Mix & Match – Drie unisex parfums voor
eindeloze individuele combinaties

Hier testen

Lees meer over de parfums
op pagina 18/19.

Hier testen

Hier testen

Er hangt een kerstmagie in de lucht – het is de magie van de
vooruitzichten die iedereen in zijn ban houdt.
Het vooruitzicht van gezamenlijke feestelijke momenten met dierbaren, intense
gevoelens en dankbaarheid. Dit omvat ook het geven en ontvangen van
geschenken, of het nu gaat om het geluk van het uitpakken van langverwachte
hartenwensen of de vreugde van onverwachte verrassingen. Wij willen deze
mooie momenten graag verrijken – met kleine attenties en cadeau-ideeën voor
al diegenen die belangrijk voor je zijn.

Laat je meeslepen naar de magische LR Kerstwereld!

Beperkte producten
Producten met dit symbool
zijn alleen met Kerstmis
verkrijgbaar en zolang de
voorraad strekt!

Schenken & doneren
Voor elk verkocht product
met dit symbool, doneert
LR 1 of 10 euro aan
kinderen over de hele
wereld.
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Dompel jezelf onder in de
magische winter-wellnesswereld van Soul of Nature!
100% natuurlijke essentiële oliën voor jouw welzijn
Wil je gewoon ontspannen en tot rust komen? Met de beperkte WINTER SOUL producten, kan je je
eigen persoonlijke oase van welzijn in huis brengen. Omhul jezelf met een verwennende verzorging
en een aangenaam verwarmende geur. Zoete en kruidige aroma's zoals vanille, mandarijn, gember
en sandelhout verspreiden een gevoel van geborgenheid – voor magische kerstmomenten!

Rijke Lichaamsboter voedt de winterdroge huid zacht en soepel – met
hoogwaardige macadamianootolie en cacaoboter van gecertificeerde
duurzame teelt. Heeft een harmoniserende en verwennende werking op
het welzijn. Met 98 %* natuurlijke ingrediënten en 100 % natuurlijke
essentiële oliën.

€ 27,99 | 200 ml | (€ 13,99 per 100 ml) |

Geurmix van 100 % natuurlijke essentiële oliën voor het parfumeren van
kamers met een geurdrager. De samenstelling van de olie ontvouwt haar
zoete, kruidig-warme en rustgevende geur in de hele kamer.

€ 27,99 | 10 ml | (€ 279,90 per 100 ml) |

Reinigt en verzorgt de winterdroge en gevoelige huid bij het douchen en
baden en heeft een harmoniserende werking op het welzijn. Unieke textuur
met onmiddellijk effect: in combinatie met water verandert de olie in een
melkachtig Cleopatra-bad – pure verwennerij voor lichaam en geest.
Watervrije formule met 99 %* natuurlijke ingrediënten en 100 % essentiële
oliën.

€ 16,99 | 200 ml | (€ 8,49 per 100 ml) |

De perfecte Winter Set voor het welzijn.

€ 32,99 |

| Lichaamsboter | 200 ml + Douche- & Badolie | 200 ml

1
Aquatic Chonic 3, 2 Skin Sens. 1B, 3 Eye Irrit. 2
*NOI=natuurlijke oorsprong index volgens ISO 16128. **Doppen, sluitingen en deksels van kunststof (PP). ***Glazen flessen kunnen tot 55% glasafval bevatten.

-26%
4 | Limited
WINTER SOUL Set
26144 |
€ 44,98

€ 32,99

100 % natuurlijke essentiële
oliën: mandarijn, gember,
vanille, sandelhout

Flessen en potten
gemaakt van
gerecycleerde kunststof
(rPET)**.

Etherische oliën en
oliemengsels in glazen
flessen met gerecycled
glas**

Controles volgens de
hoogste kwaliteitsnormen

-25%

GOOD MOOD
+Gratis sprayfles
26092 |
€ 78,97

FRESHNESS KICK
+Gratis sprayfles
26093 |
€ 58,98

JOIE DE VIVRE
+Gratis sprayfles
26094 |
€ 75,97

WELLBEING
+Gratis sprayfles
26095 |
€ 75,97

€ 58,99

ETHERISCHE OLIËN VOOR
HET PARFUMEREN VAN
KAMERS

ESSENTIËLE OLIEËN VOOR
HET PARFUMEREN VAN DE LR
VERZORGINGSOLIE

€ 54,99

€ 43,99

€ 54,99

Winterse
feel-good oase
100 % natuurlijke essentiële oliën zijn een
balsem voor lichaam en geest!

Creëer een magische kamergeur!

Ontdek het effect van natuurlijke ingrediënten op
je welzijn en verheug je op winterse
geurmomenten! De nieuwe enkelvoudige oliën
van groene mandarijn en kruidnagel kunnen, net
als alle andere oliën, worden gebruikt voor het
parfumeren van kamers met de geurlamp en
voor het parfumeren van de LR Verzorgingsolie.

DIY RECEPT: "FRESHNESS KICK"
voor 50 ml spray
5 druppels kruidnagel
20 druppels mandarijn
35 ml alcohol (bv. van de apotheek)
15 ml gedestilleerd water
En zo doe je het:
Vul een recipiënt met alcohol, voeg de essentiële
oliën toe en vul aan met water. Meng alles goed en
doe het magische wonder tenslotte in de kleine Soul
of Nature flesjes. Om 100 ml LR Verzorgingsolie
individueel te parfumeren, gebruik je tweemaal de
hoeveelheid etherische oliën!
Alle DIY Kerstrecepten zijn te vinden via
QR-code en in de online winkel.

