ЕЖЕДНЕВНО СНАБДЯВАНЕ С ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА
Здравословното хранене е важно за вас. Искате вие и вашето семейство
винаги да сте снабдени с важни хранителни вещества. Но същевременно
всеки ден имате много неща за вършене и не винаги успявате да осигурите
балансирано хранене. LR LIFETAKT Daily Essentials ви помага лесно да се
храните по-здравословно в цветното и динамично ежедневие.1
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Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене «Традиционен с мед» допринася за нормален енергиен метаболизъм и
нормална функция на нервната система. Магнезият в Pro Balance допринася за намаляване на умората и
изтощението и за поддържане на електролитния баланс.

СТ ЪПКА ПО СТ ЪПКА ДО ЖЕЛАНОТО ТЕГЛО
Искате да изглеждате и да се чувствате добре в тялото си. Желанието ви
е най-накрая да стопите последните малки тлъстинки или може би да се
разделите с малко повече от теглото си. Тогава LR LIFETAKT Body Mission
е правилното решение за вас, за да постигнете желаното тегло и да имате
чисто нова самоувереност.1
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Контрол на теглото: Заместването на две от ежедневните основни хранения в рамките на
нискокалорична диета със заместител на хранения допринася за намаляване на телесното тегло.
За да се постигне посоченото действие, трябва да се заместват две основни хранения на ден.
Магнезият в Protein Power допринася за нормален енергиен метаболизъм.
Протеините в Protein Power допринасят за поддържане и увеличаване на мускулната маса и за
поддържане на нормалното състояние на костите.

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪВ ВСЯКА СИТУАЦИЯ
Винаги давате най-доброто от себе си – в работата, в ученето, в
семейството. Имате високи изисквания към себе си или другите изискват
много от вас. Често всичко това води до стрес. LR LIFETAKT Mental Power
ви дава енергия и спокойствие, за да се справяте уверено с напрегнатите
ситуации в ежедневието1,2,3,4.
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Витамин E в Mind Master допринася за защита на клетките от оксидантен стрес.
Тиамин и витамин B12 в Mind Master допринасят за нормален енергиен метаболизъм.
Витамин B12 в Mind Master допринася за нормална психическа функция.
Магнезият в Pro Balance допринася за поддържането на електролитния баланс.

ЖИЗНЕНОСТ ВЪВ ВСЯКА ВЪЗРАСТ
Вие сте в разцвета на живота и ви предстои още много. Искате да
продължите да допринасяте с опита си и да се радвате на нови
преживявания. Колко хубаво би било, ако организмът ви може да
издържи на вашето темпо. Повишете жизнените си сили, за да
кипите от жизненост и енергия с LR LIFETAKT Vital Care.1
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Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална
функция на кръвоносните съдове и за нормален енергиен метаболизъм.

ПОДКРЕПА ЗА ВСЕКИ СЕЗОН
Често сте сред други хора и прекарвате много време навън.
В претъпкания градски транспорт, в офиса или на открито
при неблагоприятни условия: с LR LIFETAKT Seasonal Support
получавате подкрепата, от която организмът ви се нуждае.
Така може да се наслаждавате пълноценно на всеки сезон.

СВОБОДА НА ДВИЖЕНИЕТО
ЗА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ЖИВОТА
За вас движението означава свобода. Защото само когато тялото ви може
да се справя с ежедневните изисквания, можете напълно да се разгърнете
и наистина се чувствате добре. За да можете да живеете живота си
толкова активно, колкото искате, LR LIFETAKT Pro Activity ще помогне на
тялото ви да запази и увеличи подвижността си1.
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Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене Active Freedom допринася за нормалното изграждане на
колаген за нормална функция на кръвоносните съдове и костите.
Витамин D в капсулите Active Freedom допринася за поддържане на нормалното състояние на
костите и за нормална мускулна функция.

РЕШЕНИЯТА НА LR LIFETAKT ЗА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ЖИВОТА:
Daily Essentials
Vital Care

Body Mission
Seasonal Support

Mental Power
Pro Activity

Съгласно модерния мениджмънт на здравето всяко
LR LIFETAKT решение е базирано на 3 компонента:
БАЗОВО РЕШЕНИЕ:
LR LIFETAKT комбинира първокласни продукти в базови
решения, които са специално съобразени с вашите лични
потребности. Така сте винаги добре снабдени.

