din materiale
naturale, potrivite pentru curăţarea
delicată a feţei, a ochilor şi a gâtului
• Conţin 30% gel de Aloe Vera şi
extract de trandafir sălbatic
• Curăță delicat fără a usca pielea
• Perfecte pentru călătorii
• Materialul șervețelelor este
biodegradabil
• Potrivite pentru toate tipurile de ten
• Ambalaj reciclabil

20670 | 200 ml

20671 | 200 ml

20672 | 25 buc.

66,50 RON

27,50 RON

66,50 RON
Detalii despre Crema hidratantă
de zi Aloe Via la pagina 96.

(33,25 RON per 100 ml)

(33,25 RON per 100 ml)
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Pentru
un ten
cu adevărat
răsfăţat

Îngrijirea tenului
Cremele pentru zi şi pentru noapte
din gama LR ALOE VIA oferă îngrijirea
optimă pentru orice tip de ten care are
nevoie de hidratare şi catifelare.

„Made in Germany“
este promisiunea
noastră de înalt
standard de calitate pe
care te poţi baza 100%.

50%
a

A l o e Ve r

50%

50%

a

A l o e Ve r

a

A l o e Ve r

50%
a

A l o e Ve r

ECONOMISEŞTI
CUMPĂRÂND SETUL
Aloe Via
Gel-cremă hidratant

Aloe Via
Cremă regeneratoare
pentru conturul ochilor

Textură mătăsoasă, revitalizantă,
care împrospătează tenul.

Îngrijire pentru pielea delicată
din jurul ochilor.

• 50 % gel Aloe Vera
• Conţine extract de măsline
• Hidratează intensiv și redă
prospeţimea pielii
• Se absoarbe rapid în piele

• Cu extract de măsline și HaloxylTM
• Hidratează intensiv pielea
• Reduce cearcănele și reface
elasticitatea pielii
• Împrospătează pielea din jurul
ochilor

20675 | 50 ml

20679 | 50 ml

20677 | 15 ml

111,50 RON

111,50 RON

99,50 RON

Aloe Via
Cremă hidratantă de zi

Aloe Via
Cremă regeneratoare de
noapte

Formulă delicată, cu efect
de hidratare.

Cremă bogată pentru ten cu efect
de regenerare.

• Cu 50% gel de Aloe Vera, extract
de măsline organice și ulei din
sâmburi de struguri
• Oferă un aspect radiant și o
senzaţie de catifelare pentru
întreaga zi
• Protejează pielea împotriva
radicalilor liberi
• Pielea devine mai fină și mai fermă

• Cu 50% gel de Aloe Vera, extract
de măsline organice și ulei de
măsline
• Hrănește și hidratează
• Regenerează pielea în timpul nopţii
• Reîmprospătează și revitalizează

20674 | 50 ml

99,50 RON

(199,00 RON per 100 ml)

(223,00 RON per 100 ml)

Răsfăţ pentru o piele
frumoasă
20707
Aloe Via
Set de îngrijire intensivă
99,50 RON
Cremă de zi · 50 ml
Cremă de noapte · 50 ml 111,50 RON
Cremă pentru ochi · 15 ml 99,50 RON
Total preţuri individuale
Preţ promoţional set

310,50 RON

274,90 RON

(223,00 RON per 100 ml)

(663,33 RON per 100 ml)
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Curățare și îngrijire intensivă a tenului
Aloe Via Express Mască de faţă îţi oferă rapid o senzaţie de
răcorire, imediat după aplicare. În doar 3 minute îi oferă tenului
tot ce are nevoie, mai ales în zilele călduroase de vară:
prospeţime, vitalitate şi până la 95% mai multă hidratare!*

Masca detoxifiantă Aloe Via Magic Bubble asigură
o experienţă extraordinară a curăţării în profunzime
a tenului. Imediat după aplicare, se transformă
într-o spumă efervescentă, cu mii de bule ce se
sparg treptat. Astfel, masca elimină reziduurile şi
impurităţile, precum şi celulele moarte, prevenind
depunerea de particule nocive din atmosferă. Un
efect foarte plăcut ce poate fi văzut, simţit şi auzit!
Iar rezultatul: un ten intens revitalizat ce radiază de
frumuseţe. Încearcă şi tu!

Un plus răcoritor
de hidratare,
vitalitate
şi prospeţime

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care te
poţi baza 100%.

DETOXIFIERE
50%

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care te
poţi baza 100%.

50%

a

A l o e Ve r

a

A l o e Ve r

Extractele de ghimbir și moringa
elimină celulele moarte de la suprafaţa
pielii și reziduurile din mediu (cum ar
fi praful fin și radicalii liberi), curăță în
profunzime și creează un efect ca de
lotus care previne depunerea de noi
reziduuri și praf din atmosferă. În plus,
extractul organic de ghimbir susține
protecția tenului.

HIDRATARE
Aloe Vera hidratează şi susţine
regenerarea pielii.

Aloe Via
Express
Mască hidratantă

Aloe Via
Exfoliant
pentru faţă

Un gel răcoritor cu o formulă
concentrată.

Netezește pielea, fără a-i afecta
echilibrul natural.

• Conţine 50% gel de Aloe Vera,
extract din trandafir sălbatic organic
și combinaţia de ingredinte active din
Aquaxyl™ și Aquapront™
• Oferă tenului până la 95% mai multă
hidratare în doar 3 minute
• Îmbunătăţește elasticitatea pielii și
restabilește echilibrul de hidratare
• Redă tenului aspectul proaspăt

• Cu 50% gel de Aloe Vera, extract
de trandafir sălbatic și granule
exfoliante din plante
• Curăţă delicat pielea, înlăturând
celulele moarte
• Pentru o piele proaspătă, radiantă

20689 | 75 ml

20673 | 75 ml

76,90 RON

61,50 RON

(102,53 RON per 100 ml)
* Rezultatul unui Studiu Dermatest efectuat pe 20 de persoane în Ianuarie 2017

(82,00 RON per 100 ml)

REACŢIE
EFERVESCENTĂ

Aloe Via
Mască detoxifiantă

Reacţia efervescentă a măştii îmbunătăţeşte oxigenarea
pielii și creează bule mici, care sporesc efectul de
detoxifiere și hidratare. Impuritățile pot fi îndepărtate cu
ușurință și hidratarea este mai eficientă.

• cu extract de moringa, extract de
ghimbir, gel de Aloe Vera
• efect efervescent pe piele
• previne depunerea reziduurilor pe
piele
• hidratează
• redă tenului prospeţimea şi
aspectul radiant

Curăță în profunzime, elimină
reziduurile. Purifică şi regenerează,
pentru un ten proaspăt, radiant.

20789 | 50 ml

99,50 RON
(199,00 RON per 100 ml)
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Pielea ta este
vizibil mai frumoasă!

Îngrijire eficientă pentru
o siluetă bine definită!

Îngrijire corporală LR ALOE VIA - îngrijire intensivă din
cap până în picioare cu cel mai bun ingredient,
aloe vera. În funcție de nevoile pielii, formulele speciale
echilibrează și stabilizează nivelul de hidratare al pielii
conferindu-i fermitate acesteia. Pentru o senzație de
piele suplă, bine îngrijită!

Doi specialiști în îngrijirea pielii îți asigură un aspect tonifiat și ferm al
pielii. Gelul de Aloe Vera și extractul de ceai verde, împreună cu un
complex de ingrediente active de înaltă calitate, te ajută să te simți
bine în pielea ta.
„Made in Germany“
este promisiunea noastră
de înalt standard de
calitate pe care te poţi
baza 100%.

30%
Aloe Vera

69%
Aloe Vera

30%
Aloe Vera

30%
„Made in Germany“
este promisiunea noastră
de înalt standard de
calitate pe care te poţi
baza 100%.

Aloe Vera

*Studiul științific
confirmă efectul pozitiv
al Gelului pentru
conturare:
• 100% din persoanele care au testat
produsul au confirmat că aspectul
pielii s-a îmbunătăţit
• 70% au confirmat faptul că pielea
este mult mai elastică
• 70% susţin că semnele vizibile de
celulită s-au diminuat şi pielea este
mult mai tonifiată*
* Studiu realizat de Institutul Dermatest în martie
2017, pe 20 de femei, gelul fiind aplicat zilnic la
nivelul taliei.

Aloe Via
Gel conturare corp

Aloe Via
Cremă conturare corp

Gel revigorant care se absoarbe rapid
în piele și este potrivit pentru
abdomen, braţe și coapse.

Cremă concentrată pentru tonifierea
pielii, pentru coapse și fese.

• Cu 30% gel de Aloe Vera, extract
de ceai verde organic și un
complex de ingrediente active
IntenslimTM
• Îmbunătăţește elasticitatea pielii
• Utilizarea regulată contribuie la
reducerea circumferinţei taliei
• Tonifiază pielea și contribuie la
diminuarea celulitei

• Cu 30% gel de Aloe Vera și extract
de ceai verde organic
• Ajută la reducerea depozitelor de
grăsime
• Îmbunătăţește elasticitatea și
supleţea pielii
• Pielea devine mai netedă

27536 | 200 ml

27535 | 200 ml

131,90 RON

131,90 RON

(65,95 RON per 100 ml)

**Studiul științific
confirmă efectul pozitiv
al Cremei pentru
conturare:
• 95% dintre persoanele care au
testat produsul au confirmat că
aspectul pielii s-a îmbunătăţit
• La 85% dintre persoane s-a putut
observa o piele mai fermă, netedă şi
mai elastică, acest lucru fiind
detectat şi prin intermediul
ultrasunetelor care au măsurat
densitatea pielii.
• Îmbunătăţirea densităţii pielii este de
până la 70%

(65,95 RON per 100 ml)

** Studiu realizat de Institutul Dermatest în martie
2017, pe 20 de femei, crema fiind aplicată zilnic
în jurul coapselor, densitatea ţesuturilor fiind
măsurată prin intermediul ultrasunetelor
(ecografie).

35%
Aloe Vera

ECONOMISEŞTI
CUMPĂRÂND SETUL

Îngrijire permanentă
pentru o piele mai fină
Aloe Via
20708
Set Îngrijirea Corpului
Cremă hidratantă 100 ml 54,90 RON
44,90 RON
Cremă de mâini 75 ml
(Vezi la pagina 103)
Gel-cremă hidratant
111,50 RON
50 ml (Vezi la pagina 97)
Total preţuri individuale
Preţ promoţional set

189,70 RON

Aloe Via
Cremă Soft Skin

Aloe Via
Loţiune de corp hidratantă

Aloe Via
Cremă regeneratoare
pentru picioare

Cremă fină pentru hidratarea pielii,
potrivită pentru faţă şi corp

Se absoarbe rapid şi îmbunătăţeşte
nivelul de hidratare al pielii

Potrivită pentru picioare uscate şi
crăpate

• Conţine 35% gel de Aloe Vera şi
extract bio de magnolie
• Hidratează şi răsfaţă pielea, care
devine fină şi delicată
• Se absoarbe rapid

• Cu 69% gel de Aloe Vera şi extract
bio de magnolie
• Revitalizează pielea întregului corp

• Conţine 30% gel Aloe Vera şi
extract bio de magnolie
• Regenerează pielea crăpată şi
uscată
• Se absoarbe rapid în piele şi
hidratează intensiv
• Pielea se simte fină şi revigorată

20631 | 100 ml

20639 | 200 ml

27517 | 100 ml

54,90 RON

88,90 RON

50,90 RON

188,90 RON

(44,45 RON per 100 ml)
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Pentru mâini
frumoase şi îngrijite
Îngrijirea corpului
Bucură-te de naturaleţea şi prospeţimea pielii cu produsele
pentru îngrijire ALOE VIA. Răsfaţă şi hidratează pielea
întregului corp la fiecare duş!

Învăluie-te în
prospeţimea
Aloe Vera!

35%

Produsele de îngrijire a mâinilor cu
aloe vera răsfăță și calmează mâinile
cu piele expusă factorilor externi, zi
după zi. Compozițiile eficiente realizate
cu aloe vera și extract organic de
gălbenele contribuie la regenerarea
pielii. În plus, aloe vera oferă hidratare
intensă. Chiar și mâinile aspre devin
din nou moi și catifelate.

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care
te poţi baza 100%.

35%

Aloe Vera

Aloe Vera

38

40%

35%

%

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

„Made in Germany“
este promisiunea
noastră de înalt standard
de calitate pe care te
poţi baza 100%.

15%
Aloe Vera

ECONOMISEŞTI
CUMPĂRÂND SETUL

Fii fresh în fiecare zi!

Aloe Via
Rezervă
săpun-cremă
pentru mâini

Aloe Via
Săpun-cremă
pentru mâini

Aloe Via
Cremă delicată
pentru mâini

Aloe Via
Cremă hrănitoare
pentru mâini

Crema delicată curăţă și catifelează
mâinile la fiecare spălare.

Îngrijire delicată pentru mâini moi
și catifelate

Îngrijire intensivă pentru mâinile
cu piele afectată

• Cu 38% gel de Aloe Vera și extract
de gălbenele bio
• Hidratează pielea și previne uscarea
cauzată de spălarea repetată

• Conţine 35% gel de Aloe Vera și
extract de gălbenele organice
• Are efect hidratant și emolient
• Se absoarbe rapid și catifelează
mâinile
• Protejează și îngrijește în același
timp

• Cu 40% gel de Aloe Vera și extract
de gălbenele organice
• Pielea deteriorată redevine moale și
catifelată
• Extractul de gălbenele menţine
pielea hidratată
• Se absoarbe rapid
• Protejează și îngrijește pielea foarte
uscată

20610 | 75 ml

20613 | 75 ml

44,90 RON

49,90 RON

Aloe Via
Deodorant roll-on

Aloe Via
Şampon 2 în 1 pentru păr
şi corp

Aloe Via
Gel de duş revitalizant

Protecţie delicată, fără alcool,
împotriva transpiraţiei şi a mirosului
neplăcut

Soluţia perfectă pentru o curăţare
completă

Curăţă în profunzime şi
împrospătează pielea

• Conţine 35% gel de Aloe Vera şi
extract de bambus organic, pentru
o curăţare delicată
• Îngrijire 2 în 1 pentru piele şi păr

• Cu 35% gel de Aloe Vera şi extract
organic de kiwi
• Curăţare delicată pentru un plus de
prospeţime
• Hidratează şi răsfaţă pielea

20643 | 50 ml

20633 | 250 ml

20630 | 250 ml

20612 | 500 ml

20611 | 250 ml

31,90 RON

66,50 RON

54,90 RON

66,50 RON

44,90 RON

• Cu 15% gel de Aloe Vera și extract
de bumbac organic
• Pentru protecţie şi îngrijire zilnică
• Lasă o senzație plăcută de
prospeţime
• Potrivit şi pentru pielea sensibilă
• Uşor de folosit după ras

(63,80 RON per 100 ml)

(26,60 RON per 100 ml)

(21,96 RON per 100 ml)

Aloe Via
Set pentru igienă
Şampon
Nutri-Repair · 200 ml
Loţiune de corp
hidratantă · 200 ml
Gel de duş · 250 ml
Total preţuri individuale
Preţ promoţional set

20706
52,90 RON
88,90 RON
54,90 RON
196,70 RON

Rezervă de Săpuncremă Aloe Via,
pentru reumplerea
recipientului de
săpun.