Milde Lichaams- en Massageolie. Combinatie van 3 waardevolle oliën:
amandelolie, jojobaolie en aloë-vera-extractolie. Voedt, regenereert en
beschermt de huid tegen uitdroging.

€ 14,99| 100 ml |

Levendige, fruitig-warme samenstelling met de geur van groene mandarijn uit
Brazilië, die ontspannend en tegelijkertijd verkwikkend en versterkend werkt.

€ 30,99 | 10 ml | (€ 309,90 per 100 ml) |

Krachtige, kruidig-warme samenstelling van de geur van kruidnagels uit
Madagaskar – werkt aardend, stimulerend en tegelijkertijd ontspannend en
versterkend.

€ 27,99 | 10 ml | (€ 279,90 per 100 ml) |

Geurlamp van hout en keramiek. Compatibel met alle aromatische
geurmengsels en essentiële oliën. Verspreidt essences uit de natuur in elke
kamer voor een rustige stemming.

€ 35,99 |

Kies je favorieten uit vier DIY Kerst-oliesets:

Gratis!

Bij iedere beperkte
olieset krijg je een
gratis sprayfles voor je
Kamerspray.

26092 | GOOD MOOD
| Mandarijn | 10 ml + Sinaasappel | 10 ml + Tijm | 10 ml
€ 58,99 |
26093 | FRESHNESS KICK
| Mandarijn | 10 ml + Kruidnagel | 10 ml
€ 43,99 |
26094 | JOIE DE VIVRE
| Bergamot | 10 ml + Ceder | 10 ml + Kruidnagel | 10 ml
€ 54,99 |
26095 | WELLBEING
| Kruidnagel | 10 ml + Sinaasappel | 10 ml + Tijm | 10 ml
€ 54,99 |
Aquatic Chronic 2, 2Asp. Tox. 1, 3Skin Irrit. 2, 4Skin Sens. 1B, 5Eye Irrit. 2, 6Flam.Liq.3, 7Repr. 2

1

Een magische sprankelende
verzorgingservaring
In partystemming voor de feestdagen
We vieren Kerstmis en Oud & Nieuw met een beperkte, luxueuze huidverzorgingslijn voor gezicht en
lichaam: Sparkling Sensations met een verleidelijke parelwijngeur! Biologisch druivenextract en
aloë vera wekken je huid uit haar winterslaap en geven haar een betoverende, stralende gloed!

Reinig je gezicht twee keer per week intensief met het Bubble Mask. Het
tintelt als parelwijn op de huid en laat de huid stralen! Breng de romige
gezichtscrème dagelijks 's ochtends aan voor een prachtige gloed.

€ 38,99 |

Geniet eerst van een sprankelende parelwijndouche met een verleidelijke geur en
verwen daarna je huid met de luchtige lichaamscrème voor een gouden gloed.

€ 26,49 |

| Doucheschuim | 200 ml + Lichaamscrème | 200 ml

| Bubble Mask | 45 ml + Gezichtscrème | 50 ml

Zuiverend detoxmasker voor een frisse teint. De gel verandert in een
schuim van kleine, tintelende bubbels – als parelwijn op de huid. Met aloë
vera, biologisch druivenextract, verleidelijke geur en bubble booster.

Goudglanzende douchegel die onder de douche overgaat in een delicaat
schuim dat de huid mild reinigt, verzacht, hydrateert en verfrist. Met aloë
vera, biologisch druivenextract en verleidelijke parelwijngeur.

€ 13,69 | 200 ml | (€ 6,84 per 100 ml) |

€ 23,99 | 45 ml | (€ 53,31 per 100 ml) |

Luchtig opgeklopte gezichtscrème voor een stralende huid. Voedt de huid
met fluweelzachtheid, zorgt voor langdurige hydratatie en laat een lichte
gouden glans achter. Met aloë vera, biologisch druivenextract en
verleidelijke parelwijngeur.

€ 24,99 | 50 ml | (€ 49,98 per 100 ml) |

1€

Voor iedere verkochte set doneert
LR 1 euro aan het LRGKF.

Los opgeklopte lichaamscrème voor een stralende huid. Voedt en
hydrateert de huid. Gouden kralen laten een delicate glinstering achter.
Met aloë vera, biologisch druivenextract en verleidelijke parelwijngeur.

€ 19,49 | 200 ml | (€ 9,74 per 100 ml) |

-20%
1 | Limited Sparkling
Sensations
Face Care Set
27128 |
€ 48,98

€ 38,99

-20%
4 | Limited Sparkling
Sensations
Body Care Set
27134 |
€ 33,18

€ 26,49

-25%
3 | Limited
Aloe Vera CBD
Face Care Set
20854 |
€ 48,98

€ 36,49

Verzorgingswonder met
magische
krachten
Kalmerende verzorgings time-out voor de
gestresste gezichtshuid

Winterverzorging voor gevoelige huid
Ontdek het magische effect van aloë vera gel,
biologische cannabis sativa zaadolie & CBD op de
gestresste en droge huid. Ervaar de symbiose van
de wonderplanten Aloë Vera Barbadensis &
Cannabis Sativa voor je winter beauty routine!
Tip:
De Aloe Vera CBD Gezichtsverzorgingsset is ook
een leuk cadeau-idee, vooral met Kerstmis!

Het geheim van de unieke werking van het Aloe
Vera CBD 2-fasen gezichtsserum is de combinatie
van 50% hydraterende aloë vera gel en
beschermende biologische cannabis sativa
zaadolie met CBD. Het werkt als een magische
film op jouw huid voor een evenwichtige en
verfijnde teint! In de winter worden de lippen snel
ruw en gebarsten. Met de rijke Aloe Vera CBDlippenverzorgensolie, kun je je tere lippenhuid op
een natuurlijke manier beschermen.