ИНДИВИДУАЛНИ ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ:
Освен това LR LIFETAKT предлага допълнителни продукти,
които отговарят на индивидуалните ви предпочитания
и потребности.

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ:
В допълнение на продуктите LR LIFETAKT ви подкрепя със
съвети от нашия експерт по храненето д-р Верхан по темите
за храненето, физическата активност и начина на живот.

ВИНАГИ ДОБРЕ СНАБДЕНИ, И ТО НА ДОБРА ЦЕНА – УБЕДЕТЕ СЕ САМИ В БАЗОВИТЕ РЕШЕНИЯ НА LR LIFETAK T:

Ежедневно снабдяване
с хранителни вещества.

Стъпка по стъпка
до желаното тегло.

Висока ефективност
във всяка ситуация1.

Жизненост във
всяка възраст2.

Подкрепа
за всеки сезон.

Свобода на движението
във всеки етап от живота3.

Бъдете добре снабдени
през целия месец: с тройния
комплект Aloe Vera Гел за
пиене «Традиционен с мед»
и таблетките Pro Balance.

Наслаждавайте се на вашата
Body Mission с продуктите
за заместване на хранене
Figu Active, с подходящите
помощници за диетата и
с онлайн инструктора за
отслабване.

Това е енергия за целия
месец: с петорния микс
комплект Mind Master и
таблетките Pro Balance
се справяте и с найпредизвикателните
ситуации.

Останете добре
балансирани и заредени с
енергия през целия месец:
с тройния комплект Aloe
Vera Гел за пиене Intense
Sivera и капсулите Reishi
Plus.

За да сте подготвени за
всякакво време: с тройния
комплект Aloe Vera Гел за
пиене «Традиционен с мед»
и капсулите Colostrum.

С тройния комплект Aloe Vera
Гел за пиене Active Freedom
и капсулите Active Freedom
запазвате свободата си за
движение през целия месец.
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Витамин B12 в Mind Master допринася за нормална психическа функция.
Витамин C в Reishi Plus допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове и за нормален енергиен метаболизъм.
Витамин D в капсулите Active Freedom допринася за поддържане на нормалното състояние на костите и за нормална мускулна функция.

ОЩЕ ПРОДУК ТИ LR LIFETAK T МОЖЕ ДА ПОРЪЧАТЕ ОТ ВАШИЯ LR С ЪТРУДНИК. КОНС УЛТИРАЙТЕ СЕ ОЩЕ СЕГА!
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Продажбата на продукти на LR се извършва от сътрудниците на LR.

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД си запазва правото за промени на продуктите поради технически или качествени подобрения и не носи отговорност за евентуални печатни грешки.

ВАШИЯТ ЖИВОТ. ВАШИЯТ ТАКТ. ВАШЕТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ.
LR LIFETAKT като ваш компетентен партньор ви предлага винаги правилното решение – за по-високо
качество на живота всеки ден. LR LIFETAKT комбинира първокласни продукти за допълване на
храненето, за да предложи индивидуални решения, съобразени с вашите лични потребности във
всеки етап от живота. Вземете здравето си в свои ръце с LR LIFETAKT и задайте верния такт.
Продуктите LR LIFETAKT са вдъхновени от природата и са съчетани с най-новите с познанията от науката
и изследванията. Резултатът е единствени по рода си продукти с максимална ефективност и постоянно
високо качество. LR LIFETAKT предлага цялостни решения, които представляват много повече от
допълване на храненето. Освен с продукти LR LIFETAKT ви подкрепя с научнообосновани експертни
съвети.

LR LIFETAKT е вашият личен партньор, който ви подкрепя във всеки етап
от живота с компетентни решения за вашите индивидуални потребности.

LR LIFETAKT съчетава най-новите познания от науката
и изследванията с най-доброто от природата.

LR LIFETAKT ви дава цялостни съвети по темите за храненето,
физическата активност и начина на живот.
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