174,50 RON

(133,00 RON per 1000 ml)

(17,96 RON per 100 ml)

(59,86 RON per 100 ml)

(66,53 RON per 100 ml)

www.topsuplimente.ro

Îngrijire dentară
Cine nu-şi doreşte să aibă mereu un zâmbet
frumos şi lipsit de griji? Datorită produselor pentru
îngrijirea dinţilor din gama ALOE VIA poţi spune că
ai scăpat de griji pentru că:
• Previn formarea plăcii bacteriene
• Calmează dinţii sensibili şi gingiile
• Sunt delicate cu smalţul dinţilor
Iar pentru ca zâmbetul să fie perfect, îngrijeşte-ţi
mereu buzele cu Balsamul hidratant Aloe Via.

Pentru un
zâmbet mereu
frumos
şi sănătos

40%

43%

a

A l o e Ve r

a

A l o e Ve r

„Made in Germany“
este promisiunea
noastră de înalt
standard de calitate
pe care te poţi
baza 100%.

40%
a

A l o e Ve r

ECONOMISEŞTI
CUMPĂRÂND SETUL
20705
Aloe Via
Set Îngrijire dentară
2 x Gel pentru dinţi
2 x 31,90 RON
100 ml
Balsam hidratant
21,90 RON
pentru buze · 4,8 g
Total preţuri individuale
Preţ promoţional set

Aloe Via
Balsam hidratant
pentru buze

Aloe Via
Gel delicat pentru dinţi

Aloe Via
Pastă pentru dinţi sensibili

Balsam de buze cu efect de hidratare
şi emoliere

Pentru curăţarea zilnică a dinţilor
și gingiilor

Pentru curăţarea zilnică
a dinţilor sensibili

• Conţine 40% Aloe Vera şi uleiuri
vegetale
• Hidratează buzele şi le protejează
împotriva uscării sau crăpării
• Îngrijire delicată pentru buze moi,
catifelate

• Cu 43% gel de Aloe Vera și extract
de echinacea
• Curăță delicat dinții și gingiile
• Oferă o senzaţie îndelungată de
prospeţime întregii guri
• Fără fluor
• Ambalaj reciclabil

• Cu 40% gel de Aloe Vera și
complex de minerale
• Reduce sensibilitatea dinţilor la
rece, cald sau dulce
• Curăţă în profunzime
• Elimină eficient placa bacteriană
• Conţine fluor
• Ambalaj reciclabil

20676 | 4,8 g

20690 | 100 ml

20691 | 100 ml

21,90 RON

31,90 RON

31,90 RON

85,70 RON

76,90 RON

www.topsuplimente.ro
Mătăsos:

3x mai ușor

până la de
de pieptănat*

Sănătate şi strălucire:
reduce ruperea firelor de
păr cu până la
*

90%

Parfum revitalizant:
dintre persoanele
care l-au testat îi adoră
parfumul*

95%

Îngrijirea părului
Spune adio părului fragil și lipsit de strălucire! Ai un nou motiv să zâmbești în fiecare
dimineaţă când te uiţi în oglindă, pentru că părul tău este acum mult mai puternic,
sănătos și strălucitor. LR ALOE VIA Nutri-Repair este special creat pentru părul uscat și
deteriorat. Noul sistem de îngrijire a părului are o combinaţie unică de gel de Aloe Vera
și 7 uleiuri naturale care hrănesc, fortifică și repară părul, protejându-l împotriva ruperii.
Părul devine mătăsos, strălucitor în mod natural și sănătos până la vârfuri.

15%

45%

a

A l o e Ve r

a

A l o e Ve r

60%
a

A l o e Ve r

15%
a

A l o e Ve r

FORTIFICĂ

PENTRU PĂR MĂTĂSOS

REGENEREAZĂ

PROTECŢIE TERMICĂ

Aloe Via
Şampon
Nutri-Repair

Aloe Via
Balsam
Nutri-Repair

Aloe Via
Mască de păr
Nutri-Repair

Aloe Via
Tratament Leave-In
Nutri-Repair

• Cu 45% gel de Aloe Vera și extract
de bambus organic
• Curăţă delicat, fortifică firul de păr
din exterior, hidratează scalpul
• Pentru fiecare spălare a părului

• Cu 15% gel de Aloe Vera și
Complex Nutri Oil Repair cu 7
uleiuri naturale
• Hrănește și repară părul din interior
• Părul devine mult mai mătăsos
• Recomandat după fiecare spălare a
părului

• Cu 15% gel de Aloe Vera și
Complex Nutri Oil Repair cu 7 uleiuri
• Hrănește și repară părul în
profunzime, umple zonele poroase,
protejează pe termen lung împotriva
ruperii firelor de păr
• Se aplică 1-2 ori pe săptămână în
loc de balsam

• Cu 60% gel de Aloe Vera și extract
de bambus organic
• Protejează părul de aerul cald al
aparatelor de stilizat
• Hrănește și hidratează părul
• Se aplică pe păr înainte de a folosi
uscător de păr și placă
• Nu necesită clătire

20648 | 200 ml

20649 | 200 ml

20730 | 200 ml

20647 | 150 ml

52,90 RON

65,50 RON

79,90 RON

65,50 RON

(26,45 RON per 100 ml)

(32,75 RON per 100 ml)

SET Îngrijirea părului

(39,95 RON per 100 ml)

(43,66 RON per 100 ml)

20763

Total preţuri individuale

Şampon, Balsam, Mască de păr

Preţ promoţional set

198,30 RON

179,50 RON

* Cu utilizarea combinată a şamponului, balsamului şi a măştii de păr. Confirmat prin testări biofizice realizate de proDERM, în ianuarie 2017, cu privire la facilitatea de
pieptănare a părului umed şi efectul antirupere, comparativ cu un şampon neutru.
** Studiu Dermatest efectuat pe 40 de persoane în decembrie 2017.

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care
te poţi baza 100%.

www.topsuplimente.ro

Pentru un
bărbierit
perfect

Îngrijire pentru bărbaţi
Produsele pentru bărbierit din gama LR ALOE VIA pentru bărbaţi
sunt special adaptate nevoilor pielii masculine şi conţin aloe vera
hidratantă în concentraţie mare. Deoarece pielea bărbaților are
propriile nevoi de îngrijire: nu numai că are o textură diferită de cea
a femeilor, dar şi bărbieritul zilnic o expune la un stres suplimentar.

30%

30%
a

A l o e Ve r

a

A l o e Ve r

Textură gel
răcoritoare

pentru o senzaţie
minunată!

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND SETUL

Totul pentru
un bărbierit perfect
Aloe Via
Set 1 pentru bărbaţi
20424
Spumă de ras · 200 ml
54,90 RON
Balsam After Shave · 100 ml 54,90 RON
Cremă Anti-Stress · 100 ml 77,90 RON
Total preţuri individuale
Preţ promoţional set

187,70 RON

165,90 RON

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND SETUL
Aloe Via
Spumă
de ras calmantă

Aloe Via
Gel pentru ras
calmant

Pentru bărbieritul zilnic

Pentru bărbieritul precis al contururilor

• Cu 30% gel de Aloe Vera
• Hidratează și pregăteşte pielea
înainte de ras
• Spumă aerisită pentru o aplicare
ușoară
• Ajută ca aparatul de ras să alunece
uşor și protejează pielea de iritații

• conţine 30% gel de Aloe Vera pentru
hidratare intensă
• textură ușoară de gel pentru extra
prospețime
• gelul se transformă în spumă aerată,
ajută la alunecarea aparatului de ras
și protejează pielea de iritații

20420 | 200 ml

20423 | 150 ml

54,90 RON

54,90 RON

(27,45 RON per 100 ml)

Detalii despre LR ALOE VIA Balsam
After Shave la pagina 110.

(36,60 RON per 100 ml)

Totul pentru
un bărbierit perfect
Aloe Via
Set 2 pentru bărbaţi
20425
Gel pentru ras · 150 ml
54,90 RON
Balsam After Shave · 100 ml 54,90 RON
Cremă Anti-Stress · 100 ml 77,90 RON
Total preţuri individuale
Preţ promoţional set

187,70 RON

165,90 RON

www.topsuplimente.ro

Tot ce are nevoie
un bărbat pentru
piele, păr, barbă

Pentru o piele
bine îngrijită,
împrospătată

Îngrijire pentru bărbaţi

Trei produse de bază axate pe elemente esențiale pentru
bărbaţi – pentru îngrijirea zilnică a pielii, a părului și a bărbii.
Cu puterea concentrată a plantei de aloe, a extractului de
hamei organic și un miros de lemn proaspăt! Gelul de aloe
vera este cunoscut pentru efectul său calmant, hidratant,
în timp ce hameiul hrănește și revitalizează tenul și părul,
prevenind iritarea pielii.

Bărbieritul este urmat de o îngrijire ușoară a pielii cu aloe vera
hidratantă și extract de ceai alb organic calmant și revitalizant pentru
piele. Un val perfect de prospețime pentru un bun început de zi!

15%
Aloe Vera

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care
te poţi baza 100%.

50%

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care
te poţi baza 100%.

50%
A l o e Ve r

a

a

A l o e Ve r

15%
Aloe Vera

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND SETUL
Aloe Via
Balsam
After Shave

Aloe Via
Cremă
anti-stres

Balsam delicat pentru calmarea pielii
după bărbierit

Formulă bogată pentru îngrijirea zilnică,
ideală pentru pielea expusă la factorii
nocivi din mediu sau la vremea extremă
(frig, vânt, etc.)

• Cu 50% gel de Aloe Vera
• Reduce iritaţiile şi roşeaţa
• Extractul de ceai alb calmează
pielea iritată
• Aloe Vera hidratează intensiv şi
catifelează pielea

• Cu 50% gel de Aloe Vera
• Extractul de ceai alb revitalizează
pielea
• Aloe Vera împrospătează şi
hidratează

20421 | 100 ml

20422 | 100 ml

54,90 RON

77,90 RON

Totul pentru îngrijirea pielii,
părului şi bărbii
Aloe Via
Set 3 pentru bărbaţi
20441
4 în 1 Şampon pentru față,
corp, păr și barbă 250 ml 66,50 RON
2 în1 Ulei pentru îngrijirea
87,90 RON
feţei şi a bărbii 30 ml
2 în 1 Balsam pentru
68,90 RON
păr şi barbă 50 ml
Total preţuri individuale
Economiseşte
la set

223,30 RON

Aloe Via
4 în 1 Şampon pentru față,
corp, păr și barbă

Aloe Via
2 în1 Ulei pentru îngrijirea
feţei şi a bărbii

Aloe Via
2 în 1 Balsam pentru
păr şi barbă

Îngrijire completă pentru întregul corp

Piele fină şi barbă mătăsoasă

Aranjare perfectă pentru coafură și
barbă

• Cu 15% aloe vera și extract organic
de hamei
• Curăță delicat și eficient pielea, părul
și barba
• Produsul nu conţine reziduuri ale
factorilor nocivi din mediu
• Oferă hidratare pielii și părului

• Cu aloe vera și extract organic de
hamei
• Uleiurile de argan, migdale, jojoba și
floarea soarelui protejează pielea și
părul de pierderea hidratării
• Pentru barbă cu fire mătăsoase şi
sănătoase
• Nu îngraşă părul bărbii
• Ameliorează senzaţia de mâncărime

194,90 RON

• Cu 15% aloe vera și extract organic
de hamei
• Aranjează și hidratează
• Netezeşte părul încrețit și facilitează
pieptănatul
• Oferă părului bărbii şi capului o
strălucire naturală
• Poate preveni căderea ereditară a
părului

20436 | 250 ml

20437 | 30 ml

20438 | 50 ml

66,50 RON

87,90 RON

68,90 RON

(26,60 RON per 100 ml)

(293,00 RON per 100 ml)

(137,80 RON per 100 ml)

www.topsuplimente.ro

Pentru piele
protejată şi dinţi
puternici

Îngrijire pentru copii şi bebeluşi
Gama LR ALOE VIA pentru îngrijirea bebelușilor, ce conţine gel
extraordinar de aloe vera și extracte valoroase din plante
organice, este deosebit de blândă fiind potrivită pentru pielea
sensibilă a bebelușului. Produsele sunt realizate fără adăugarea
de parabeni, uleiuri minerale și parfumuri.

40%

Îngrijire delicată,
ingrediente naturale.
Recomandate
de moaşe şi
pediatri.

a

A l o e Ve r

30

%

a

A l o e Ve r

Aloe Via Baby
Şampon delicat pentru păr
şi corp

Aloe Via Baby
Cremă delicată pentru faţă
şi corp

Aloe Vera
pentru cei mici

Cremă bogată pentru pielea iritată
a bebelușilor

Curăţă delicat, îngrijește și protejează
pielea sensibilă a bebelușului. Potrivit
pentru păr și corp.

Îngrijește pielea delicată a bebelușilor.

Şampon 250 ml
Cremă de faţă şi corp 100 ml
Cremă protecţie 100 ml

• Cu 40% gel de Aloe Vera, extract
de gălbenele și pantenol
• Pentru îngrijirea zilnică a pielii
• Stimulează funcţia de barieră a
pielii, hidratează, hrănește și
calmează
• Fabricată fără uleiuri de parfum

Set Aloe Via Baby

38%
A l o e Ve r

Îngrijire
fără
lacrimi!
Produs prieten al dinţilor!
Dovedit ştiinţific.

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND SETUL

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND SETUL
Aloe Via Baby
Cremă delicată pentru
protecţie

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care te
poţi baza 100%.