Voor fluweelzachte, soepele lippen, ondanks weer en wind.
Huidkalmerende en intensief verzorgende combinatie van aloë vera,
biologische cannabis sativa zaadolie & CBD. Met verse muntsmaak.

€ 15,99 | 10 ml | (€ 159,90 per 100 ml) |

-20%
4 | Limited
Aloe Vera CBD
Body Care Set
20827 |
€ 37,68

€ 29,99

Fase 1: Vochtinbrengende verzorging
Fase 2: Regenererende bescherming
50% hydraterende aloë vera gel, beschermende biologische cannabis
sativa zaadolie en CBD zorgen voor een gekalmeerde en gehydrateerde
teint! 's Morgens en 's avonds aanbrengen op de gereinigde gezichtshuid
en kort laten intrekken. Goed schudden voor gebruik.

€ 32,99 | 30 ml | (€ 109,97 per 100 ml) |

CBD verzorgingsduo voor gezichtshuid en lippen. Ideaal voor onderweg –
past in elke handtas!

€ 36,49 |

| Lippenverzorgingsolie | 10 ml + 2-fasen gezichtsserum | 30 ml

Olie-Zout Peeling en Douchegel-olie voor een ontspannen
lichaamsgevoel.

€ 29,99 |

| Douchegel-olie | 200 ml + Olie-Zout Peeling | 300 ml

Een winters
sprookje
vol magie!
Fantastisch geurend reinigings- & verzorgingstrio
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand... Wie is de mooiste van allemaal? Met de limited edition, ijskoud
ruikende winterverzorging kan je je huid en haar verwennen en waan je je meteen in je eigen
favoriete sprookje!

Douche peeling, Cream to Oil Body Care en Hair & Body Spray in een
sprookjesachtige look – het perfecte kerstcadeau voor iedereen die graag droomt.

€ 35,99 |

De textuur van de intensief voedende Cream to Oil Body Care verandert van
romig in vettig bij het aanbrengen! Het verwent jouw lichaamshuid na het
douchen en voedt en beschermt de gestresste winterhuid tegen uitdroging.

| Haar- en lichaamsspray | 100 ml + Douchepeeling | 200 ml + Cream to Oil
Body Care | 200 ml

€ 15,99 | 200 ml | (€ 7,99 per 100 ml) |

De delicaat geparfumeerde douchepeeling reinigt je lichaamshuid op milde
wijze en zorgt voor een fluweelzacht huidgevoel met fijne peelingkorreltjes
die doen denken aan sneeuwvlokjes. De huid is dus optimaal voorbereid op
de daaropvolgende verzorging met de Cream to Oil Body Care.

De praktische spray hydrateert haar en huid dankzij waardevol hyaluronzuur
en andere geselecteerde ingrediënten, en hult je hele lichaam in een heldere,
pure wintergeur.

€ 11,99 | 200 ml | (€ 5,99 per 100 ml) |

In

1€

Voor elke verkochte set doneert
LR 1 euro aan de LRGKF.

€ 16,99 | 100 ml |
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-20%
1 | Limited
Your Winter
Fairy Tale Set
27163 |
€ 44,97

€ 35,99

002
FACE PEELING TOOL
De intensieve cavitatiepeeling
met innovatieve
ultrasoontechnologie verwijdert
nauwkeurig onzuiverheden en
zorgt voor een tot in de poriën
zuivere, gladde gezichtshuid.

003
FACE SMOOTHING TOOL
Dankzij ultrageluid zorgt het
gladmakende anti-aginghulpstuk in
combinatie met de zeer effectieve
LR ZEITGARD verzorging voor een
stevigere huid met meer veerkracht
en kunnen de tekenen van
veroudering worden verminderd.

004
BODY SKINCARE TOOL
De verstevigende
lichaamsmassage maakt gebruik
van ultrageluid en trillingen voor
steviger bindweefsel en minder
sinaasappelhuid.

001
FACE CLEANSING TOOL
De professionele reinigingstool
voor een tot 10 keer effectievere
gezichtsreiniging** overtuigt met een
uniek hygiëneconcept. De zachte
borstelharen van de reinigingsborstel
zijn doordrenkt met antibacterieel
Microsilver BG™***.

1 | Cosmetisch apparaat
(met een opzetstuk
naar keuze)
70110- |

€ 324,99

Beleef de magie
van innovatieve
technologie!
Magische beauty tools voor tijdloze schoonheid

-12%

Geniet van de luxe van professionele
instituutscosmetica in het comfort van je eigen
huis: een innovatief, gepatenteerd high-tech
apparaat* met vier verschillende hulpmiddelen
voor een effectieve reiniging en verzorging van
gezicht en lichaam – afgestemd op
leeftijdgerelateerde en individuele huidbehoeften.

2 | Cleansing Set
28007 |
€ 41,98

€ 36,99

Cosmetisch apparaat met oplaadstation + een opzetstuk naar keuze: 001 Face Cleansing Tool
(incl. Adapter), 002 Face Peeling Tool 003 Face Smoothing Tool, 004 Body Skincare Tool

€ 324,99 |

| Cosmetisch apparaat + een opzetstuk naar keuze: Face Cleansing, Face Peeling,
Face Smoothing of Body Skincare Tool

De reinigingscrème reinigt de gezichtshuid zacht maar grondig in combinatie
met de Face Cleansing Tool. De gezichtstoner kalmeert de huid na een
behandeling met de reinigingsborstel of cavitatiepeeling en versterkt haar
natuurlijke beschermingsfunctie. Beide producten bevatten Harunganaextract, dat de regeneratie van de huid ondersteunt.

€ 36,99 |

| Reinigingscrème | 125 ml + Gezichtstoner | 200 ml

De lichaamscrème met innovatief transportsysteem van actieve
bestanddelen bouwt het natuurlijke collageenkader van de huid weer op,
hydrateert en bindt het in de huid. Panthenol en vitamine E versterken de
barrièrefunctie, hyaluronzuur maakt de huid zichtbaar voller. De huid krijgt
meer elasticiteit en veerkracht en voelt zijdezacht en glad aan.

€ 40,99 | 200 ml | (€ 20,49 per 100 ml) |

WERKSTOFTRANSPORTSYSTEEM

Het unieke
cosmetische
systeem dat je
schoonheid
zichtbaar meer
tijd geeft.

*Patent aangevraagd in Duitsland voor cosmetisch apparaat voor thuisgebruik met verwisselbare opzetstukken: Patentnr.: 10 2022 200 747.6 **Wetenschappelijk onderzoek door het gerenommeerde instituut Dermatest GmbH in 2022.
Gebruiksduur: 4 weken, aantal proefpersonen: 20 *** De afzonderlijke borstelfilamenten blijven tot 3 maanden hygiënisch schoon dankzij de antibacteriële werking van de LR-werkstof MICROSILVER BG™. MICROSILVER BG™ bestaat uit
zuiver zilverpoeder met een zeer poreuze moleculaire structuur. Het speciale kenmerk: MICROSILVER BG™ reguleert op duurzame wijze de vorming van nieuwe bacteriën.

BEAUTY DIAMONDS
RADIANT YOUTH OIL
Verwen uw gezichtshuid met
vloeibare luxe op basis van kostbare
oliën en vitaminen – anti-age
verzorging van het edele soort!

VITAMIN C SERUM
Fruitige vitaminebooster voor de
gestresste winterhuid. Voor een
jeugdige, stralende gloed!

BLUE LIGHT DEFENDER
Het slimme serum tegen digitale
veroudering beschermt tegen
voortijdige huidveroudering
veroorzaakt door blauw licht.

Het geheim van
een magische
uitstraling
voor
d mooi

Stralen

st!
het fee

Schoonheidsformules voor een magische gloed
Alle goede dingen komen in drieën: De Beauty Diamonds Radiant Youth Oil levert waardevolle oliën
en vitaminen voor een jeugdig, stralend uiterlijk, het Vitamine C Serum voor een egale teint en het
5in1 Beauty Elixir voor schoonheid van binnenuit met één shot per dag. Het perfecte beauty trio
voor magische feestdagen!

Voedt, regenereert en beschermt je gezichtshuid met 6 oliën (argan-,
avocado-, jojoba-, macadamia-, amandel- en druivenpitolie) en
geselecteerde vitaminen. De huid ziet er gladder, voller en stralender uit.

€ 49,99 | 30 ml | (€ 166,63 per 100 ml) |

OOK BESCHIKBAAR
MET AUTOSHIP!
INFO BIJ JOUW
LR PARTNER

Een echte vitaminebom met een verhelderend effect voor een soepele,
vollere huid en een egale, stralende teint. Met goudtechnologie en antiverouderingseffect.

€ 49,99 | 30 ml | (€ 166,63 per 100 ml) |

Vermindert bestaande rimpels en heeft een antioxiderende werking. Voor
een jeugdig, stralend uiterlijk!

€ 49,99 | 30 ml | (€ 49,99 per 100 ml) |

Het alles-in-één schoonheidselixer vervult 5 schoonheidswensen met
slechts één shot per dag: jeugdig uiterlijk, heldere en jeugdige huid, stevig
lichaam, sterk haar en sterke nagels1.

€ 151,99 | 30 x 25 ml | (€ 20,26 per 100 ml) |

1
Biotine, zink, vitamine A, riboflavine en niacine dragen bij tot de instandhouding van een normale huid. Koper draagt bij tot een normale pigmentatie van de huid. Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor een normale
huidfunctie. Koper draagt bij tot de instandhouding van normaal bindweefsel. Biotine en zink dragen bij tot de instandhouding van normaal haar. Koper draagt bij tot een normale pigmentatie van de huid. Zink draagt bij tot de
instandhouding van normale nagels. *Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.

Magie of
genie? Creëer
je eigen
geurreis naar
Londen!
Laagjesparfums voor unieke
geursamenstellingen
Drie fascinerende unisex geuren die je
meenemen op een heerlijke geurreis door
winters Londen. Elk van de drie composities
neemt je mee naar een speciale magische plek
in de Britse metropool. Je kunt één, twee of
alle drie de geuren over elkaar sprayen om je
eigen unieke geur te creëren. Maak elke dag je
eigen compositie!

Mix & Match
1. Kies twee of drie parfums uit de
LONDON COLLECTION.
2. Spray je favorieten achter elkaar op je huid. Je
beslist zelf hoeveel van welke geur je wilt
gebruiken.
3. Klaar! Zo makkelijk is het om je eigen, unieke
geurcompositie te maken.

Suggesties voor
DIY parfumduo's

Drie laagjesgeuren in één set voor eindeloze geurcombinaties.

AROMATISCH
De combinatie van levendigheid en
lichtheid creëert een elegante,
houtachtige geur met een
aromatische, frisse noot.

LONDON COLLECTION 01 –
De levendige, kruidige geur trekt je op magische wijze naar de
feestelijk versierde Oxford Street om kerstinkopen te doen. Met
peper, lavendel en patchoeli.

SENSUEEL
Zachte warmte en frisse noten zorgen
samen voor een sensuele geur.