30%
A l o e Ve r

a

a

A l o e Ve r

a

Noile produse LR ALOE VIA de îngrijire a copilului conțin un
procent mare de gel de aloe vera. Sunt perfecte pentru pielea
sensibilă a copiilor, pentru că Aloe Vera este o adevărată plantă
universală: regenerează, hidratează, calmează și protejează.
Acest lucru este important și pentru dinții sensibili ai copiilor.
Și nu în ultimul rând, produsele au mascote simpatice care îi
distrează pe copii!

40%

Distracţie şi îngrijire
20318
54,90 RON
54,90 RON
54,90 RON

Aloe Via Kids
Set pentru copii
Gel de duş, şampon,
balsam · 250 ml
Pastă de dinţi · 50 ml
Total preţuri individuale

20330
52,90 RON
24,90 RON
77,80 RON

Aloe Via Kids
3in1 Gel de duş,
şampon, balsam

Aloe Via Kids
Pastă de dinţi
cu străluciri magice

Curăţare şi îngrijire blânde, distracţie
maximă la duş!

Curăţare şi îngrijire delicată pentru
dinţi puternici ca ai unui tigru!

• cu 30% Aloe Vera pentru o hidratare
intensă
• extractul de piersică organică și
pantenolul asigură îngrijire și protejează
pielea și părul
• toleranța pielii testată dermatologic
• parfum fructat
• fără sulfaţi adăugaţi

• cu 38% Aloe Vera, pentru gingii sănătoase și
igienă orală proaspătă
• Xylitolul protejează împotriva cariilor dentare,
iar calciul întărește smalțul.
• nivel de fluorură adaptat pentru copii și aromă
plăcută de mentă
• textura verde cu particule strălucitoare face ca
periajul dinților să fie distractiv

• Cu 40% gel Aloe Vera, extract de
gălbenele, zinc și pantenol
• Sprijină regenerarea pielii iritate de
scutece, calmează disconfortul și
protejează
• Fabricată fără uleiuri de parfum

• Cu 30% gel de Aloe Vera, extract
de gălbenele și ulei de soia
• Pentru un păr ușor de pieptănat
• Fabricat fără sulfați și ulei de parfum

20319 | 100 ml

20320 | 250 ml

20321 | 100 ml

20328 | 250 ml

20329 | 50 ml

54,90 RON

54,90 RON

54,90 RON

52,90 RON

24,90 RON

(21,96 RON per 100 ml)

Total preţuri individuale

164,70 RON
Preţ promoţional set

Preţ promoţional set

150,90 RON

69,90 RON

(21,16 RON per 100 ml)
* Conform studiului realizat de ProDERM în Aprilie 2019

(49,80 RON per 100 ml)

www.topsuplimente.ro

Pentru o piele
sănătoasă,
protejată de
soare

Protecție solară
Fiecare tip de piele are nevoie de o protecție
solară diferită. De la pielea sensibilă la cea
bronzată – produsele de protecție solară
LR ALOE VIA oferă protecție și îngrijire pentru
întreaga familie. Aloe Vera hidratează,
calmează și regenerează pielea afectată de
razele puternice ale soarelui. În plus, produsele
de protecție solară au o formulă îmbunătățită
cu extract bio de anansa și nu conțin deloc
coloranți!

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care
te poţi baza 100%.

Rețetă nouă,
calitate dovedită

70%

40%
40%

Aloe Vera

40%
Aloe Vera

Aloe Via
Loțiune de protecție
solară

Aloe Via
Loțiune de protecție
solară

Aloe Via
Spray protecție solară
pentru copii

FP 30

FP 50

FP 50

23112 | 100 ml

23113 | 75 ml

80,90 RON

139,50 RON

Loțiune pentru tipurile de piele
deja bronzate
• cu 40% aloe vera și extract
bio de ananas
• Protejează pielea de razele
UVA și UVB
• Îngrijește și oferă hidratare
intensivă
• Se absoarbe foarte rapid în
piele, nu strălucește, nu oferă
pielii o senzație lipicioasă,
nu lasă urme albe

Aloe Vera

40%

Aloe Vera

Pentru un tip de piele delicată
și sensibilă
• Cu 40% aloe vera și extract
bio de ananas
• Protejează pielea de razele
UVA și UVB
• Îngrijește și oferă
o hidratare intensivă
• Se absoarbe rapid în piele, nu
o lasă lucioasă sau lipicioasă,
nu lasă urme albe

(186,00 RON per 100 ml)

Aloe Vera

Produsele de protecție
solară LR ALOE VIA
sunt disponibile în
lunile însorite, din mai
până în august.

40%
Aloe Vera

Aloe Via Loțiune
anti-îmbătrânire
pentru protecție solară

Aloe Via
Spray protecție
solară

Aloe Via
Cremă-gel
de protecţie

FP 50

FP 30

după plajă

23110 | 150 ml

23114 | 50 ml

23115 | 150 ml

23116 | 200 ml

116,50 RON

102,50 RON

102,90 RON

87,90 RON

Ideal pentru pielea sensibilă a
copiilor
• Cu 40% aloe vera și extract
bio de ananas
• Protejează împotriva razelor
UVA și UVB cu un factor de
protecție solară foarte ridicat
• Potrivit pentru pulverizare
rapidă și ușoară înainte și
după o baie în mare sau
piscină

(77,66 RON per 100 ml)

Asigură protecţie
optimă UVA şi UVB.

Pentru o piele protejată, fermă
și suplă
• Cu 40% gel de Aloe Vera și
extract bio de ananas
• Protejează pielea împotriva
razelor UVA și UVB, precum
și a îmbătrânirii premature
a pielii
• Se absoarbe foarte rapid în
piele, nu strălucește, nu oferă
pielii o senzație lipicioasă,
nu lasă urme albe

(205,00 RON per 100 ml)

Spray cu protecție solară pentru
tipurile de piele deja bronzate
• Cu 40% aloe vera și extract bio de
ananas
• Protejează pielea de razele UVA și
UVB
• Oferă hidratare intensivă, calmează și
răcorește pielea
• Se absoarbe rapid în piele, nu o
lasă lucioasă sau lipicioasă, nu lasă
urme albe
• Rapid și ușor de utilizat, ideal pentru
călătorii

(68,60 RON per 100 ml)

Ideal după expunearea
îndelungată la soare
• Efect răcoritor
• Cu 70% gel de Aloe Vera și
extract bio de ananas
• Calmează și susține
regenerarea pielii după plajă
• Hidratează și hănește pielea
intesiv

(43,95 RON per 100 ml)

www.topsuplimente.ro

Îngrijire premium CBD
LR ALOE VIA CBD este noua serie de îngrijire
premium cu ingrediente active valoroase din
Aloe Vera Barbadensis și Cannabis Sativa.
Combinația de aloe vera și ulei organic din
semințe de cânepă, amestecată cu canabidiol
(CBD), are un efect liniștitor și intens hrănitor
asupra pielii afectate, deoarece procesul de
regenerare propriu al pielii este susținut.

„Made in Germany“
este promisiunea
noastră de înalt standard
de calitate pecare te poţi
baza 100%.

Aloe Vera și
Cannabis Sativa
Simte magia naturii
pe pielea ta!

RECIPIENTE DIN PLASTIC
RECICLAT (RPET) *

ROLL-ON PENTRU MASAJ:
STARE DE BINE ÎN 3 PAȘI

ȘTIAI CĂ?
Cannabidiolul – pe scurt CBD
– este un ingredient natural
din planta de cânepă și se
obține din frunzele și pețiolii
acesteia. Uleiul organic din
semințe cânepă amestecat cu
CBD este deosebit de bun la
îngrijirea pielii afectate, datorită
proprietăților sale calmante.

Trageți ferm capacul, răsuciți vârful roll-onului 90 de grade în sens invers acelor de
ceasornic pentru a-l deschide, și aplicați o
cantitate mică de ulei în mod uniform pe
zona tensionată a corpului, prin rulare
cu mișcări circulare.

Aloe Via CBD
Gel de duș

Aloe Via CBD
Ulei exfoliant pentru corp

Curăță delicat pielea corpului fără a o usca
datorită formulei pe bază de ulei.
• Cu aloe vera, ulei organic de cânepă și
canabidiol (CBD)
• Calmează, hidratează și protejează pielea
• Se aplică pe pielea umedă și apoi se clătește

Exfoliant calmant și hrănitor pentru corp, cu cristale
de sare de mare
• Cu aloe vera, ulei organic de cânepă, canabidiol
(CBD) și sare de mare
• Sarea de mare curăță și rafinează pielea într-un
mod natural
• Se aplică pe pielea umedă cu mișcări circulare și
se clătește cu apă călduță

20824 | 200 ml

20823 | 200 ml

66,50 RON

101,50 RON

(33,25 RON per 100 ml)

(50,75 RON per 100 ml)

După ce ați aplicat cantitatea dorită de ulei de
masaj, răsuciți vârful roll-on-ului (90 degrade în
sensul acelor de ceasornic) pentru a-l închide.

Aloe Via CBD
Roll-on pentru masaj
Roll-on cu efect relaxant și cu funcție de masaj integrată,
benefic pentru zonele tensionate ale corpului.
• Cu aloe vera, ulei organic de cânepă, canabidiol (CBD),
extract organic de turmeric și tămâie
• Complexul cald-rece stimuleaza și calmează
• Funcție de masaj integrată

Masați zona tensionată a corpului cu ajutorul
roll-on-ului pentru a experimenta senzația de
relaxare pe care o oferă acest produs.
20826 | 75 ml

179,90 RON
* Capace din plastic (PP)

(239,86 RON per 100 ml)

Inovaţie anti-îmbătrânire
pentru o piele vizibil mai tânără
Datorită Programului integrat ZEITGARD anti-îmbătrânire îţi poţi menţine cu uşurinţă pielea tânără şi
frumoasă. Conceptul inovator îţi oferă posibilitatea de a te bucura acasă la tine de tratamente faciale
de calitate profesională. ZEITGARD oferă trei paşi prin care tenul tău va deveni mult mai curat, mai
proaspăt şi mai frumos.

www.topsuplimente.ro

Sistemul de curăţare LR ZEITGARD este primul pas în tratamentul
anti-îmbătrânire pe termen lung. Cu doar o apăsare de buton, pielea
devine mai netedă şi mai fermă datorită curăţării în profunzimea
porilor. Astfel pregăteşte optim tenul pentru paşii următori de îngrijire.

Sistemul LR ZEITGARD anti-îmbătrânire reduce ridurile şi
reîntinereşte tenul: efecte testate şi dovedite*!
Metoda termică pe care se bazează Dispozitivul anti-îmbătrânire LR
ZEITGARD 2, ce alternează temperatura caldă cu cea rece, sprijină
transportul substanţelor active în profunzimea straturilor pielii şi
absorbţia lor la fiecare nivel. Pielea îşi va recăpăta mult mai rapid
supleţea, elasticitatea şi prospeţimea.

EFICACITATE
INOVAŢIE
PROFESIONALISM

Programul anti-îmbătrânire LR ZEITGARD, pentru o îngrijire intensivă
şi de durată a tenului. În completarea primilor doi paşi, produsele
complementare ajută la maximizarea efectelor celor două dispozitive.
Produsele pentru îngrijire LR ZEITGARD sunt create pentru fiecare tip
de ten şi adaptate nevoilor acestora, susţin continuitatea şi
eficacitatea îngrijirii cu sistemele LR ZEITGARD 1 și 2.
* Studiu Dermatest efectuat pe 40 de persoane în Iulie-August 2015

• Pregăteşte optim tenul pentru
paşii următori de îngrijire
• Îmbunătăţeşte aspectul tenului
datorită curăţării în profunzimea
porilor
• Pielea devine mai netedă şi mai
fermă, datorită funcţiei de masaj a
periei

Curățare delicată a porilor,
dar eficientă

ZEITGARD 1

fiecare
131,90 RON

* Studiu Dermatest efectuat
pe 40 de persoane în IulieAugust 2015

• Dispozitiv electric anti-îmbătrânire pentru
reducerea ridurilor
• Alternarea temperaturilor cald-rece
sprijină transportul substanţelor active în
profunzimea straturilor pielii
• Pielea devine mai suplă şi mai elastică

CADOU

Pentru ten normal
70003
Pentru ten sensibil
70004

Elimină vizibil ridurile*

ZEITGARD 2

• Perie electrică cu oscilaţie
• Curăţare delicată în profunzimea
porilor
• Până la de 10 ori mai eficient decât
curăţarea normală*

Cap de perie

• 95% dintre persoanele care au testat au observat o
îmbunătăţire a absorbţiei substanţelor active în
piele, în timpul folosirii dispozitivului anti-îmbătrânire
ZEITGARD 2*
• Peste 90% dintre persoanele care au testat au
simţit o hidratare îmbunătăţită a pielii
• 90% dintre persoanele care au testat au confirmat
că pielea lor a devenit mult mai fermă*
• Peste 80% dintre persoanele care au testat au
confirmat că au observat rezultate vizibile şi
palpabile imediat*
• Peste 75% dintre persoanele care au testat au
declarat că pielea din jurul ochilor devine vizibil
mai fermă şi mai netedă*

CADOU

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND SETUL
Sistemul
anti-îmbătrânire

la set:
husa ZEITGARD

la set:
husa ZEITGARD

71006
Set pentru hidratare
ZEITGARD 2
1.334,90 RON
Ser pentru ochi
378,90 RON
Gel-cremă hidratant
326,90 RON
1 x husă Zeitgard
cadou

Produs de curăţare

71007
Set pentru regenerare
ZEITGARD 2
1.334,90 RON
Ser pentru ochi
378,90 RON
Gel-cremă regenerator 326,90 RON
1 x husă Zeitgard
cadou

Pentru ten normal
70000
Pentru ten sensibil
70001

fiecare
95,50 RON

Total preţuri individuale

Preţ promoţional set

2.040,70 RON

1.629,90 RON

SAU

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND SETUL
ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND SETUL
Set de curăţare
Pentru ten normal
Pentru ten sensibil

70036
70037

ZEITGARD 1
1.059,90 RON
1 x produs de curăţare
95,50 RON
1x husă Zeitgard
CADOU

Total preţuri individuale

Preţ promoţional set

1.155,40 RON

1.059,90 RON

PENTRU TEN SENSIBIL
• Firele periei fine, cu MICROSILVER,
pentru o piele strălucitor de curată
• Cremă de îngrijire cu o textură specială
pentru curăţarea cu dispozitivul
ZEITGARD
• Testat de Dermatest*

PENTRU TEN NORMAL
• Firele periei mai ferme, cu
MICROSILVER, pentru o piele curată
în profunzime
• Gel de curăţare special creat pentru
acest dispozitiv, cu o textură uşor
spumantă
• Testat de Dermatest*

* Studiu realizat de Institutului Dermatest GmbH. Perioada de aplicare: 6 săptămâni (sfârșitul lunii ianuarie, până la începutul lunii martie 2015), numărul de
persoane: 40
** Datorită protecţiei antibacteriene asigurată de MICROSILVER, firele individuale ale periilor rămân igienizate până la 3 luni. MICROSILVER constă în pulbere
de argint pură cu o structură moleculară foarte poroasă. Caracteristica specială: MICROSILVER reglează permanent formarea de noi bacterii.