€ 42,99 | 3 x 50 ml |

LONDON COLLECTION 02 –
De romig-zoete geur omhult je met een weldadige warmte terwijl
je wordt meegevoerd naar het romantische Winter Wonderland in
Hyde Park. Met grapefruit, vanille en sandelhout.
LONDON COLLECTION 03 –
De geur van verse kruiden en aromatische frisheid neemt je mee
naar de wereldberoemde markt van Covent Garden. Met citroen,
rozemarijn en muskus.

HOUTACHTIG
De combinatie van houtachtigkruidige en romig-warme noten
creëert een compositie van levendige
elegantie.

1 | Limited
London
Collection Set
30643 |

€ 42,99

1€

Voor elke verkochte set doneert
LR 1 euro aan het LRGKF.

-20%
4 | Limited
Lovingly by
Bruce Willis Set
30413 |
€ 66,98

-20%

€ 52,99

1 | Haute Parfum
by Guido Maria
Kretschmer Set
30230 |
€ 91,98

€ 72,99

Star-parfums voor magische momenten
Glamoureuze geuren van beroemdheden laten je voelen als een ster! Unieke geurcomposities van Bruce
Willis en Guido Maria Kretschmer geven je een onweerstaanbaar charismatisch aura.

Twee tijdloos elegante eau de parfums voor vrouwen en mannen. Het perfecte
cadeau voor stijlbewuste geurliefhebbers.

Deze geurcompositie van mandarijn, roos en vanille straalt een delicate
verleiding en sensuele elegantie uit.

€ 72,99 |
| Combinatie vrij te kiezen.

€ 45,99 | 50 ml | (€ 91,98 per 100 ml) |

Edele, mannelijke geur met kruidig-houtige essences zoals bergamot,
vetiver en leer.

Liefdevol kerstcadeau voor vrouwen: Eau de Parfum & limited edition
geparfumeerde Body Lotion stralen pure romantiek uit!

€ 45,99 | 50 ml | (€ 91,98 per 100 ml) |

€ 52,99 |

| Eau de Parfum | 50 ml + Body Lotion | 200 ml

-20%
7 | Limited
Bruce Willis
Personal Edition Set
30500 |
€ 64,98

€ 51,49

De subtiel gelimiteerde geparfumeerde Body Lotion voedt en omhult het
hele lichaam met de sensueel elegante Lovingly-geur.

€ 20,99 | 200 ml | (€ 20,99 per 100 ml) |

Een liefdesverklaring van Bruce Willis aan zijn vrouw Emma. Vrouwelijke
compositie van citrus, peer, lelie, pioenroos, wit cederhout en sandelhout.

€ 45,99 | 50 ml | (€ 91,98 per 100 ml) |

Charismatisch, karaktervol en elegant. Mannelijk parfum met accenten
van citrus, patchoeli, tabak en leer.

€ 45,99 | 50 ml | (€ 91,98 per 100 ml) |

Limited edition, glamoureus geparfumeerde Shampoo voor Lichaam &
Haar. Met de charismatische geur van citrus, patchoeli en tabaksakkoorden.

€ 18,99 | 200 ml | (€ 9,49 per 100 ml) |

Het perfecte kerstcadeau voor Bruce Willis fans. Eau de Parfum & limited
edition geparfumeerde Shampoo voor Lichaam & Haar in een set.

€ 51,49 |

| Eau de Parfum | 50 ml + Geparfumeerde Shampoo voor
Lichaam & Haar | 200 ml

Beperkte wintervariant. Een warme en ongedwongen geur - als een
gezellige winteravond voor de open haard. Met sensuele leerakkoorden,
kostbare oud en een vleugje tabak.

€ 45,99 | 50 ml | (€ 91,98 per 100 ml) |

-25%
1 | Limited
Jungle Man Set
30632 |
€ 50,98

€ 37,99

De magie van parfum
Geen geschenk is persoonlijker dan
een goed parfum. Geuren onderstrepen
het karakter, wekken emoties op en
bedwelmen de zintuigen.
Schenk unieke, intense momenten met
een speciale geur die zal worden
herinnerd!

Parfums met
magische
aantrekkingskracht
Een feest voor de zintuigen
Onze lifestyle geuren voor mannen en vrouwen
benadrukken op subtiele wijze jouw individuele
charisma. Onze bestsellers Jungle Man en Femme
Noblesse horen zeker thuis onder elke kerstboom!

-25%
5 | Limited
Femme Noblesse Set
30371 |
€ 57,48

€ 42,99

Eau de Parfum en After Shave met de opwindende geur van vrijheid en
avontuur.

Parfum en geparfumeerde Lichaamscrème met de vrouwelijke, luxueuze
geur voor vrouwen met stijl.

| Eau de Parfum | 50 ml + After Shave | 100 ml

| Eau de Parfum | 50 ml + Lichaamscrème | 200 ml

Topseller parfum voor mannen. Een opwindende mix van lavendel, groene
munt en edele tonkaboon voor alle avonturiers die het tijdens de vakantie
ook graag wat spannender hebben.

Bestseller parfum voor vrouwen. Elegante, vrouwelijke geurcompositie
met een vleugje luxe. Tijdloos en nobel met oranjebloesem, ylang-ylang,
vanille en kostbare tonka absolue.

€ 37,99 |

€ 32,49 | 50 ml | (€ 64,98 per 100 ml) |

Frisheidskick en verzorging na het scheren met de mannelijke geur van
lavendel, munt en tonkaboon.

€ 18,99 | 100 ml |

Ultramannelijk parfum. Meer intense Jungle Man variant voor de zeer
dapperen. Een exotische compositie met artemisia, eucalyptus en
patchoeli.

€ 32,49 | 50 ml | (€ 64,98 per 100 ml) |

€ 42,99 |

€ 32,49 | 50 ml | (€ 64,98 per 100 ml) |

Rijk geparfumeerde Lichaamscrème die je van top tot teen omhult met de
sensuele geur van Femme Noblesse.

€ 24,99 | 200 ml | (€ 12,49 per 100 ml) |

Voor elke verkochte set doneert
LR 1 euro aan het LRGKF.

1€

Magische
powerverzorging voor
echte mannen
Alles wat een man nodig heeft voor zijn dagelijkse verzorgingsroutine
Jouw power pack voor een aantrekkelijke, verzorgde look: de nieuwe gelimiteerde POWERPACK
Gezichtsverzorging met een krachtige combinatie van 50% aloë vera, baobabbladextract, cafeïne &
biologisch gemberextract - een echte turbostart van de dag! En voor lichaam, haar en baard:
functionele verzorgingsrituelen met vitaliserend biologisch hopextract, vochtinbrengende aloë vera
en een mannelijke, houtachtige geur.

€ 39,99 |

Perfecte stijl voor haar en baard. Verzorgt en hydrateert met aloë vera &
organisch hopextract.

Oogserum met een aangenaam verkoelend effect. Vermindert donkere
kringen en wallen, revitaliseert, verzacht en vermindert fijne rimpels. Met
50 % aloë vera, baobabbladextract, cafeïne & biologisch gemberextract.

De optimale frisheidkick in de ochtend! Reinigt en verfrist het hele lichaam
met aloë vera & organisch hopextract

Jouw start van de dag voor een huid in topvorm.
| Oogserum | 15 ml + Hydraterende Gelcrème | 100 ml

€ 32,99 | 15 ml | (€ 219,93 per 100 ml) |

Hydraterende Gelcrème die onmiddellijk wordt opgenomen, de huidtextuur
gladstrijkt en uw teint er fris en fit laat uitzien. Met 50% aloë vera,
baobabbladextract, cafeïne & biologisch gemberextract.

€ 17,99 | 100 ml |

Drie doeltreffende basisproducten voor dagelijkse allround verzorging.

€ 41,49 |

| 2in1 Styling Balsem voor Haar & Baard | 50 ml + 4in1 Shampoo voor Lichaam,
Gezicht, Haar & Baard | 250 ml + 2in1 Olie voor Gezicht & Baard | 30 ml

De 2in1 Olie voor Gezicht & Baard houdt huid en baard heerlijk soepel.
Beschermt gezichtshuid en baard tegen vochtverlies met aloë vera &
organisch hopextract.

€ 17,49 | 50 ml | (€ 34,98 per 100 ml) |

€ 16,49 | 250 ml | (€ 6,60 per 100 ml) |

De ultieme alles-in-één oplossing voor mannen in een 'to-go shot': voor
meer energie, een heldere huid, vol haar, gedefinieerde spieren en meer
passie! 1,2,3,4,5

€ 151,99 | 30 x 25 ml | (€ 20,26 per 100 ml) |

OOK
BESCHIKBAAR
MET
AUTOSHIP!
INFO BIJ
JOUW LR
PARTNER

€ 21,49 | 30 ml | (€ 71,63 per 100 ml) |

1
Thiamine, vitamine B6, vitamine B12 en magnesium dragen bij tot een normaal energiemetabolisme. Vitamine B6, vitamine B12 en magnesium helpen vermoeidheid en moeheid te verminderen. 2 Riboflavine, vitamine A, vitamine B2, niacine,
biotine en zink dragen bij tot de instandhouding van een normale huid. Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor een normale huidfunctie. 3 Biotine en zink dragen bij tot de instandhouding van normaal haar. 4 Magnesium
draagt bij tot de normale werking van de spieren. Thiamine, vitamine B6, vitamine B12 en magnesium dragen bij tot een normaal energiemetabolisme. 5 Zink draagt bij tot de instandhouding van normale testosteronspiegels in het bloed.
Selenium draagt bij tot de normale vorming van sperma. Zink draagt bij tot een normale vruchtbaarheid en voortplanting. *Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.

-21%
1 | Limited
Aloe Vera
Powerpack Set
20859 |
€ 50,98

€ 39,99

-25%
4 | Limited
Aloe Vera
Men Care Set
20441 |
€ 55,47

€ 41,49

-21%
1 | Limited
Milk & Honey Set
27085 |
€ 50,97

€ 39,99

Het
schoonheidsgeheim voor
magische
verzorgingsmomenten
Geniet van ontspannende verzorgingsrituelen
met Milk & Honey!
In de winter is het de ideale tijd voor een warm
verwenbad met melk en honing! Zelfs koningin
Cleopatra wist het: het natuurlijke
schoonheidsgeheim van voedende melk en
kostbare honing ontspant, regenereert en
verzacht lichaam en ziel.

Natuurlijke verzorging voor lichaam en geest. De perfecte set voor een
winters Milk & Honey verzorgingsritueel.

Verwennende Milk & Honey
verzorgingsroutine
Maak je Milk & Honey schuimbad klaar.
Breng het voedende gezichtsmasker aan en laat
het tijdens het bad intrekken.
Sluit je ogen en geniet van het ontspannende bad.
Na het bad verwen je je lichaamshuid met de
rijke lichaamscrème.

Verwen je lichaamshuid na het bad met de verleidelijk geurende Milk &
Honey Lichaamscrème - je zult je als herboren voelen!