Sistemul
anti-îmbătrânire
71008
Set continuare hidratare
Ser pentru ochi
378,90 RON
Gel-cremă hidratant
326,90 RON
Set continuare regenerare 71009
Ser pentru ochi
378,90 RON
Gel-cremă regenerator 326,90 RON

Total preţuri individuale

Preţ promoţional set

Ser pentru ochi
ZEITGARD
Anti-Age System

Gel – cremă regenerator
ZEITGARD
Anti-Age System

Gel – cremă hidratant
ZEITGARD
Anti-Age System

• Substanţe active în concentraţii
ridicate
• Hidratează, relaxează zonele din jurul
ochilor şi netezeşte ridurile fine
• Conţine un complex inovator de
substanţe active, printre care
„PatcH2O™“ şi „Ultra Filling
Spheres™“

• O cremă specială pentru mai multă
fermitate a pielii mature
• Reduce semnificativ profunzimea
ridurilor, astfel pielea devine mai întinsă şi
mai tânără
• Conţine un complex inovator de
substanţe active, printre care
„PatcH2O™“ şi „Ultra Filling Spheres™“

• O formulă concentrată pentru fermitatea
contururilor feţei, potrivită chiar şi pentru
pielea tânără
• Îmbunătăţeşte şi uniformizează aspectul
pielii
• Conţine un complex inovator de substanţe
active, printre care „PatcH2O™“ şi
„Ultra Filling Spheres™“

71000 | 30 ml

71002 | 50 ml

71001 | 50 ml

378,90 RON

326,90 RON

326,90 RON

705,80 RON

622,90 RON

(1.263,00 RON per 100 ml)

(653,80 RON per 100 ml)

(653,80 RON per 100 ml)

www.topsuplimente.ro

ÎNGRIJIRE INDIVIDUALĂ
pentru un efect
anti-îmbătrânire de durată

Produse anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea de zi cu zi
Racine: îngrijire de bază cu efect
de hidratare și ingrediente ce
stimulează prevenirea primelor
semne de îmbătrânire.

Pasul al treilea al Programului
anti-îmbătrânire LR ZEITGARD, pentru o
îngrijire intensivă și de durată a tenului
În completarea primilor doi paşi din Programul
anti-îmbătrânire LR ZEITGARD avem produsele complementare,
care ajută la maximizarea efectelor celor două dispozitive.
Produsele pentru îngrijire LR ZEITGARD sunt create pentru
fiecare tip de ten şi adaptate nevoilor acestora, în aşa fel încât
să susţină continuitatea şi eficacitatea îngrijirii cu LR ZEITGARD.
Mai mult, întregul program LR ZEITGARD poate fi folosit cu
succes atât de către femei, cât şi de către bărbaţi.

Nanogold: îngrijire bogată cu
proteine de mătase, pentru
protecţia împotriva îmbătrânirii
premature a pielii.

Beauty Diamonds: îngrijire
intensivă de lux, bazată pe diamante
și peptide, cu o textură hrănitoare
pentru răsfățarea pielii mature cu
nevoi speciale.
Platinum: stimulează elasticitatea
pielii și previne apariţia semnelor
îmbătrânirii tenului bărbaţilor.

Îngrijire suplimentară
pentru nevoi speciale ale tenului
Serox: combinaţia inovatoare a
substanţelor active şi Ultra Filling
Spheres® reduce vizibil aspectul ridat,
oferind pielii mai multă elasticitate şi
prospeţime.
Power Lift: conţine un amestec de
7 extracte din plante, care asigură
un efect de hidratare intensă şi mai
multă fermitate tenului.
Masca nutritivă de noapte:
pentru regenerare în timpul
somnului, cu formulă de îngrijire
foarte puternică, potrivită pentru
femei și bărbați. Textura bogată
răsfaţă tenul cu uleiuri preţioase.
Ser Blue Light Defender: ser
inteligent împotriva îmbătrânirii
digitale. Protejează pielea prin
formula cu spirulină și lotus albastru
ce previne îmbătrânirea cauzată de
lumina albastră a ecranelor
tabletelor, telefoanelor, laptop-urilor.

PREVENŢIE
pentru tenul tău

ÎNGRIJIRE PERFORMANTĂ
împotriva îmbătrânirii tenului

Chiar înainte să apară primele riduri, poţi preveni acest
proces cu ajutorul programului de îngrijire Racine.
Cremele cu extract de alge şi coenzima Q10 ajută la
prevenirea îmbătrânirii pielii. Folosite împreună,
produsele pentru îngrijire sprijină întregul metabolism
energetic al celulelor, oferind pielii hidratare şi
prospeţime întreaga zi.

Îngrijirea de înaltă calitate ZEITGARD NANOGOLD este o combinație exclusivă de
particule de aur micronizate și proteine de mătase. În timp ce aurul din această
formulă susține deja protecția UV a pielii, mătasea contribuie la formarea colagenului
propriu al pielii și, astfel, la regenerarea acesteia.

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care te
poţi baza 100%.

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care te
poţi baza 100%.

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND SETUL

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND SETUL

28503
Set Zeitgard Racine
Cremă de zi · 50 ml
66,50 RON
Cremă de noapte · 50 ml 76,90 RON
Cremă de ochi · 15 ml
52,90 RON

Set Nanogold
28188
155,50 RON
Cremă de zi · 50 ml
Cremă de noapte · 50 ml 188,90 RON

Preţ promoţional set

Preţ promoţional set

177,50 RON

Racine
Cremă hrănitoare de zi

Racine
Racine
Cremă hrănitoare de noapte Ser Colagen

• Cu coenzima Q10, pentru mai
multă energie în celule
• Complexul de îngrijire cu alge
creşte nivelul de hidratare
• Vitamina E protejeaza celulele
• Filtrul UV împiedică razele luminii
să pătrundă în piele, prevenind
astfel degradarea ei

• Coenzima Q10 susţine regenerarea
celulelor pe timp de noapte
• Complexul de îngrijire cu alge
hrănește pielea cu minerale
• Vitamina E regenerează pielea
peste noapte
• Textură bogată cu ulei de Jojoba și
unt de Shea

• Colagenul ajută la fermitatea pielii
• Hidratează intensiv
• Pielea devine mai proaspătă şi mai
catifelată, cu un aspect întinerit

• Cu coenzima Q10, pentru mai multă
energie în celule
• Combinație eficientă de vitamine,
pentru regenerarea naturală:
• Vitamina A previne apariţia ridurilor
• Vitamina E protejează împotriva
radicalilor liberi
• Vitamina C are efecte antioxidante
• Crește nivelul de hidratare al pielii

28500 | 50 ml

28501 | 50 ml

28504 | 30 ml

28502 | 15 ml

66,50 RON

(133,00 RON per 100 ml)

344,40 RON

Total preţuri individuale

196,30 RON

Total preţuri individuale

76,90 RON

(153,80 RON per 100 ml)

126,90 RON

(423,00 RON per 100 ml)

Racine
Cremă de ochi

52,90 RON

(352,66 RON per 100 ml)

294,90 RON

Nanogold
Loţiune tonică

Nanogold
Cremă de zi

Nanogold
Cremă de noapte

• Curăţă şi împrospătează pielea
• Conţine Nanogold şi proteine de
mătase, pentru protecţia împotriva
îmbătrânirii premature a pielii
• Potrivită şi pentru tenul mixt

• Cu o textură mătăsoasă, luxuriantă
• Îngrijeşte şi răsfaţă pielea întreaga zi
• Conţine Nanogold şi proteine de
mătase, pentru protecţia împotriva
îmbătrânirii premature a tenului
• Conţine un complex special de
substanţe active, printre care Aglycal®,
TIMP-Peptide® şi Uvinul A plus®*

• Textură concentrată, luxuriantă
• Efect de hidratare şi îngrijire intensivă în
timpul nopţii
• Conţine Nanogold şi proteine de mătase,
pentru protecţia împotriva îmbătrânirii
premature a tenului
• Peptidele TIMP® şi substanţa activă antirid
SYN®-COLL previn degradarea pielii
provocată de acţiunea luminii

28181 | 125 ml

28182 | 50 ml

28183 | 50 ml

79,90 RON

155,50 RON

188,90 RON

(63,92 RON per 100 ml)

(311,00 RON per 100 ml)

(377,80 RON per 100 ml)

* Marcă înregistrată a BASF AG

Sistemul de îngrijire pentru
TENUL BĂRBAŢILOR

ÎNGRIJIRE DE LUX pentru
ten matur, cu nevoi deosebite
„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care te
poţi baza 100%.

Îngrijire de lux intens hrănitoare, cu textură deosebită și ingrediente
anti-îmbătrânire eficiente. Conferă fermitate, repară și protejează pielea
matură. Combinația de înaltă calitate de ingrediente active pe bază de
diamante și peptide asigură un aspect vizibil întinerit!

Un duo modern de îngrijire pentru un plus zilnic de prospețime și
protecție anti-îmbătrânire eficientă. Formula inovatoare se
absoarbe rapid, hidratează intens pielea, netezește ridurile și
conferă tenului bărbaților un aspect mai tânăr.
Ușor de utilizat și eficiente!

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND SETUL
28300
Set Beauty Diamonds
188,90 RON
Cremă de zi · 50 ml
Cremă de noapte · 50 ml 208,90 RON
Cremă contur ochi · 30 ml 155,50 RON
553,30 RON

Total preţuri individuale

Preţ promoţional set

464,50 RON

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND SETUL
Platinum Set îngrijire bărbaţi

189,50 RON
131,90 RON

Total preţuri individuale

321,40 RON

Preţ promoţional set

Beauty Diamonds
Cremă de noapte

Beauty Diamonds
Cremă contur ochi

Beauty Diamonds
Loţiune tonică

Beauty Diamonds
Cremă de zi

Beauty Diamonds
Cremă intensivă antirid

Beauty Diamonds
Ulei anti-îmbătrânire

Uleiuri naturale preţioase în
combinaţie cu substanţe active
antirid.
Combinaţia de substanţe
active îmbunătăţeşte aspectul
pielii şi îi stimulează
mecanismele proprii de
regenerare. Textura bogată,
hrănitoare relaxează şi răsfaţă
pielea.

Ingredientele active selecţionate
şi o combinaţie de substanţe
active pe bază de diamante
diminuează optic ridurile şi
estompează umflăturile.Textura
delicată acoperă şi calmează
zona din jurul ochilor.

Substanţele naturale marine și
din plante au grijă de
hidratarea de durată a pielii.
Tenul se simte mai neted și
tonifiat.

Stimulează sistemul propriu de
protecţie a pielii şi diminuează
optic ridurile. Substanţa activă
Detoxiquin previne îmbătrânirea
pielii şi îi stimulează mecanismul
propriu de regenerare.
O hexapeptidă inovatoare ajută la
protecţia pielii împotriva
radicalilor liberi.

Combinaţia de substanţe active
îmbunătăţeşte aspectul pielii şi îi
stimulează mecanismele proprii
de regenerare.
Combinaţia de ceramide şi
„Hyaluronic Filling Spheres“
diminuează ridurile. Uleiurile speciale
îngrijesc şi catifelează pielea.

• Hrăneşte şi regenerează pielea
datorită vitaminelor A, E, F
• Protejează pielea împotriva
deshidratării datorită uleiurilor
valoroase pe care le conţine
• Conferă un aspect tânăr tenului
deoarece conţine acest complex
bogat de uleiuri

28318 | 50 ml

28319 | 30 ml

28302 | 125 ml

28317 | 50 ml

28320 | 30 ml

28314 | 30 ml

208,90 RON

155,50 RON

80,50 RON

188,90 RON

221,50 RON

204,90 RON

(417,80 RON per 100 ml)

(518,33 RON per 100 ml)

(64,40 RON per 100 ml)

(377,80 RON per 100 ml)

(738,33 RON per 100 ml)

(683,00 RON per 100 ml)

28469

Cremă
anti-îmbătrânire · 50 ml
Cremă contur ochi · 30 ml

294,90 RON

Platinum
Cremă răcoritoare
pentru ochi

Platinum
Cremă
anti-îmbătrânire

• Cremă delicată cu absorbţie rapidă
pentru pielea din jurul ochilor
• Împrospătează şi hidratează pielea
• Estompează cearcănele şi micile riduri
din jurul ochilor
• Conţine substanţa activă Lumin-Eye®,
extract de cafea verde şi acid
hialuronic

• Cremă delicată pentru faţă
• Se absoarbe rapid, hidratează şi
împrospătează pielea
• Stimulează elasticitatea pielii şi previne
apariţia semnelor îmbătrânirii
• Calmează pielea iritată după bărbierit
• Conţine apă de gheţar, extract de
cactus, acid hialuronic şi vitamina E

28450 | 30 ml

28449 | 50 ml

131,90 RON

189,50 RON

(439,66 RON per 100 ml)

(379,00 RON per 100 ml)

„Made in Germany“
este promisiunea
noastră de înalt
standard de calitate
pe care te poţi baza
100%.

COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ
împotriva ridurilor

SERUL INTELIGENT ÎMPOTRIVA
ÎMBĂTRÂNIRII DIGITALE

Produsele exclusiviste şi extrem de eficiente LR ZEITGARD Serox sunt create pentru a contracara semnele
trecerii timpului. Serox Instant Skin Perfector, datorită tehnologiei inovatoare anti-îmbătrânire cu efect de 2 ori
mai puternic, conferă imediat un aspect perfect tenului, rezultatele fiind de lungă durată. Aceste rezultate pe
termen lung se obţin folosind şi produsele complementare din gama Serox. Rezultatele? Mai puţine riduri de
expresie pe faţă, frunte şi nas, elasticitate pentru piele şi îmbunătăţirea volumului acesteia. De asemenea,
Serul pentru buze conferă volum şi reduce ridurile din jurul gurii.*

Lumina albastră, provenită de la telefoane mobile, tablete, laptopuri, TV sau alte ecrane, determină
îmbătrânirea prematură a pielii tale. Razele albastre de lumină pătrund adânc în straturile profunde
ale pielii, creând un număr mare de radicali liberi.