€ 39,99 |

€ 18,99 | 200 ml | (€ 9,49 per 100 ml) |

Het Milk & Honey Multigezichtsmasker zorgt voor een mooie teint!
Het innovatieve duomasker bevat 2 verschillende texturen: honinggel
voor de T-zone, die de neiging heeft vet te zijn - melkcrème voor de
eerder droge wangen.

De luxueuze verzorgende formule van het Milk & Honey Badschuim reinigt
mild, voedt en zorgt voor een heerlijk zachte, tedere en gladde huid!

| Multigezichtsmasker | 50 ml + Badschuim | 250 ml +
Lichaamscrème | 200 ml

€ 19,99 | 2 x 17 ml | (€ 58,79 per 100 ml) |

1€

Voor elke verkochte set doneert
LR 1 euro aan het LRGKF.

€ 11,99 | 250 ml | (€ 4,80 per 100 ml) |

De magie van
de wonderplant
Aloe Vera voor stralende huid!
Kalmerende verzorgingstime-out met pure
aloë-vera-gel en natuurlijke plantenextracten
voor de droge en gestresste gezichtshuid. De
rijke en hydraterende texturen liggen als een
magische film op je huid.
De Aloe Vera Gezichtsverzorgingsset met
dagcrème, nachtcrème en 24-uurs
hydraterend gezichtsserum is ook een leuk
cadeau-idee, vooral in de winter!

Aloe Vera
Winter-Routine
Drie basics voor dagelijkse gezichtsverzorging
voorzien elke huid van voldoende vocht en laten
haar op natuurlijke wijze stralen!
TIP:
Breng na het reinigen van je gezicht eerst het
serum aan, laat het even intrekken en gebruik dan
's ochtends de dagcrème en 's avonds de
nachtcrème.

De optimaal op elkaar afgestemde verzorgingsset voor
de gestresste winterhuid.

€ 57,99 |

ig -

| Extra Rijke Dagcrème | 50 ml + 24-uurs Hydraterend Gezichtsserum |
30 ml + Regenererende Nachtcrème | 50 ml

voud
Zo een

!
zo goed

Extra Rijke Dagcrème die je huid beschermt tegen kou en invloeden van
buitenaf in de winter.

€ 24,99 | 50 ml | (€ 49,98 per 100 ml) |

Het delicate serum voorziet je huid de klok rond van kalmerend vocht.

€ 27,99 | 30 ml | (€ 93,30 per 100 ml) |

Intensieve gezichtsverzorging voor de zwaar belaste huid voor
een nachtelijke regeneratie.

€ 24,99 | 50 ml | (€ 49,98 per 100 ml) |

1€

Voor elke verkochte set doneert
LR 1 euro aan het LRGKF.

-25%
1 | Limited
Aloe Vera
Face Care Set
20817 |
€ 77,97

€ 57,99

-32%
1 | Limited
Aloe Vera
Kids Set
20337 |
€ 29,67

€ 19,99

Voor elke
verkochte set
doneert LR 1 euro
aan het LRGKF.

1€

Magische
winterwereld
voor
dagdromers
De eerste sneeuw laat kinderharten
sneller slaan!
Ontdek de sprankelende sneeuwwereld van Lilo
de ijsbeer en verheug je op glinsterend plezier
wanneer je je handen wast met de limited
edition Schuimzeep. Met de magische
sprankelende tandgel en de 3in1 Douchegel,
Shampoo en Conditioner wordt je dagelijkse
lichaamsverzorging een beestig plezier!

-44%
5 | Special Care
Set
20650 |
€ 65,97

1€

€ 36,49

Voor elke
verkochte set
doneert LR 1 euro
aan het LRGKF.

Verandert het dagelijkse verzorgingsritueel voor kinderen in een
sprankelende, magische ervaring.

€ 19,99 |

Milde reiniging van melktanden met milde muntsmaak en glittereffect.

€ 6,69 | 50 ml | (€ 13,38 per 100 ml) |

| Magisch Sprankelende Schuimzeep | 200 ml + Magisch Sprankelende
Tandgel | 50 ml + 3in1 Douchegel, Shampoo & Conditioner | 250 ml
Zachte reiniging voor huid en haar - zonder knopen!

De zacht reinigende schuimzeep fonkelt en glinstert als sneeuw in het
zonlicht. Beschermt de gevoelige huid van kinderen tegen uitdroging en
hydrateert. Met aloë vera, biologisch perzikenextract en fruitige geur.
TOEPASSING: Schuimende zeep in de handen doen, de glitter en
fonkelingen bewonderen, uitspreiden en laten schuimen. Spoel daarna de
handen af met lauw water.

€ 9,99 | 200 ml | (€ 4,99 per 100 ml) |

€ 12,99 | 250 ml | (€ 5,20 per 100 ml) |

Drie SOS-producten voor alle gelegenheden. Ideaal voor het hele
gezin voor plezier en spelletjes tijdens de kerstperiode.

€ 36,49 |

| Emergency Spray | 150 ml + Hydraterend Gelconcentraat | 100 ml +
Propoliscrème | 100 ml

-25%
1 | Limited
Bellylicious
Tea Set
80657 |
€ 21,98

€ 16,49

Winter thee-ceremonie
Verwen je zintuigen met aromatische bessenthee!
Beleef bij elk kopje een kleine reis van genot voor
lichaam en geest en geniet van het gevoel van
warmte, innerlijke rust en puur welzijn!
Bereiding:
Giet kokend water (ca. 200 ml) over 1 1/2
theelepel thee in een grote mok, dek af en laat
5-6 min. trekken en zeef dan.

Een heerlijke samenstelling van internationale theeklassiekers. Bevat
oolang, pu-erh, hibiscus, rode biet, stukjes aardbei, groene munt, stukjes
appel, pepermunt, rozenblaadjes en rozenbottelschillen.

€ 16,49 |

| 2 x Aromatische kruidentheemix | 75 g

Veilige bescherming voor huidzones die speciale verzorging nodig hebben
voor het hele lichaam. De zeer effectieve combinatie van MicroSilver BG™
en Ectoin versterkt de huidbarrière door gerichte kiembestrijding. Een
echte probleemoplosser voor de geïrriteerde, extreem droge en
gestresste huid.

€ 36,99 | 75 ml | (€ 49,32 per 100 ml) |

Bescherming vanbinnen1 en vanbuiten voor het hele gezin! Vita Active
voorziet jong en oud van 10 belangrijke vitaminen met slechts één
theelepel per dag. De antibacteriële handgel beschermt op betrouwbare
wijze tegen ziektekiemen en bacteriën.

€ 38,99 |

| 2 x Vita Active | 150 ml + Gratis Handgel | 75 ml

Klaar voor de
winter?
Hier zijn je perfecte metgezellen:
Verwarmende kruidenthee en vitaminekracht van
binnenuit en antibacteriële huidverzorging van
buitenaf. Zo kan je met al je zintuigen van het
koude seizoen genieten!

MICROSILVERBESTSELLEReindelijk
weer daar!
1V

itamine D en vitamine B6 dragen bij tot een normale werking van het immuunsysteem

-11%
3 | Limited
Seasonal
Support Set
80780 |
€ 43,98

€ 38,99

-11%
2 | Limited
Aloe Vera Drinking Gel
Traditional Honey Set
80840 |
€ 67,98

€ 59,99

Beperkte verpakking,
zolang de voorraad strekt.

Voor elke
verkochte set
doneert LR 1 euro
aan het LRGKF.

1€

Natuurlijke
toverdrank voor
heel de familie
Alle 6 varianten
in een set van 2
met gratis product

Magie? Tovenarij? Gewoon Aloe Vera!
Kies jouw favorieten uit zes soorten Aloe Vera Drinking Gel! Elke set van 2 komt
met een gratis Aloe Vera Gelconcentraat voor Kerstmis.

Om het afweersysteem te versterken.

Voor meer vitaliteit.

Ondersteunt de immuuncellen, stimuleert het
immuunsysteem en ondersteunt de
immuunfunctie.1,2

Ondersteunt de bloedvaten, bevordert de
ijzeropname en beschermt tegen oxidatieve
stress.4,6,7

| 2 x Drinking Gel Immune Plus | 1000 ml +
Hydraterend Gelconcentraat | 100 ml

| 2 x Drinking Gel Intense Sivera | 1000 ml +
Hydraterend Gelconcentraat | 100 ml

Voor meer welzijn.

Ondersteunt de mobiliteit en stabiliteit van het
bewegingsapparaat.3,8,9

€ 59,99 |

| 2 x Drinking Gel Active Freedom | 1000 ml +
Hydraterend Gelconcentraat | 100 ml

Voor meer lichaamsbewustzijn.

3-voudige bescherming met açaí-bessen: evenwichtige
elektrolytenbalans, huid- en afweerbescherming.10,11,12

€ 59,99 |

| 2 x Drinking Gel Açaí | 1000 ml + Hydraterend
Gelconcentraat | 100 ml

€ 68,99 |

Ondersteunt de algemene voorziening, de afweer
en het energiemetabolisme.3,4,5
| 2 x Drinking Gel Traditional Honey | 1000 ml +
Hydraterend Gelconcentraat | 100 ml

Suikervrij**, caloriearm, ondersteunt en verkwikt
de energiestofwisseling.3
| 2 x Drinking Gel Peach | 1000 ml + Hydraterend
Gelconcentraat | 100 ml

€ 68,99 |

Voor meer bewegingsvrijheid.

€ 68,99 |

Voor zonnige dagen - het hele jaar door.

€ 68,99 |

Vitamine C, zink en selenium dragen bij tot een normale werking van het immuunsysteem. 2Zink heeft een functie bij de celdeling. 3Vitamine C draagt bij tot een normaal energiemetabolisme. 4Vitamine C verhoogt de ijzeropname.
Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem. 6Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor een normale functie van de bloedvaten. 7Vitamine C helpt cellen te beschermen tegen oxidatieve stress.
8
Vitamine C draagt bij tot een normale collageenvorming voor een normale kraakbeenfunctie en een normale botfunctie. 9Vitamine C draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. 10Zink draagt bij tot een normaal
metabolisme van vitamine A. Magnesium draagt bij tot het elektrolytenevenwicht. 11Koper en zink helpen cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. Zink draagt bij tot de instandhouding van een normale huid. Koper draagt bij tot een
normale pigmentatie van de huid.12Zink, vitamine C en koper dragen bij tot een normale werking van het immuunsysteem. *Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde
levensstijl. **Aloe vera bevat van nature suiker.
1
5

10€

GOED DOEN KAN ZO EENVOUDIG ZIJN!
LR GLOBAL KIDS FUND KERSTMOK
40201 |
Bij elke aankoop van een gelimiteerde LR Kerstmok,
doneer je automatisch 10 euro aan het LR Global
Kids Fund en help je behoeftige kinderen over de
hele wereld.
€ 25,99

Overhandigd door:

De verkoop van LR-producten gebeurt via LR-partners
LR Health & Beauty Systems behoudt zich wijzigingen voor aan producten omwille
van technische en kwalitatieve verbeteringen alsook omwille van vergissingen door
eventuele drukfouten.

Art. Nr.: 95840-202

LR Cosmetic Belgium BVBA – B-2200 Herentals
LR Health & Beauty Systems – NL-5060 AA Oisterwijk

NL