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND SETUL
28245

Set complet Serox
Cremă Intensive Result · 50 ml
Ser Instant Result · 30 ml
Corector riduri · 15 ml
Plasturi cu colagen
(4 x 2 plasturi)

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care te
poţi baza 100%.

EFECT TRIPLU
UNIC, INOVATOR

1.054,20 RON

Total preţuri individuale
Preţ promoţional set

274,90 RON
378,90 RON
189,50 RON
210,90 RON

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care te
poţi baza 100%.

www.topsuplimente.ro

919,90 RON
Aplică dimineața SERUL
BLUE LIGHT DEFENDER
uniform pe pielea feţei
bine curățată.

După aproximativ 1 minut
poţi folosi crema de zi
obișnuită, aplicată
peste ser.

Serox
Cremă Intensive
Result

Serox
Ser Instant
Result

Serox
Plasturi cu
colagen

Serox
Corector
riduri

• Compoziţie inovatoare antiîmbătrânire
• Combinaţia inovatoare a
substanţelor active Argireline®,
Ameliox®, Polylift® şi Ultra
Filling Spheres® reduce vizibil
aspectul ridat
• Complexul activ de substanţe
antirid hidratează intensiv şi
previne, astfel, apariţia ridurilor
• Se aplică pe pielea curată sau
după aplicarea Serului Serox
Instant Result

• Formula intensivă sub formă
de ser se absoarbe rapid.
• Conţine substanţe active
antirid precum Argireline®,
Ameliox® şi Polylift®, care
estompează ridurile
• Hidratează intensiv şi
relaxează pielea, care devine
mult mai netedă, mai elastică
şi mai fermă
• Se aplică pe pielea curată
• Acţionează optim în
combinaţie cu Crema Serox
Intensive Result

• Soluţii antirid de calitate
profesională
• Hidratează intensiv zonele
sensibile din jurul ochilor
• Înainte de aplicare, colagenul
liofilizat în care sunt îmbibaţi
plasturii se activează prin
înmuierea în lichidul special
• Soluţia de activare conţine
substanţe active precum
Argireline®, Gatuline
Expression® şi acidul
hialuronic, care pătrund în
piele, umplând ridurile de
expresie şi uniformizând
suprafaţa tenului
• Se aplică pe pielea curată

• Un concentrat intensiv de
substanţe active pentru
aplicarea specifică pe zonele cu
riduri de expresie
• Ideal pentru aplicarea pe ridurile
din zona gurii, a nasului, a frunţii
şi a ochilor
• Conţine substanţe active antirid
precum Argireline®, Gatuline
Expression®, Dynalift® şi acidul
hialuronic, care acţionează ţintit
asupra ridurilor
• Se absoarbe rapid, iar prin
aplicarea cu regularitate asigură
un efect de durată

28244 | 50 ml

28230 | 30 ml

28235 | 4 x 2 plasturi

28236 | 15 ml

28250 | 30 ml

274,90 RON

378,90 RON

210,90 RON

189,50 RON

259,50 RON

Serox
Instant
Skin Perfector
• Aspect reîntinerit al tenului
imediat după aplicare
• Regenerare de durată a
structurii pielii
• Formulă catifelată de
perfecţionare şi acoperire, cu
pigmenţi discreţi de culoare
• Se foloseşte după crema de
zi. Machiajul se aplică la final.

LR ZEITGARD
Ser Blue Light
Defender
• Protejează împotriva îmbătrânirii
tenului și iritațiilor pielii cauzate de
lumina albastră
• Reduce ridurile și are efect antioxidant
• Pentru un aspect tineresc, radiant
• Cu extract de spirulină și extract de
lotus albastru

71060 | 30 ml

(549,80 RON per 100 ml)

(1.263,00 RON per 100 ml)

* Studiu realizat de Dermatest pe 10 persoane, într-un interval de aplicare de 4 săptămâni, în noiembrie 2016

(1.263,33 RON per 100 ml)

(865,00 RON per 100 ml)

242,50 RON

(808,33 RON per 100 ml)

PROTECȚIA TA ZILNICĂ ÎN NUMAI 2 PAȘI
REFLECTĂ
LUMINA ALBASTRĂ:

COMBATE RADICALII
LIBERI:

REPARĂ
PIELEA:

Pigmentul de culoare
ficocianina conținut în
extractul de spirulină absoarbe
lumina albastră și reduce din
strălucirea puternică a razelor
luminoase, reflectându-le ca un
scut protector.
– Pentru o protecție ideală
împotriva îmbătrânirii
premature și a iritației pielii

Extractul de lotus
albastru – simbolul
nemuririi la egipteni –
anihilează radicalii liberi
şi astfel contracarează
stresul oxidativ.
– Pentru un aspect
tineresc, radiant al
chipului

O enzimă specială din
extractul de spirulină repară
problemele celulare apărute
deja din cauza luminii
albastre.
– Pentru o reducere
semnificativă a ridurilor
existente.

REVITALIZARE INTENSĂ
pentru EL şi pentru EA

REGENERARE în timpul somnului
Un ten mai proaspăt şi mai catifelat

Această cremă delicată, cu o formulă nouă, oferă un plus rapid de energie tenului obosit şi lipsit
de tonus. Combinaţia de substanţe active precum Reductine®,peptide ovăz, acidul hialuronic,
extractul din alge şi amestecul de extracte din plante hidratează rapid şi intensiv, menţinând
prospeţimea tenului întreaga zi. O cremă excelentă pentru dimineaţă, mai ales după petreceri
lungi sau nopţi nedormite.

Masca nutritivă de noapte ZEITGARD este creată după o formulă foarte bogată în substanţe
active, care acţionează intensiv la hrănirea, hidratarea şi regenerarea pielii în timpul nopţii. Formula
conţine ingrediente precum uleiul de Jojoba, extractul din fructe de Schizandra şi substanţa activă
antirid, „Ultra Filling SperesTM“, care îngrijesc pielea şi o ajută să devină mai netedă, mai proaspătă
şi mai catifelată chiar de la trezire.

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care
te poţi baza 100%.

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care
te poţi baza 100%.

Mască nutritivă
de noapte

Cremă de faţă PowerLIFT
• Textură fluidă, uşor de aplicat,
se absoarbe rapid
• Hidratează intensiv, conferind mai
multă energie, luminozitate şi
prospeţime tenului
• Conţine peptide din ovăz, acid
hialuronic, extract din alge şi un
amestec de 7 extracte din plante,
care asigură un efect de hidratare
intensivă şi mai multă fermitate
tenului,
• Potrivită şi pentru tenul bărbaţilor.
28100 | 30 ml

111,50 RON

(371,66 RON per 100 ml)

POTRIVITĂ ŞI
PENTRU PIELEA
BĂRBAŢILOR

• Regenerează pielea
feţei în timpul nopţii
• Uleiul de Jojoba asigură
hidratarea optimă
• Ultra Filling SpheresTM asigură un
efect anti-îmbătrânire
• Extractul din fructe de Schizandra
regenerează pielea
• Masca nu se îndepărtează de pe faţă,
ci se lasă să acţioneze peste noapte.
Pentru rezultate optime utilizează
masca de două ori pe săptămână.
71011 | 50 ml

111,50 RON

(223,00 RON per 100 ml)

POTRIVITĂ ŞI
PENTRU PIELEA
BĂRBAŢILOR

www.topsuplimente.ro
CE ESTE MICROBIOMUL?

Soluții adecvate nevoilor
speciale ale pielii

Pielea sănătoasă are
nevoie de un strat
protector natural
echilibrat
Problemele legate de pielea iritată, de părul cu mătreaţă
sau de boala parodontală au adesea o cauză complet
naturală: stratul-barieră de protecție naturală al pielii
noastre, microbiomul, a devenit dezechilibrat și astfel s-au
răspândit microbii nocivi. LR MICROSILVER PLUS oferă
soluții eficiente pentru cerințele speciale ale diferitelor părți
ale corpului. Secretul gamei de îngrijire funcțională este
ingredientul antibacterian și antiviral MicroSilver BGTM. Cu
fiecare produs, gama oferă și ceva în plus. O combinație
eficientă de ingrediente active care tratează în mod specific
problema respectivă, regenerează și stabilizează pielea
și bariera sa protectoare naturală – pentru un microbiom
sănătos al pielii.

Bariera noastră protectoare naturală este un adevărat miracol al
naturii. Milioane de microorganisme ce formează un echilibru unic.
În acest fel, ele formează o protecție naturală împotriva germenilor,
cum ar fi bacteriile și virusurile.
Numim totalitatea acestor microorganisme „microbiom”, sau flora
pielii și a gurii.
Dacă echilibrul lor sensibil îşi pierde armonia, microbii se pot
răspândi și pot afecta bariera de protecție naturală. Acest lucru
poate duce la probleme ale pielii și ale dinților.
Obiectivul MicroSilver Plus este de a elimina intruşii şi de a întări
bariera naturală de protecție.

Scalp

Pielea feței

Cavitatea bucală

Subsuoară

Mâini

Compoziția microbiomului variază în funcție
de partea corpului și de la o persoană la alta,
de exemplu în regiuni deosebit de uscate ale
pielii. Microbiomul este deosebit de sensibil pe
scalp și pe mâini, pe pielea grasă a feței sau în
zone umede și calde, cum ar fi axile și gură, iar
microorganismele ce se găsesc în aceste locuri
se pot dezechilibra rapid.

ACEL „PLUS“ DIN LR MICROSILVER PLUS
Avem aşteptări foarte mari de la produsele noastre de îngrijire. Acestea
trebuie să funcţioneze într-un mod rapid şi sigur. Dar, de asemenea,
trebuie să rezolve problema pe termen lung. De aceea, fiecare produs
LR MICROSILVER PLUS oferă un „plus“ suplimentar şi personalizat – o
combinaţie foarte eficientă de ingrediente active, care răspunde în mod
specific nevoilor şi creşte eficacitatea produsului. Proprietăţile de stabilizare şi
regenerare ale produselor LR MICROSILVER PLUS restabilesc microbiomul
natural şi îl menţin într-un echilibru perfect.

Toate produsele LR MICROSILVER
PLUS conţin substanţa activă cu
efect antibacterian şi antiviral,
MicroSilver BGTM.

ARGINTUL PUR PROTEJEAZĂ ÎMPOTRIVA BACTERIILOR ŞI VIRUSURILOR
Pielea iritată este mai puțin
capabilă să se apere de bacterii
și virusuri. Bacteriile se pot
răspândi deosebit de bine
pe pielea puternic agresată.
Microbiomul pielii este atunci în
dezechilibru.

Particulele de argint ale
MicroSilver BG™ se depun pe
suprafaţa pielii ca o plasă, cu o
structură poroasă, ca de burete,
nelăsând nicio şansă de acţiune
germenilor patogeni, bacteriilor şi
virusurilor. Ei sunt prinşi în plasa
de protecţie creată de argint.

Efectul antiviral al ionilor de
argint din substanţa activă
MicroSilver BG™ elimină
bacteriile și previne răspândirea
lor mai departe.

Particulele din MicroSilver BG™
aderă la suprafața pielii mult
timp și o pot proteja împotriva
bacteriilor și virusurilor noi până
la 12 ore. Microbiomul poate
atunci să se regenereze și să își
reia funcția naturală de protecție.

www.topsuplimente.ro

pentru sănătatea tenului
sensibil
CUI I SE POTRIVESC
PRODUSELE LR
MICROSILVER PLUS?
LR MICROSILVER PLUS este o gamă benefică
pentru persoanele cu piele delicată, problematică,
degradată, cu mătreață, cuperoză, imperfecţiuni,
cu respirație urât mirositoare, cu carii dentare sau
parodontită. Produsele sunt potrivite și pentru pielea
sensibilă.

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate, pe care te
poţi baza 100%.

Toate produsele LR MICROSILVER PLUS
conţin substanţa activă cu efect
antibacterian şi antiviral, MicroSilver BGTM

PROBLEME
Ten gras, impur, iritat, cu coşuri, puncte negre sau
cu tendinţă de descuamare.

CAUZE
În zonele cu piele grasă ale feţei, în special pe
frunte, nas și bărbie (zona T), se află multe glande
sebacee deosebit de active. Aici, flora pielii se
schimbă frecvent. Microbiomul este foarte ușor
de destabilizat, de aici putând rezulta o serie de
probleme ale pielii, precum coşurile, punctele
negre, etc.

EFICACITATE DOVEDITĂ
ŞTIIŢIFIC:
• Îmbunătăţeşte semnificativ aspectul
tenului*
• Ajută la reducerea punctelor negre
cu o medie de 24%, a papulelor cu
aproximativ 30% și a pustulelor cu
aproximativ 29%*
• Este foarte bine tolerată chiar și de
pielea degradată sau predispusă la
acnee*

SOLUŢIA
Sistemul de îngrijire a feţei LR MICROSILVER
PLUS: eliberează pielea de impurități și bacterii
și ajută la combaterea iritațiilor și la reechilibrarea
tenului.
• Cu efect antibacterian şi antiviral, datorită
argintului din substanţa activă MicroSilver BG™
• Pentru un microbiom echilibrat al pielii
• Efect rapid şi de durată, datorită peliculei
protectoare pe care o formează pe suprafaţa
pielii, ce poate acţiona timp de până la 12 ore.

* Crema antibacteriană de față a fost testată de către Derma
Consult GmbH, pe 30 de subiecţi cu acnee cu vârste
cuprinse între 13-25 ani, folosind crema de față o dată pe zi,
pe o perioadă de 6 săptămâni, începând din noiembrie
2010.

01 Cremă de curăţare ce
acţionează în profunzimea porilor

02 Cremă de faţă pentru
echilibrarea tenului

Curăță delicat, dar în adâncime porii și
calmează pielea. Substanţa antibacteriană şi
antivirală MicroSilver BG™ elimină germenii
precum bacteriile și virușii. Microbiomul afectat
se poate regenera.

Regenerează, stabilizează și rafinează aspectul
pielii. Datorită substanţei cu efect antibacterian
şi antiviral MicroSilver BGTM, crema cu absorbție
rapidă protejează pielea de bacterii și impurități.
Fără senzaţie de lipicios sau de gras.

ACEL "PLUS" SPECIAL
• Acidul salicilic înmoaie celulele moarte,
ajutând la eliminarea lor.
• Dexpantenolul hrănește și calmează pielea.
• Zincul sprijină regenerarea pielii.

ACEL "PLUS" SPECIAL

ECONOMISEŞTI
CUMPĂRÂND SETUL

• Defensil™ şi Activox™ sunt două substanţe
active brevetate, cu efect antiinflamator.
• Dexpantenolul calmează și hrănește pielea.
• Zincul susține regenerarea pielii.

Set îngrijire faţă
Cremă de curăţare · 150 ml
Cremă de faţă · 50 ml

25004
99,50 RON
111,50 RON

Total preţuri individuale

211,00 RON

25000 | 150 ml

25001 | 50 ml

99,50 RON

111,50 RON

(66,33 RON per 100 ml)

(223,00 RON per 100 ml)

Preţ special set

188,90 RON

www.topsuplimente.ro

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate, pe care te
poţi baza 100%.

Dinţi îngrijiţi şi
gingii sănătoase
PROBLEME

PRODUS
BREVETAT*

Dinţii sensibili la durere, gingii predispuse la
inflamaţie, respiraţie urât mirositoare.

Toate produsele LR MICROSILVER PLUS
conţin substanţa activă cu efect
antibacterian şi antiviral, MicroSilver BGTM

02 Apă de gură cu rol
de protecţie

RECOMANDATE DE
MEDICII DENTIŞTI*

01 Pastă de dinţi
antibacteriană

Textura inovatoare, asemănătoare unui gel, a
Apei de gură cu rol de Igienizare şi Protecţie
LR MICROSILVER PLUS face ca aceasta
să ofere protecţie dinţilor, gingiilor, limbii şi
spaţiilor interdentale împotriva formării bacteriilor
dăunătoare, până la 12 ore. Elimină până la
99,99% din microorganisme precum bacterii şi
virusuri.

Curăță și îngrijește dinții sensibili,
gingiile și mucoasa bucală.
Particulele de argint din substanţa
activă MicroSilver BG™ elimină
bacteriile și virușii și protejează
astfel eficient împotriva plăcii, a
cariilor și a bolilor parodontale,
a respirației urât mirositoare și a
inflamației gingiilor.

CAUZE
Sănătatea cavităţii bucale este şi ea foarte
importantă. Microbiomul oral cuprinde
nenumărate microorganisme diferite.
Dezechilibrul acestuia poate avea consecințe
neplăcute.

ACEL ”PLUS” SPECIAL:
• Gelul de Aloe Vera stabilizează și
regenerează gingiile.
• Mentolul și menta împrospătează
respirația oferind o senzație de prospețime
de lungă durată a întregii guri.
• Fluorura de sodiu întărește smalțul dinților
și are un efect remineralizant.

ACEL "PLUS" SPECIAL
• Mineralul HIDROXIAPATITĂ
construiește smalțul natural al
dinților și asigură dinți sănătoși
și puternici
• Dexpantenolul ajută la calmarea
gingiilor sensibile
• Zincul are efect antiinflamator
și previne placa dentară, cariile
dentare și bolile parodontale
• Fluorul susține remineralizarea
dinților

SOLUŢIA
Sistemul de îngrijire orală LR MICROSILVER
PLUS: elimină microbii din cavitatea bucală
şi oferă o protecţie inovatoare pentru dinţi
puternici, gingii sănătoase şi o floră orală
echilibrată.
• Pentru un microbiom echilibrat al cavității
bucale
• Cu efect antibacterian şi antiviral, datorită
argintului din substanţa activă MicroSilver
BG™
• Efect rapid şi de durată, datorită peliculei
protectoare pe care o formează pe suprafaţa
pielii, ce poate acţiona timp de până la 12 ore.

25130 | 300 ml

122,90 RON

(40,96 RON per 100 ml)

03 Spray de Gură cu efect de
Igienizare și Protecție
25090 | 75 ml

EFICACITATE DOVEDITĂ
ȘTIINȚIFIC:

44,90 RON

(59,86 RON per 100 ml)

EFICACITATE DOVEDITĂ
ŞTIINŢIFIC:
• 90% au confirmat o stabilizare a gingiilor
afectate*
• Reducerea infecțiilor / sângerării
gingiilor**
* Pasta de dinţi a fost testată prin intermediul Dermatest GmbH
de către 10 femei şi bărbaţi cu vârste cuprinse între 18 şi 72
de ani, într-un interval de 4 săptămâni, în aprilie 2006.
** Pasta de dinți antibacteriană a fost testată de
Derma Consult GmbH pe 30 de persoane cu vârste cuprinse
între 21 și 65 de ani, folosind pasta de dinți de 2 ori pe zi,
pe o perioadă de 4 săptămâni, în noiembrie 2010.

• 90% indică faptul că gingiile sunt mai
puţin predispuse la inflamație*
• 84% declară că respirația urât
mirositoare s-a îmbunătăţit*
• 100% apreciază gustul, prospețimea
şi textura, a fi foarte placute*
• 90% recomandă produsul şi altor
persoane*

ECONOMISEŞTI
CUMPĂRÂND SETUL
25122
Set pentru îngrijire orală
44,90 RON
Pastă de dinţi · 75 ml
122,90 RON
Apă de gură · 300 ml
50,90 RON
Spray de gură · 30 ml
Total preţuri individuale
Preţ promoţional set

EFICACITATE DOVEDITĂ
ŞTIINŢIFIC

218,70 RON

184,50 RON

* Spray-ul pentru gură a fost testat de către Dermatest GmbH
pe 20 de persoane cu vârste cuprinse între19-71 de ani,
timp de 4 săptămâni în august / septembrie 2020.

Spray-ul de gură cu efect de igienizare şi
protecţie reîmprospătează rapid respirația.
Textura sa delicată ajunge cu ușurință în
zone mai greu accesibile, inclusiv în spaţiile
interdentale. Datorită ingredientului activ
antibacterian şi antiviral MicroSilver BGTM,
spray-ul îndepărtează 99,99% din microbi,
precum bacterii și virusuri.

ACEL ”PLUS” SPECIAL:
• Gelul de Aloe Vera stabilizează și reglează
bariera de protecție naturală a gingiilor
• Salvia și echinacea reglează mucoasa orală
afectată și sprijină efectul antiinflamator al
ingredientului activ MicroSilverBG™
• Menta adaugă o senzaţie plăcută de
prospeţime
25140 | 30 ml

50,90 RON

(169,66 RON per 100 ml)
* LR MICROSILVER Pastă de dinţi Nr. Brevet: DE 10 2010 063 720

* Se aplică Apei de gură și Spray-ului de gură

www.topsuplimente.ro

Îngrijire şi protecţie
antibacteriene

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care te
poţi baza 100%.

Toate produsele LR MICROSILVER PLUS
conţin substanţa activă cu efect
antibacterian şi antiviral, MicroSilver BGTM

EFICACITATE DOVEDITĂ
ȘTIINȚIFIC:
• 80% au confirmat că nu mai apare
mirosul neplăcut de transpirație*
• 80% au confirmat că pielea nu se
mai irită*

PROBLEME
Mâini uscate, aspre, miros neplăcut de
transpirație, mătreață.

* Deodorantul roll-on antibacterian a fost testat de către
Derma Consult GmbH pe 20 de persoane cu vârste cuprinse
între 25-76 de ani, timp de 4 săptămâni în aprilie 2010.

CAUZA
Mâinile noastre sunt expuse factorilor nocivi
în fiecare zi. Acestea intră adesea în contact
cu tot felul de microbi, precum bacteriile şi
virusurile. Bacteriile se mai formează şi
într-un mediu cald şi umed, de exemplu în
zona axilelor.

04 Deodorant Roll-On
Deodorantul Roll-On antibacterian LR
MICROSILVER PLUS asigură un microbiom
echilibrat al pielii, îngrijeşte pielea sensibilă a
axilei şi oferă o senzaţie plăcută de prospeţime.
MicroSilver BG™ acţionează în mod eficient
împotriva bacteriilor care provoacă mirosul
neplăcut de transpiraţie.

SOLUŢIA
Cu fiecare produs LR MICROSILVER PLUS,
oferim ceva în plus, o combinaţie eficientă
de ingrediente active, care vizează în mod
specific zona afectată, regenerează şi
stabilizează pielea şi bariera sa protectoare
naturală, pentru un microbiom sănătos al
pielii.
• Pentru un microbiom al pielii intact.
• Pentru igiena personală.
• Particulele din MicroSilver BG™ aderă la
suprafaţa pielii pentru un timp îndelungat,
protejând împotriva noilor bacterii şi viruşi,
până la 12 ore.

ACEL ”PLUS” SPECIAL:
• Talcul absoarbe umezeala
• Dexpantenolul hrăneşte şi calmează pielea
sensibilă a axilei
• Sărurile de zinc obţinute din uleiul de ricin
absorb mirosurile

01 Gel purificator pentru
mâini

02 Cremă regeneratoare
pentru mâini

Gelul purificator pentru mâini LRMICROSILVER
PLUS, asigură un microbiom echilibrat al pielii,
oferă o curățare și o îngrijire igienică a mâinilor,
cu ajutorul substanței active antibacteriene și
antivirale MicroSilver BG™, eliminând până
la 99.87% din germenii patogeni, precum
bacteriile și virusurile.

Crema regeneratoare pentru mâini LR
MICROSILVER PLUS asigură un microbiom
echilibrat al pielii, sprijinind regenerarea
naturală a pielii uscate şi crăpate şi conferind
o senzaţie de catifelare, foarte plăcută şi de
durată. Microbii, precum bacteriile şi virusurile,
sunt eliminaţi datorită ingredientului activ
antibacterian şi antiviral MicroSilver BG™.

ACEL ”PLUS” SPECIAL:
• Complexul de minerale ZIN'CÎTETM
protejează pielea de factorii nocivi din
mediu și de radiațiile UVA/UVB
• Dexpantenolul curăță și îngrijește mâinile,
fără a usca pielea

ACEL ”PLUS” SPECIAL:
• Dexpantenolul hrănește, stabilizează și
regenerează pielea uscată și crăpată.
• Complexul de minerale ZIN’CÎTETM oferă
o protecție de durată împotriva factorilor
externi nocivi, precum și împotriva
radiațiilor UVA/UVB.

25033 | 50 ml

66,50 RON

(133,00 RON per 100 ml)

ACEL ”PLUS” SPECIAL:

03 Șampon Anti-mătreaţă
Şamponul anti-mătreaţăLR MICROSILVER
PLUS asigură un microbiom echilibrat al
scalpului, curăță și hrănește părul și scalpul,
reduce eficient mătreața încă de la prima
utilizare și previne formarea ei.

• OCTOPIROX® inhibă înmulțirea bacteriilor și
reglează aspectul scalpului
• Dexpantenolul calmează scalpul uscat și iritat

25051 | 75 ml

25065 | 75 ml

25072 | 150 ml

76,90 RON

92,50 RON

131,90 RON

(102,53 RON per 100 ml)

(123,33 RON per 100 ml)

(87,93 RON per 100 ml)

EFICACITATE DOVEDITĂ
ȘTIINȚIFIC:
• 100% au confirmat că începe să
se formeze din ce în ce mai puțină
mătreață*
• 80% au confirmat că scalpul devine
mai puțin uscat și înroșit*
* Șamponul anti-mătreaţă a fost testat de către Derma
Consult GmbH pe 10 bărbați cu vârste cuprinse între 22-56
de ani, în perioada aprilie-iunie 2008.
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Probleme ale părului?
CAUZELE
De ce apare o cădere prematură a părului?
• Hormonii.
Dihydrotestosteronul (DHT) cauzează în mod indirect un regres la
baza rădăcinii părului.
• O hrănire insuficientă a rădăcinii părului.
Circulaţia insuficientă a sângelui la nivelul scalpului are un aport
insuficient de substanţe nutritive la nivelul rădăcinii părului.
• Fixarea slabă în scalp.
Structura deteriorată a părului cauzează o „ancorare“
defectuoasă a firelor de păr în scalp.
Consecinţa: pierderea părului.

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate pe care te
poţi baza 100%.

Putere DUBLĂ
în prevenirea căderii
părului!
Te confrunţi cu pierderea prematură a părului? L-Recapin este
soluția de care ai nevoie, datorită complexul inovator activ, care
oprește căderea prematură a părului și îmbunătățește volumul.

TOP
MĂSURI

EFECTE

Cum acţionează L-Recapin împotriva
cauzelor căderii părului?

Au fost testate
efectele L-Recapin?

Complexul său inovator şi special
Procapil® are trei efecte benefice:

Da. S-a efectuat un studiu cu o perioadă de aplicare de 4 luni.*

• Acidul oleanolic din frunzele măslinului reduce regresul
rădăcinii părului
• Apigenina din citrice favorizează circulaţia la nivelul rădăcinii
părului (veziimaginea nr. 1)
• Biotinyl-GHK (proteină special vitaminizată) favorizează
ancorarea rădăcinii părului. (vezi imaginea nr. 2)

Rezultatele:
• L-Recapin încetineşte căderea părului
• Prin utilizarea L-Recapin faza de creştere a părului este prelungită
• L-Recapin contribuie în mod vizibil la ancorarea rădăcinilor şi
poate preveni astfel căderea prematură a părului
• Rădăcina părului este protejată, întărită şi regenerată cu ajutorul
complexului L-Recapin

*Studii privind Tonicul

SELLER

RECOMANDARE:
Numai utilizarea regulată şi de
lungă durată conduce la
rezultate optime.
Cele mai bune rezultate se obţin
prin folosirea combinată a
Şamponului şi a Tonicului
L-Recapin.

Eficacitate dovedită:
Epidermă

Derm

Ţesut subcutanat

• 76% din persoanele testate au confirmat un volum
îmbunătăţit al părului. Astfel s-a dovedit că faza de
creştere a părului este prelungită.
• 76% au confirmat eficacitatea produsului.

(Tonicul a fost testat de către DermaTronnier pe 20 de bărbaţi şi 5 femei cu vârste între 21
şi 60 de ani, într-o perioadă de 4 luni în anul 2005)

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND SETUL
Set L-Recapin
Şampon · 200 ml
Tonic · 200 ml

27004
111,50 RON
221,50 RON

Total preţuri individuale

333,00 RON

Preţ promoţional set

284,90 RON

Şampon
L-Recapin

Tonic
L-Recapin

Combinaţia de ingrediente active
testată dermatologic curăţă delicat şi
sistematic. Utilizat în mod regulat
înaintea aplicării Tonicului L-Recapin,
pregăteşte perfect scalpul şi părul.

Tonicul L-Recapin® opreşte căderea
prematură a părului din cauze
ereditare. Se aplică după spălare, pe
părul şi scalpul umed şi se masează cu
mişcări circulare.

27003 | 200 ml

27001 | 200 ml

111,50 RON

221,50 RON

(55,75 RON per 100 ml)

(110,75 RON per 100 ml)

www.topsuplimente.ro

LUMEA FASCINANTĂ
A PARFUMURILOR LR
Parfumurile oferă momentelor o putere magică
de neuitat, încântă și seduc. LR oferă o gamă
largă de parfumuri de o calitate excepţională:
de la parfumurile strălucitoare ale celebrităţilor
LR la parfumurile potrivite pentru fiecare ocazie
sau stil de viață până la îndrăgitele LR Classics.
Fiind un partener cu expertiză la nivel mondial în
acest domeniu, numeroase superstaruri au ales
compania LR pentru a crea și dezvolta
parfumuri. Rezultatul este de fiecare dată o
compoziție individuală cu succes pe plan
internațional – arome cu caracter unic și
semnătura inconfundabilă a celebrităţilor care
au lucrat la dezvoltarea lor. Parfumurile LR se
diferenţiază prin faptul că folosim în compoziţie
uleiul de parfum în concentraţie ridicată, cu o
persistenţă îndelungată. Ne bazăm pe o
experienţă de zeci de ani în crearea de
parfumuri „Made in Germany“ împreună cu
renumite case de parfumuri internaționale.

www.topsuplimente.ro

Poartă-te așa cum ești. Fii naturală. Fii tu
însăţi – acesta este mesajul lui Guido Maria
Kretschmer

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND SETUL

Poartă-te aşa cum eşti.
Fii naturală. Fii tu însăţi

PURE
by Guido Maria Kretschmer
SET parfumuri

30550

Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pentru EA
Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pentru EL
(orice combinaţie, la alegere)
Total preţuri individuale
Preţ promoţional set

505,80 RON

453,90 RON

Prezentarea parfumului PURE by Guido Maria
Kretschmer pentru EL se găsește la
pagina 159.

Guido Maria Kretschmer încântă oamenii
cu energia sa pozitivă și pasiunea pentru
viață. De aceea, celebrul designer a creat
un parfum care te însoțește și te inspiră în
fiecare moment al vieții tale, zi de zi, pentru
a fi pur și simplu tu însăți. PURE by Guido
Maria Kretschmer este proaspăt, cald și
senzual în același timp.

PURE
by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
pentru EA
50 ml I 30530

252,90 RON

(505,80 RON per 100 ml)

floral
proaspăt
Nota de vârf
pară,
citrice
Nota de mijloc
piersică,
iasomie
Nota de bază
ambră,
lemn de cedru

www.topsuplimente.ro

Fii misterioasă. Fii senzuală.
Pur şi simplu seducătoare

Poartă-te aşa cum eşti tu.
Fii senină. Fii fericită
Poartă-te aşa cum eşti tu.
Fii senină. Fii fericită!
Eşti cuprinsă de o pură plăcere
de a trăi. Bucură-te de sentimentul
minunat de a dori să îmbrățișezi
pe toată lumea.
PURE HAPPINESS te face
fericită – un parfum luminos
care îți aduce un zâmbet radiant
pe față în fiecare zi!

PURE
HAPPINESS

by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
pentru EA
50 ml I 30560

252,90 RON

(505,80 RON per 100 ml)

floral
fructat
Nota de vârf
grepfrut,
bergamotă
Nota de mijloc
iasomie,
iris
Nota de bază
mosc,
tutun

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND SETUL
PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
SET parfumuri
PURE HAPPINESS

Fii misterioasă. Fii senzuală.
Pur şi simplu seducătoare

30565

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pentru EA

PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pentru EL
(orice combinaţie, la alegere)
Total preţuri individuale
505,80 RON
Preţ promoţional set

453,90 RON

Prezentarea parfumului PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer pentru EL
se găsește la pagina 160.

Noua colecție de parfumuri Guido
Maria Kretschmer miroase a pasiune și
seducție. Pentru o lume senzuală plină
de emoții și tentaţii.
Ambele arome conţin atractanți
naturali. Oferă bărbaților o semnătură
intens masculină, iar femeilor o atracție
erotică, pur și simplu irezistibilă. Pure
Tenderness, parfumuri pentru bărbați și
femei plini de expresivitate erotică.

PURE
TENDERNESS
by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
pentru EA
30580 | 50 ml

252,90 RON

(505,80 RON per 100 ml)

floral
lemnos
Notă de vârf:
Cardamon, frezie
Notă de mijloc:
Flori albe, crin
Notă de bază:
Lemn de cedru,
boabe de tonka

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND LA SET
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Set 2 parfumuri

30581

PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pentru EA
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pentru EL
(la libera alegere)
Total preţuri individuale
Preţ promoţional set

505,80 RON

453,90 RON

Apa de parfum PURE TENDERNESS by
Guido Maria Kretschmer pentru EL se
găseşte la pagina 161.
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„Trebuie să-ţi placă
oamenii, să te poţi
conecta cu ei ca să
ajungi la inima lor cu
moda pe care o creezi.
La fel este şi în cazul
unui parfum bun. Nu
vreau doar să îi seduc,
vreau să fie dragoste la
prima vedere.“

HAUTE PARFUM BY
GUIDO MARIA KRETSCHMER
PENTRU EA
Ca designer de modă internațional, Guido Maria Kretschmer creează de ani buni îmbrăcăminte care este permanent inspirată de
dorinţele persoanelor care o poartă. Desigur, un look perfect include și un parfum care subliniază personalitatea. Astfel a fost creată
colecția sa de parfumuri, HAUTE PARFUM. Apa de parfum pentru femei întruchipează seducția delicată și eleganța senzuală în acelaşi
timp. O compoziție inconfundabilă de arome de mandarină, trandafir și vanilie.

HAUTE PARFUM

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND SETUL
HAUTE PARFUM
by Guido Maria Kretschmer
Set parfumuri

by Guido Maria
Kretschmer

30230

188,90 RON

HAUTE PARFUM

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pentru EA

(377,80 RON per 100 ml)

HAUTE PARFUM

Preţ promoţional set

Nota de vârf
mandarină,
prună
Nota de mijloc
trandafir,
floare de portocal
Nota de bază
ambră,
vanilie

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pentru EL
Total preţuri individuale

Eau de Parfum
pentru EA
50 ml I 30200

fructat
seducător

377,80 RON

348,50 RON

Prezentarea parfumului HAUTE PERFUME
by Guido Maria Kretschmer pentru EL
este disponibilă la pagina 163.
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SENZUALE, MAGICE,
PLINE DE STRĂLUCIRE

Declarația de dragoste a lui Bruce Willis
IUBIREA ADEVĂRATĂ CONCENTRATĂ
ÎNTR-O STICLUŢĂ
O dovadă de dragoste plină de căldură și
romantism. Creat cu iubire – o declarație
parfumată de dragoste de la Bruce Willis pentru
iubita sa soție, Emma.

LOVINGLY

by Bruce Willis
Eau de Parfum
50 ml I 3630

188,90 RON

oriental
elegant
Nota de vârf
citrice,
pară
Nota de mijloc
crin,
bujor
Nota de bază
lemn de cedru alb,
lemn de santal

„Inspirat de dragostea mea
pentru Emma“

ESENȚELE VIEȚII: ENERGIE – ROMANTISM – PURITATE
Trei compoziții de parfum pline de magie și dragoste. Colecția Lightning, prezentată de Emma Heming-Willis reprezintă
esența vieții, într-un parfum senzual.
Essence of Rose: Parfumul floral și atrăgător reprezintă momente emoționale pline de sentimente și dragoste.
Essence of Marine: Parfumul emană prospețime revigorantă și trezește simțurile.
Essence of Amber: Parfumul senzual reflectă energia și pofta de viață.

LIGHTNING
ESSENCE
OF AMBER
Eau de Parfum
50 ml I 30330-203

188,90 RON

oriental
seducător
Nota de vârf
bergamotă,
mandarină
Nota de
mijloc
iris,
flori de portocal
Nota de bază
boabe de tonka,
paciuli

LIGHTNING
ESSENCE
OF ROSE
Eau de Parfum
50 ml I 30330-202

188,90 RON

floral
senzual
Nota de vârf
fructe,
iasomie
Nota
de mijloc
trandafir
aromă prăfoasă
Nota de bază
aromă dulce,
ambră

LIGHTNING
ESSENCE
OF MARINE
Eau de Parfum
50 ml I 30330-201

188,90 RON

proaspăt
acvatic
Nota de vârf
bergamotă,
aromă marină
Nota
de mijloc
lăcrămioare,
aromă picantă
Nota de bază
lemn de cedru,
mosc

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND SETUL
30334

SET parfumuri Lightning
Essence of marine, Eau de Parfum
Essence of rose, Eau de Parfum
Essence of amber, Eau de Parfum
Total preţuri individuale
Preţ promoţional set

566,70 RON

485,90 RON

www.topsuplimente.ro

floral
feminin

oriental
elegant

Nota de vârf
portocală,
busuioc

Nota de vârf
tămâie,
trandafir de stâncă

Nota de mijloc
ylang-ylang,
scorțișoară

Nota de mijloc
iasomie,
muşcată

Nota de bază
miere de albine,
boabe de tonka

Nota de bază
vanilie,
caramel

oriental
seducător

Nota de vârf
mandarină,
bergamotă
Nota de mijloc
fructul pasiunii,
caisă
Nota de bază
ciocolată,
caramel

01 SEDUCŢIE CU STIL
Parfumul elegant, cu aromă pudrată,
emană feminitate atemporală. Un
parfum fascinant, ademenitor, pentru
femei elegante şi rafinate.

02 SENZUALITATE FERMECĂTOARE
O interpretare a feminității
moderne – grație elegantă,
delicateţe și senzualitate. Un
parfum fermecător care
accentuează elegant aura de
feminitate.

03 MAGIA ORIENTULUI
Farmecul irezistibil al Orientului într-o
creație aromată, delicios dulce, pur şi
simplu irezistibilă. Pentru momente de
fericire, senzuale, pline de magie!

ENERGIE ȘI STRĂLUCIRE
ÎNTREAGA ZI
Energie, lipsă de griji,
bucuria pură a momentului.
Acest parfum te va face să
străluceşti, să fii fericită şi să
ai o zi minunată!

floral
energic

Note de vârf
piper roz,
acorduri verzi
Note de mijloc
violetă,
trandafir
Note de bază
vanilie,
lemn de santal

REGINA NOPŢII
Farmecul serii te va face să trăieşti
fiecare moment şi mai intens. Sub
strălucirea stelelor, tu vei radia feminitate
fascinantă, fiind înconjurată de o aură
elegantă. Mişcă sticluţa de parfum şi vei
vedea steluţele dansând.

Femme Noblesse

Sensual Grace

Harem

Shine by Day

Shine by Night

Eau de Parfum
30372 | 50 ml

Eau de Parfum
30150 | 50 ml

Eau de Parfum
30404 | 50 ml

Eau de Parfum
30600 | 50 ml

Eau de Parfum
30610 | 50 ml

131,90 RON

131,90 RON

131,90 RON

131,90 RON

131,90 RON

(263,80 RON per 100 ml)

(263,80 RON per 100 ml)

(263,80 RON per 100 ml)

(263,80 RON per 100 ml)

(263,80 RON per 100 ml)

floral
elegant

Note de vârf
mandarină,
portocală
Note de mijloc
iasomie,
tuberoză
Note de bază
vanilie,
miere
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fructat
irezistibil

proaspăt
senzual

Note de vârf
portocală roșie,
frezie

Note de vârf
portocală,
lămâie

Note de mijloc
coacăze,
prună roşie

Note de mijloc
trandafir,
gardenie

Note de bază
mosc,
lemn de santal

Note de bază
mosc,
lemn de cedru

oriental
captivant

TOP
SELLER

Note de vârf
bergamotă,
pară
Note de mijloc
iasomie,
iris
Note de bază
caramel,
paciuli

fructat
oriental

Note de vârf
fruct litchi,
piersică

01 DELICATEŢE ȘI PASIUNE

02 ENERGIE ȘI ROMANTISM

03 PUR ȘI SIMPLU FASCINANT

UȘOR, SENZUAL

Heart & Soul este expresia feminităţii şi a
încrederii în sine. Un parfum pasional şi
incitant. Un cocteil de arome
încântătoare care subliniază carisma
naturală a fiecărei femei.

Parfumul seduce şi deschide toate
inimile prin stilul său proaspăt.
Această creaţie unică se remarcă
prin energia sa şi caracterul romantic,
în acelaşi timp. O explozie de arome
pline de viaţă!

Tineresc, natural, romantic – compoziția
parfumului, explozivă, dar seducătoare
în acelaşi timp, surprinde atitudinea
feminină, modernă față de viață – pentru
o apariție fascinantă.

Timiditatea fermecătoare se
transformă treptat într-o atitudine
încrezătoare, căreia nimeni nu-i
poate rezista. Parfumul încântă cu
o aură misterioasă feminină.

Heart & Soul

Rockin´ Romance

Brilliant Look

Pseudonym

Beautyqueen

Eau de Parfum
3650 | 50 ml

Eau de Parfum
3250 | 50 ml

Eau de Parfum
30095 | 50 ml

Eau de Parfum
30386 | 50 ml

Eau de Parfum
30134 | 50 ml

131,90 RON

131,90 RON

131,90 RON

131,90 RON

131,90 RON

(263,80 RON per 100 ml)

(263,80 RON per 100 ml)

Note de mijloc
frezie,
violetă
Note de bază
lemn de santal,
vetiver

(263,80 RON per 100 ml)

(263,80 RON per 100 ml)

LUMEA, UN PODIUM
DE FRUMUSEŢE
Cu Beautyqueen şi un look
fascinant vei cuceri întreaga
lume. Un parfum incitant ce
nu trebuie să îţi lipsească
din poşetă!

(263,80 RON per 100 ml)

floral
seducător

Note de vârf
mandarină,
acorduri ozonice
Note de mijloc
trandafir,
lăcrămioară
Note de bază
mosc,
iris
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HAWAII

Bine ai venit în paradisul parfumurilor!
Gama de parfumuri LR Classics te plimbă în cele mai frumoase
locuri ale lumii. Azi eşti la cumpărături în luxoasa Marbella, mâine te
plimbi pe celebrul Walk of Fame din Los Angeles, iar in weekend
mergi la plajă în Hawaii. Schimbă parfumul în funcţie sezon, stare
de spirit sau ocazie. Lasă-te inspirată de o nouă experienţă, de o
călătorie fascinantă în lumea parfumurilor în fiecare zi!

APĂ DE
PARFUM

77,90 RON

(155,80 RON per 100 ml)

MARBELLA

„Made in Germany“ este
promisiunea noastră de înalt
standard de calitate
pe care te poţi baza 100%.

LOS ANGELES

01 LR Classics
HAWAII
Amintirea unui flirt de vară.

Eau de Parfum
50 ml I 3295-106

fructat
oriental

02 LR Classics
LOS ANGELES

fructat
floral

Note de vârf
bergamotă,
scorţişoară

Strălucitor, palpitant, plin de
viață.

Note de vârf
pară,
floare de lotus

Note de mijloc
trandafir,
heliotrop

Eau de Parfum
50 ml I 3295-127

Note de mijloc
lăcrămioare,
iasomie

04 LR Classics
ANTIGUA

oriental
senzual

05 LR Classics
SANTORINI

oriental
floral

Precum sărutări intense pe
o plajă cu nisip alb.

Note de vârf
piersică,
violetă

Ca un răsărit de soare care
încântă simțurile.
.

Note de vârf
frezie

Note de mijloc
iris,
trandafir
Note de bază
lemn de santal,
vanilie

Pentru seducție fermecătoare
și un sentiment de lux.

Eau de Parfum
50 ml I 3295-124

Eau de Parfum
50 ml I 3295-220

Note de mijloc
iasomie
Note de bază
mosc

oriental
energic
Note de vârf
portocală,
bergamotă
Note de mijloc
bujor,
iasomie
Note de bază
paciuli,
vetiver

Note de bază
lemn de santal,
mosc alb

Note de bază
vanilie,
boabe de tonka

Eau de Parfum
50 ml I 3295-223

03 LR Classics
MARBELLA

06 LR Classics
VALENCIA
La Dolce Vita! Aromă
mediteraneană pe piele.

Eau de Parfum
50 ml I 3295-126

I

SANTORIN

proaspăt
aromat
Note de vârf
lămâie,
grepfrut

ANTIGUA

Note de mijloc
acorduri florale,
iasomie
Note de bază
ambră,
mosc

VALENCIA
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Poartă-te aşa cum eşti tu.
Fii natural. Fii tu însuţi

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND LA SET

Poartă-te așa cum ești tu. Fii natural. Fii tu însuţi.
Acesta este mesajul lui Guido Maria Kretschmer!

PURE
by Guido Maria Kretschmer
Set parfumuri

Designerul jovial trăiește viaţa din plin și îi inspiră
pe oameni cu energia sa pozitivă și ardoarea sa
pentru viață. De aceea, Guido a creat un parfum
care să transmită această stare de spirit, care să
te însoțească și să te inspire în fiecare moment al
vieții. PURE by Guido Maria Kretschmer pentru
EL are note de vârf carismatice, note centrale cu
mutiple faţete șinNote de bază condimentate.

30550

Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pentru EA
Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pentru EL
(orice combinaţie, la alegere)
Total preţuri individuale
Preţ promoţional set

505,80 RON

453,90 RON

Prezentarea parfumului PURE by
Guido Maria Kretschmer pentru
EA se găsește la pagina 145.

PURE

by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
pentru EL
50 ml I 30540

252,90 RON

lemnos
carismatic
Note de vârf
şofran,
oxid de trandafir
Note de mijloc
garoafă,
lemn de Guajak
Note de bază
lemn de santal,
ambră
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Fii misterios. Fii senzual.
Pur şi simplu seducător.

Poartă-te aşa cum eşti tu.
Fii senin. Fii fericit
Poartă-te aşa cum eşti tu.
Fii senin. Fii fericit
Simte sentimentul de libertate.
La fel de nelimitat ca marea și plin de
aşteptări minunate. Trăiește aici și
acum și bucură-te de moment. PURE
HAPPINESS te face fericit; un parfum
plin de temperament și energie pozitivă!

PURE
HAPPINESS

by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
pentru EL
50 ml I 30570

252,90 RON

lemnos
proaspăt

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND LA SET

Note de vârf
grepfrut,
piper

PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
SET parfumuri
PURE HAPPINESS

Note de mijloc
lemn de cedru,
muşcată
Note de bază
muşchi verde,
acorduri aromate

Fii misterios. Fii senzual.
Pur şi simplu seducător

30565

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pentru EA

PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pentru EL
(orice combinaţie, la alegere)
Total preţuri individuale
Preţ promoţional set

505,80 RON

453,90 RON

Prezentarea parfumului PURE HAPPINESS by
Guido Maria Kretschmer pentru EA se găsește
la pagina 146.

Noua colecție de parfumuri Guido
Maria Kretschmer miroase a pasiune și
seducție. Pentru o lume senzuală plină
de emoții și tentaţii.
Ambele arome conţin atractanți
naturali. Oferă bărbaților o semnătură
intens masculină, iar femeilor o atracție
erotică, pur și simplu irezistibilă. Pure
Tenderness, parfumuri pentru bărbați și
femei plini de expresivitate erotică.

PURE
TENDERNESS
by Guido Maria
Kretschmer
Eau de Parfum
pentru EL
30590 | 50 ml

252,90 RON

(505,80 RON per 100 ml)

floral
lemnos

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND LA SET

Notă de vârf:
Cardamon, frezie

PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Set 2 parfumuri

Notă de mijloc:
Flori albe, crin

PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pentru EA
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pentru EL
(la libera alegere)

Notă de bază:
Lemn de cedru,
boabe de tonka

Total preţuri individuale
Preţ promoţional set

30581

505,80 RON

453,90 RON

Apa de parfum PURE TENDERNESS by
Guido Maria Kretschmer pentru EA
se găsește la pagina 147.
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„HAUTE PARFUM“ BY
GUIDO MARIA KRETSCHMER
PENTRU BĂRBAŢI
Parfumurile sunt ambalate
în cutii elegante, cu interior
din mătase fină şi autograful
celebrului creator de modă
inscripţionat pe capac.

Parfumul pentru EL ce poartă semnătura Guido Maria Kretschmer este o compoziţie unică, rafinată,
autentică. Treptat, parfumul dezvăluie notele nobile, picante şi proaspete ale esenţelor care dau multiple
faţete acestui parfum pe pielea ta.

HAUTE PARFUM

ECONOMISEŞTE
CUMPĂRÂND SETUL
HAUTE PARFUM
by Guido Maria Kretschmer
SET parfumuri

by Guido Maria
Kretschmer

30230

188,90 RON

HAUTE PARFUM

by Guido Maria Kretschmer
Eau de parfum pentru EA

HAUTE PARFUM

Preţ promoţional set

Nota de vârf
bergamotă,
mandarină
Nota de mijloc
piper,
muşcată englezească
Nota de bază
vetiver,
aromă de piele

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum pentru EL
Total preţuri individuale

Eau de Parfum
pentru EL
50 ml I 30220

lemnos
incitant

377,80 RON

348,50 RON

HAUTE PARFUM
by Guido Maria Kretschmer
Prezentarea parfumului pentru EA se găsește
la pagina 149.
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Nominalizat la

EROU DE FILME DE ACŢIUNE ȘI
UN GENTLEMAN DESĂVÂRȘIT
STARUL
RENUMIT
DE CINEMA
ÎN FAMILIA
NOASTRĂ

SMART GUYS LIVE FOREVER
La fel şi Bruce Willis. Parfumul eroului
filmelor de acțiune – masculin,
neconvențional şi simplu. Aromă intensă de
cedru, piper picant, grepfrut revitalizant,
vetiver aromat. Primul parfum al lui Bruce
Willis: o adevărată legendă! Numai la LR!

BRUCE WILLIS
Eau de Parfum
50 ml I 30505

188,90 RON

picant
puternic
Nota de vârf
grepfrut,
portocală
Nota de mijloc
piper,
frunze de muşcată
Nota de bază
lemn de cedru,
vetiver

ABSOLUT PERSONAL
Aroma citricelor şi a piperului negru
conferă o notă proaspătă, în timp ce
notele aromatice, însoţite de un strop
de tabac, emană o eleganţă masculină
inconfundabilă. Nota de bază,
puternică, este dominată de acorduri
senzuale de piele şi oud (o esenţă rară
de arbore tropical), care conferă
unicitate parfumului ce reflectă
caracterul personal al actorului
Bruce Willis.

BRUCE WILLIS
PERSONAL
EDITION
Eau de Parfum
50 ml I 2950

188,90 RON

(377,80 RON per 100 ml)

picant
elegant
Nota de vârf
citrice,
cardamom
Nota de mijloc
lavandă,
aromă de tutun
Nota de bază
aromă de piele,
oud
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clasic
energic

lemnos
dinamic

proaspăt
lejer

Nota de vârf
anason stelat,
ghimbir

Nota de vârf
bergamotă,
ghimbir

Nota de mijloc
nucșoară,
cardamom

Nota de mijloc
pepene galben,
eucalipt

Nota de bază
esenţe de lemn,
mosc

Nota de bază
paciuli,
lemn de cedru

clasic
carismatic

Nota de vârf
portocale,
cardamom

TOP
SELLER

Nota de vârf
bergamotă
Nota de mijloc
lămâie

Nota de mijloc
iasomie,
lemn de cedru

Nota de bază
ambră

Nota de bază
ambră,
mosc

01. 3,2,1 – ACŢIUNE!
Combinaţia perfectă între
sportivitate, eleganţă şi
masculinitate. Pentru un stil de
viaţă lejer, relaxat.

02. MAGIA OCEANELOR
Un val uriaş. Adrenalina inundă
venele. Plaja e doar un orizont.
Lăsaţi-vă purtaţi într-o lume
relaxantă, însoţiţi de briza
oceanului.

03. ADRENALINĂ
Parfumul bărbatului dinamic,
plin de vitalitate, care adoră
provocările şi caută
permanent noi victorii.

04. ATRACŢIE
Remarcabil, misterios şi
non-conformist. Parfumul
se remarcă prin caracterul
său puternic masculin,
clasic.

PARFUMUL PERFECT
PENTRU IUBITORII
DE AVENTURĂ
Compoziția exotică aduce
o nouă energie și o
senzaţie de aventură în
viața ta de zi cu zi.

Racing

Terminator

Jungle Man

Eau de Parfum
30000 | 50 ml

Eau de Parfum
30170 | 50 ml

Eau de Parfum
30027 | 50 ml

Eau de Parfum
30414 | 50 ml

Eau de Parfum
30630 | 50 ml

131,90 RON

131,90 RON

131,90 RON

131,90 RON

131,90 RON

Just Sport

(263,80 RON per 100 ml)

Ocean‘ Sky

(263,80 RON per 100 ml)

(263,80 RON per 100 ml)

(263,80 RON per 100 ml)

(263,80 RON per 100 ml)

clasic
intens

Nota de vârf
mentă
proaspătă,
pelin
Nota de mijloc
lavandă,
cuişoare
Nota de bază
boabe de
Tonka,
lemn de santal

PARFUMUL PERFECT
PENTRU COSMOPOLIŢI
New York, Rio, Tokyo...
Bărbatul modern iubește
metropolele lumii. În
consecință, şi parfumul său
este: elegant, lejer, senzual,
atrăgător.

Metropolitan Man
Eau de Parfum
30196 | 50 ml

131,90 RON

(263,80 RON per 100 ml)

picant
atrăgător

Nota de vârf
bergamotă,
piper sezual
Nota de mijloc
nucșoară,
muşcată
Nota de bază
ciocolată,
vetiver
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SINGAPORE

Ești un călător pasionat și iubești metropolele acestei lumi?
Atunci eşti în locul potrivit! Îți propunem fie o excursie culturală în modernul Stockholm,
fie o întâlnire de afaceri în Singapore, oraşul exotic, fie o întâlnire cu prietenii în
exclusivistul oraş Monaco...
Cu LR Classics poţi merge în propriile tale călătorii de vis, oricând îţi doreşti.
Apele de parfum moderne LR Classics radiază aromele întregii lumi și te însoțesc în
următoarea excursie îndrăzneaţă către o nouă destinație.

APĂ DE
PARFUM

77,90 RON
(155,80 RON
per 100 ml)

„Made in Germany“
este promisiunea
noastră de înalt
standard de calitate pe
care te poţi baza 100%.

NIAGARA

01 LR Classics
SINGAPORE

Seducător și misterios.
Contrastant și mereu incitant.

Eau de Parfum
50 ml I 3295-151

picant
intens
Nota de vârf
oriental,
acorduri picante
Nota de mijloc
lemn de cedru,
salvie

02 LR Classics
NIAGARA

Puternic și plin de viață – un
parfum ce emană forţă. La fel ca
uriașele cascade Niagara.

Eau de Parfum
50 ml I 3295-261

Viu și opulent – aşa cum
strălucește renumita
metropolă. Aroma luxului și a
exclusivității.

Eau de Parfum
50 ml I 3295-259

lemnos
elegant
Nota de vârf
bergamotă,
grepfrut
Nota de mijloc
frunze verzi,
flori
Nota de bază
ambră,
esenţe lemnoase

Nota de vârf
acorduri marine,
mentă
Nota de mijloc
muşcată englezească,
neroli
Nota de bază
lemn de cedru,
mosc

Nota de bază
vanilie,
benzoină

04 LR Classics
MONACO

clasic
proaspăt

05 LR Classics
STOCKHOLM
Puțin lemnos și vibrant ca însuşi
orașul modern ce întruchipează
spiritul Scandinaviei.

Eau de Parfum
50 ml I 3295-260

03 LR Classics
BOSTON

Pentru cei ce iubesc viaţa le
nebunie. Pur și simplu variat
și multicultural.

Eau de Parfum
50 ml I 3295-162

BOSTON

picant
fructat
Nota de vârf
mere,
portocale
Nota de mijloc
trandafir,
iasomie
Nota de bază
lemn aromat
condimentat,
ambră

clasic
seducător
Nota de vârf
bergamotă,
anason
Nota de mijloc
lemn de Guaiac,
lemn de cedru
Nota de bază
ambră,
mosc

MONACO

STOCKHOLM

